
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 
 ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 โดยมีโครงการ/แผนงาน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ จ านวน 1 โครงการ กลยุทธ์ที่ 
2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด ความสนใจ และ
ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ จ านวน 2 โครงการ กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ จ านวน 7 โครงการ กลยุทธ์
ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง จ านวน 2 โครงการ และกลยุทธ์ที่ 
5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา จ า นวน 6 
โครงการ รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ ในกรอบวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท นั้น 
 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยได้สรุปผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 
ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) มีผลการด าเนินงานตามเอกสารรายงาน การก ากับติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
มิถุนายน 2565 
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ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2565 ฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทำงในกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำร
บริหำรจัดกำรและพัฒนำคุณภำพศึกษำ โดยเชื่อมโยงควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ (ฉบับปรับปรุง) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 
-2579 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) กระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2563 - 2565) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 – 2565 ซึ่งได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องและก ำหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท พัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
เพ่ือส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมีสำระส ำคัญประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ ค่ำนิยมองค์กร จุดเน้น/ตัวชี้วัด งบประมำณ/โครงกำร และกำรบริหำรแผนสู่กำร
ปฏิบัติ 

 
 

 
 
 

 “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทอง จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 

 
 

 
 1. พัฒนำผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดีของชำติ ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนของชำติและมำตรฐำนสำกล 
 2. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะส ำคัญในศตวรรษที่ 21 สำมำรถแข่งขันในระดับชำติและเวที
โลกได้ 
 3. พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีสมรรถนะและได้มำตรฐำนวิชำชีพ 
 4. ส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็กให้เข้มแข็งและพ่ึงตัวเองได้ 
 6. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 7. พัฒนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้เข้มแข็งในทุกมิติ 
 8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรีอ่ำงทอง มีกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 
 

 1. ผู้เรียนทุกคน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง พร้อม
รับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
 2. ผู้เรียนทุกคน มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำร
แข่งขันระดับชำติและเวทีโลกได้ 
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 3. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน มีควำมรู้ควำมสำมำรถ สมรรถนะ และทักษะ สอดคล้องกับ
มำตรฐำนวิชำชีพ 
 4. โรงเรียนทุกแห่ง มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งพร้อมรับกำรประเมินภำยนอก 
 5. โรงเรียนขนำดเล็กทุกแห่ง มีควำมเข้มแข็งและพ่ึงตัวเองได้ 
 6. โรงเรียนจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น้อมน ำศำสตร์ระรำชำสู่กำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน SDGs 
 7. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคน สำมำรถปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 8. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรีอ่ำงทอง มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

  
 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักในสถำบันหลักของชำติ มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้ำนเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบ 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับกำรพัฒนำให้มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตำมควำมถนัด ควำมสนใจ 
และได้รับโอกำสเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันระดับชำติ 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะ
สอดคล้องกับมำตรฐำนวิชำชีพ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนสถำนศึกษำ ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็ง 
 5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ใช้หลักธรรมำภิบำลและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 

 

 
 

“จิตบริการ  ทีมงานมาตรฐาน  ประสานความร่วมมือ ยึดถือความสจุริต” 
    S : Service Mind =  จิตบริการ 
    T : Team Work =  ทีมงานมาตรฐาน 
    C : Collaboration =  ประสานความร่วมมือ 
    I  : Integrity  =  ยึดถือความสุจริต 
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 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ก ำหนดตัวชี้วัด ใช้เป็นทิศทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย มีคุณภำพและประสิทธิภำพ  ตำมตัวชี้วัดและจุดเน้น ดังนี้ 
 จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1)  
  1. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงควำมรักชำติและกิจกรรมสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
  2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนผ่ำนเกณฑ์ประเมินสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถด้ำนทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ระดับ 3  ขึ้นไป 
  4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำไทยตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
  5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้นผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้น
ไป 
  6. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีผลงำนหรือชิ้นงำนด้ำนกำรคิด วิเครำะห์ สร้ำงสรรค์ ตำมเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก ำหนด 
  7. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรจัดกิจกรรม
ตำมสนองนโยบำยเชิงบูรณำกำร 
  8. ร้อยละ 100 ของจ ำนวนผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ตำมควำมถนัด และควำมสนใจ
ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู้ Active Learning และพหุปัญญำอย่ำงหลำกหลำย 
  9. ร้อยละ 15 ของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำแข่งขันระดับชำติและเวทีโลก 
  10. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่ได้รับกำรพัฒนำและมีส่วนร่วม ในกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
  11. คะแนนเฉลี่ยผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ (O-Net) ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 41.33 
  12. ร้อยละ 70 ของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม (ด้ำน
กำรอ่ำน คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA 
  13. ร้อยละ 10 ของนักเรียนที่ได้รับกำรคัดกรองเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 

 

จุดเน้นที่ 2   ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
 1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมี ID Plan โดยน ำไปใช้ในกำร

บริหำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 2. ร้อยละ 95 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู 

ในปี 2565 
 3. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้

ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 4. ร้อยละ 90 ของผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้

ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
 5. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ ำสำยงำนใน

ระดับดีข้ึนไป 
 6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำหรือมีผลงำนได้รับรำงวัลในระดับ

ต่ำง ๆ เพิ่มขึ้น 
 7. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 8. สัดส่วนของเวลำที่ครูใช้เพ่ือกำรเรียนกำรสอน และงำนที่เก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอนต่องำนอ่ืน ๆ 

(3 : 2) 
  

จุดเน้นที่ 3  โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
 1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีผลกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
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 2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนขนำดเล็กผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็ก 

 3. โรงเรียนมีกำรใช้งำนวิจัยและนวัตกรรมมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3 

 4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
 5. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำตำมนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด 
 6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีเครือข่ำยสนับสนุนจำกสถำบันอุดมศึกษำและองค์กร อื่น ๆ ทั้งภำครัฐ

และเอกชน 
 7. ร้อยละ 100 ของโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่ปลอดภัย ปลอดอบำยมุขและสิ่งเสพติด และมีบรรยำกำศ

ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
 8. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีกำรประชุมหรือพัฒนำตำมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

ขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ๑ครั้ง 
 9. ร้อยละ 80 ของโรงเรียน มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกำรศึกษำ

ในระดับดีขึ้นไป 
 10. ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนและสถำนศึกษำที่มีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล 
 11. ร้อยละ 10 ของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ 
 12. จ ำนวนสถำนศึกษำที่ได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์ (จ ำนวน 26 โรงเรียน)  
 

 จุดเน้นที่ 4  องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO)  
  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีค่ำคะแนนเฉลี่ยกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของหน่วยงำน 
(ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85 (ระดับดี) 
  2. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติกำร มีผลกำรประเมินภำพรวมอยู่ในระดับดีมำก 
  3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรประเมินภำพรวมอยู่ใน
ระดับดีมำก 
  4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีในระดับมำตรฐำนขั้นสูง 
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กรอบแผนงาน/งบประมาณและโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์และเป้ำหมำย
ควำมส ำเร็จตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
และใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงรูปธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ กำรด ำเนินกำร
พิจำรณำในรูปของคณะกรรมกำร โดยก ำหนดโครงกำร / กิจกรรมที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย กลยุทธ์และจุดเน้น  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้ด ำเนินกำร จัดท ำ
กิจกรรม/โครงกำร จ ำนวน 18 โครงกำร เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยบริหำรจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกรอบวงเงิน 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี้ 

1. งบตามภาระงานและเพิ่มกลยุทธ์    จ านวน      1,887,215   บาท 
2. งบริหารจัดการ (งบปัจจัยพื้นฐาน)    จ านวน      2,612,785   บาท 

1.1 ค่ำตอบแทนใช้สอย  จ ำนวน   200,785  บำท 
1.2 ค่ำวัสดุ    จ ำนวน    300,000  บำท   
1.3 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำง   จ ำนวน  1,180,000  บำท 
1.4 ค่ำสำธำรณูปโภค  จ ำนวน    432,000  บำท 
1.5 กรณีฉุกเฉิน/จ ำเป็นเร่งด่วน จ ำนวน    500,000  บำท 
 

สรุปโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กลยุทธ์ จ านวนโครงการ จ านวนเงิน 

กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ เรียน ให้มีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1 75,400 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ตามความถนัด ความสนใจ และ
ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 

2 212,375 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพ 

7 1,035,150 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

2 224,000 

กลยุทธ์ที่ 5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาล
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

6 2,953,075 

รวมทั้งสิ้น 18 4,500,000 
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กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  
  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

ที ่    โครงการ สพม.สหอท 
ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ านวนเงิน  
หมาย
เหตุ 

ย.ชาติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

1 โครงกำรสภำนักเรียนธรรมำภิบำล 
ปี 2565 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บทท่ี 
11 

เรื่องที่ 1 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

75,400  

 รวม กลยุทธ์ที่ 1 1 โครงการ 75,400  

 
กลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
  ตามความถนัด ความสนใจ และได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 

ที ่    โครงการ สพม.สหอท 
ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ านวนเงิน  
หมาย
เหตุ 

ย.ชาติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

2 โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำง
วิชำกำรนักเรียนผ่ำนกระบวนกำร
แข่งขันทำงวิชำกำร ระดับ
นำนำชำติ 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บทท่ี 
11 

เรื่องที่ 3 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

75,375  

3 โครงกำร กำรขับเคลื่อนนโยบำย : 
วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ 

ยุทธชำติที่   
1 

แผนแม่บทท่ี 
11 

เรื่องที่ 
3,4,6 

กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

137,000  

 รวม กลยุทธ์ที่ 2 2 โครงการ 212,375 
 

 
กลยุทธ์ที่  3 ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ 
   และทักษะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 

ที ่    โครงการ สพม.สหอท 
ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ านวนเงิน  
หมาย
เหตุ  

ย.ชาติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

4 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะครูสู่
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บท
ที่ 12 

เรื่องที่ 3 กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

224,100  

5 โครงกำรสัมมนำเสริมสร้ำงควำมรู้
เกี่ยวกับวินัย กำรรักษำวินัยและ
หลักกฎหมำยปกครองส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บท
ที่ 12 

เรื่องที่ 3 กลุ่ม
กฎหมำย
และคดี 

93,600  
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ที ่    โครงการ สพม.สหอท 
ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ านวนเงิน  
หมาย
เหตุ  

ย.ชาติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

6 โครงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพ
ครูและสร้ำงภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บท
ที่ 12 

เรื่องที่ 4 กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด

กำรศึกษำ 

161,400  

7 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือ
พัฒนำศักยภำพผู้ปฏิบัติงำน
ประชำสัมพันธ์ 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บท
ที่ 12 

เรื่องที่ 3 กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

16,500  

8 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ
บุคลำกรงำนสำรบรรณเพ่ือเพ่ิม
ศักยภำพกำรปฏิบัติงำนในองค์กร 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บท
ที่ 12 

เรื่องที่ 3 กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

11,400  

9 โครงกำรส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู
เกียรติ พัฒนำประสิทธิภำพครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บท
ที่ 12 

เรื่องที่ 3 กลุ่มพัฒนำ
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

112,200  

10 โครงกำรพัฒนำสมรรถนะและ
ศักยภำพกำรปฏิบัติงำนส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บท
ที่ 12 

เรื่องที่ 3 กลุ่มพัฒนำ
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ 

415,950  

 รวม กลยุทธ์ที่ 3 7 โครงการ 1,035,150   
 
กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

ที ่    โครงการ สพม.สหอท 
ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ านวนเงิน  
หมาย
เหตุ  

ย.ชาติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

11 โครงกำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐำน 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บทท่ี 
12 

เรื่องที่ 3 กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

192,200  

12 โครงกำรจัดตั้งงบประมำณ
ประจ ำปี 2566 งบลงทุน ค่ำ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ของ
โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน
คุณภำพ 

ยุทธชำติที่   
3 

แผนแม่บทท่ี 
12 

เรื่องที่ 3 กลุ่มนโยบำย
และแผน 

31,800  

 รวม กลยุทธ์ที่ 4 2 โครงการ 224,000   
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กลยุทธ์ที่  5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
  คุณภาพการศึกษา 

ที ่    โครงการ สพม.สหอท 
ความเชื่อมโยงกับแผน 3 ระดับ 

ผู้รับผิดชอบ  จ านวนเงิน  
หมาย
เหตุ  

ย.ชาติ 
(Z) 

แผนแม่บท 
(Y) 

แผน สพฐ. 
(X) 

13 โครงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือ
และพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ 

ยุทธชำติที่   
6 

แผนแม่บท
ที่ 20 

เรื่องที่ 6 กลุ่มนิเทศ 
ติดตำม และ
ประเมินผล 

95,400  

14 โครงกำรตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำใน
สังกัด 

ยุทธชำติที่   
6 

แผนแม่บท
ที่ 21 

เรื่องที่ 6 กลุ่มนโยบำย
และแผน 

16,400  

15 โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปี งบประมำณ 
พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธชำติที่   
6 

แผนแม่บท
ที่ 20 

เรื่องที่ 6 กลุ่มนโยบำย
และแผน 

230,290  

16 โครงกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณเพ่ือขับเคลื่อน
คุณภำพศึกษำของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ยุทธชำติที่   
6 

แผนแม่บท
ที่ 20 

เรื่องที่ 6 กลุ่มนโยบำย
และแผน 

2,110,200  

17 โครงกำรบริหำรจัดกำรจัดหำ
บ ำรุงรักษำวัสดุอุปกรณ์ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ยุทธชำติที่   
6 

แผนแม่บท
ที่ 20 

เรื่องที่ 6 กลุ่ม
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์ 

300,000  

18 โครงกำรบริหำรจัดกำรและ
ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง 

ยุทธชำติที่   
6 

แผนแม่บท
ที่ 20 

เรื่องที่ 6 กลุ่ม
อ ำนวยกำร 

200,785  

 รวม กลยุทธ์ที่ 5 6 โครงการ 2,953,075   
รวมจ านวนโครงการทั้งสิ้น 18 โครงการ 4,500,000  
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ สภานักเรียนธรรมาภิบาล ปี 2565 
 
2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
 2. เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. นักเรียนแกนน าสภานักเรียน โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 26 โรงเรียน รวม 52 คน 
 2. ครูผู้ดูแลเด็กนักเรียนแกนน าระดับโรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 26 คน 
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในสังกัด อยู่ในช่วงเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปี 2565 
โดยก าหนดด าเนินการในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) 
 
8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ      
ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เขา้ค่ายฯ สามารถด าเนิน
กิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างเขม้แข็งและยั่งยืน 

ร้อยละ 80   ก าหนดด าเนินการ
ในไตรมาสที่ 4 

ร้อยละ 85 ของผูเ้รียนมีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความ
รักชาติและกจิกรรมสร้างภมูิคุ้มกันพร้อมรบัมือกับการ
เปลีย่นแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85   ก าหนดด าเนินการ
ในไตรมาสที่ 4 
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เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาสิงห์บรุี อ่างทอง มีคณะกรรมการสภานักเรยีนระดบัเขตพื้นที่การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถปฏบิัติตน
ตามวิถีการปกครองระบอบประชาธปิไตยได้อย่างเหมาะสม 

 

 
9. งบประมาณ (ถ้ามี) 

งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

75,400      75,400 
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output)  
  -  
 ผลลัพธ์ (outcome)  
  - 
 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

จัดอบรมสภานักเรียนธรรมาภิบาล ปี 2565 ในวันที่ 1-3 สิงหาคม 2565  
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 ………………………ไม่มี……………………………………………………………………………………………………………..………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
13. ข้อเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 
 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
         (นางสาวกิตญดา  ศิริมาตย์)                                       (นางบุญยนุช ธรรมสอาด)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                             ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                    
                       ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕                                   ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 
256๕  
 

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
5.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก 
5.2 เพ่ือส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการพัฒนา

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้เรียน 
5.3 เพ่ือใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติเป็นสื่อกลางสร้างบรรยากาศทางวิชาการ                  

ให้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย                    
เท่ามาตรฐานสากล 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง       
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 

การสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และ นักเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา (เครือข่าย)    

 รอบแรก (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)  ด าเนินการสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕                        
ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  และโรงเรียนสิงห์บุรี 

  ๑) สถิติผู้เข้าสอบแข่งขันฯ รอบแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 เข้าสอบทั้งสิ้น 251 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 341 คน  คิดเป็น 73.61% 
 ขาดสอบทั้งสิ้น 90 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 341 คน คิดเป็น 36.39% 
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  ๒) สรุปผลการสอบแข่งขันฯ รอบแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น ๖๔ คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๒๕๑ คน คิดเป็น ๒๕.๔๙% 
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 11 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๒๕๑ คน คิดเป็น 4.38% 
 รางวัลเหรียญเงิน 21 คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๒๕๑ คน คิดเป็น 8.37% 
 รางวัลเหรียญทองแดง ๓๒ คน จากผู้เข้าสอบทัง้สิ้น ๒๕๑ คน คิดเป็น  12.75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอบสอง (ระดับประเทศ) ด าเนินการสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ สนาม
สอบ โรงเรียนสิงห์บุรี  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แต่งตั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง  เป็นศูนย์สอบที่ ๒๗ มีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (เครือข่าย) ๔ แห่ง ได้แก่ 

๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา   
๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี     
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๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี     
๔) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  

  ๑) สถิติผู้เข้าสอบแข่งขันฯ รอบ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ผู้มีสิทธิ์สอบ ๖๒ คน เป็นเด็กในสังกัด สพม. สหอท ๓๒ คน จากเครือข่าย ๓๐ คน 
  เข้าสอบทั้งสิ้น ๖๐ คน จากผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น ๖๒ คน  คิดเป็น ๙๖.๗๘% 
  ขาดสอบทั้งสิ้น ๒ คน จากผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น ๖๒ คน   คิดเป็น   3.๒๒% 

  ๒) สรุปผลการสอบแข่งขันฯ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ไม่มีเด็กในสังกัด สพม. สหอท สอบผ่านคัดเลือกในรอบ ๒ 
 ไม่มีเด็กจากเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (เครือข่าย) ทั้ง ๔ แห่ง สอบผ่านคัดเลือกในรอบ ๒ 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพกจิกรรมการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วิชาคณิตศาสตร์                    
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบสอง ระดับประเทศ) ณ สนามสอบโรงเรียนสิงห์บุรี 

 
8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ      
- ร้อยละ  ๑๐๐ ของนักเรยีนระดบัช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้นในสังกัด ไดร้ับโอกาสในการสง่เสรมิและพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ   

ร้อยละ 
๑๐๐ 

๑๘,๐๙๗ คน ๑๘,๐๙๗ คน ร้อยละ ๑๐๐ 

- สถานศึกษาและครผูู้สอนในสังกัด มีนวัตกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถ
ด้านการวิเคราะหผ์ู้เรียน อยา่งน้อย ๑ เรื่อง 

๑ เรื่อง ๑ เรื่อง ๑ เรื่อง ผ่าน 

- ร้อยละ ๑๕ ของโรงเรยีนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าแข่งขัน
ระดบัชาติและเวทโีลก 

ร้อยละ ๑๕ > ๔ โรง 
(ร้อยละ 15.38) 

๕ โรง 
(รอ้ยละ 19.23) 

ผ่าน 

เชิงคุณภาพ  
- นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนาศักยภาพและแสดงความสามารถทางวิชาการอย่างสรา้งสรรค์ โดยมผีลงานเป็นทีย่อมรับ
ของสาธารณชน 
- ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บรุี อ่างทอ สามารถจดักิจกรรมและเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรูไ้ด้อยา่งมีประสิทธภิาพ เป็นการ
เสริมสรา้งภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 
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9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

๗๕,๓๗๕ บาท - - ๗,๕๐๐ บาท - ๗,๕๐๐ บาท ๖๗,๘๗๕ บาท 
 

 หมายเหตุ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
   ความสามารถทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี 256๕ มาให้ จึงท าให้ไม่ได้ใช้ 
   งบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output)  

 นักเรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และได้รับการพัฒนาความสามารถ
เต็มตามศักยภาพ 

 ผลลัพธ์ (outcome)  
 รอบแรก    

 ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสิ้น ๖๔ คน จากผู้เข้าสอบทัง้สิ้น ๒๕๑ คน คิดเป็น ๒๕.๔๙% 
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 11 คน จากผู้เข้าสอบท้ังสิ้น ๒๕๑ คน คิดเป็น 4.38% 
 รางวัลเหรียญเงิน 21 คน จากผู้เข้าสอบท้ังสิ้น ๒๕๑ คน คิดเป็น 8.37% 
 รางวัลเหรียญทองแดง ๓๒ คน จากผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๒๕๑ คน คิดเป็น  12.75% 

รอบสอง  
 ไม่มีเด็กในสังกัด สพม. สหอท สอบผ่านคัดเลือกในรอบ ๒ 
 ไม่มีเด็กจากเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา (เครือข่าย) ทั้ง ๔ แห่ง สอบผ่านคัดเลือกในรอบ ๒ 

 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ส่งเสริมศักยภาพครูด้านคณิตศาสตร์ โดยการจัดอบรมสัมมนา และส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมด้านการ
สอนคญิตยศ์าสตร์เพิ่มมากขึ้น 
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ท าให้มีการเลื่อนการสอบมาอยู่ในช่วงที่เด็กปิดเทอม ท าให้จ านวน
เด็กที่เข้าสอบแข่งขันลดลง และเด็กขาดความกระตือรือร้นในการสอบ อีกทั้งผู้ปกครองกลัวลูกหลานติดเชื้อไวรัส     
โคโรนา (COVID-19) จึงไม่ให้เด็กมาสอบ 

13. ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ิมมาตรการป้องกันและหาแนวทางในการจัดสอบที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคอุบัติใหม ่
 

   (ลงชื่อ)…….นางศรีสุคล พรมโส……………..…..     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
           ( นางศรีสุคล  พรมโส)                            (นางบุณยนุช  ธรรมสอาด)           

 ผู้รับผิดชอบโครงการ                           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                    
                       ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕                                ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ ขับเคลื่อนนโยบาย : วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 
 

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที ่1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Desigh thinking 
บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals) 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
 3. เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในสมรรถนะ ศักยภาพ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 ก าหนดจัดกิจกรรม ขับเคลื่อนนโยบาย : วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ดังนี้ 
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 1S2C วันที่ 9 กรกฎาคม 
2565  
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษา มุ่งสู่ชั้นเรียน (อบรมเชิงปฏิบัติการ
ออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ Design Thinking บูรณาการศาสตร์พระราชาสู่เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDG) วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี 
 

 
 
 
 
  



16 

8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ     
ครูร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะการออกแบบกจิกรรม
การเรียนรู้เชิงรกุ Desigh thinking บรูณาการศาสตร์
พระราชา สู่เปา้หมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals) 

ร้อยละ 80   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ครูร้อยละ 80 มีทักษะการจดัการเรยีนรู้ที่ส่งเสริมให้
เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ทุกคน 

ร้อยละ 80   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มี
ความพร้อมในสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถใน
การบริหารจดัการ 

ร้อยละ 80   อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เชิงคุณภาพ 
1. ครู มีความรู้และทักษะการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Desigh thinking บูรณาการศาสตร์พระราชา สู่เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน (Global Goals) 
2. ครู มีทักษะการจัดการเรยีนรู้ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กไทยอ่านออกเขยีนได้ทุกคน 
3. ผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในสมรรถนะ ศกัยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ 

 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

137,000 - - - - - 137,000 
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output) ................. อยู่ระหว่างด าเนินการ ................................................................................... 
 ผลลัพธ์ (outcome) ............. อยู่ระหว่างด าเนินการ ...................................................................................  
 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ก าหนดจัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 1S2C 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 และอบรมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษา มุ่งสู่ชั้นเรียน  
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี 
12. ปัญหา/อุปสรรค 
 ………………ไม่มี.……………………………………………………………………………………………………………...……………... 
13. ข้อเสนอแนะ 
 ………………ไม่มี.……………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
           (นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง)                          (นางหัทยา  เข็มเพ็ชร)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ             ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติตตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                   
     30 มิถุนายน 2565           30 มิถุนายน 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ พัฒนาสมรรถนะครูสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
 2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 ๑. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จ านวน ๑๔๐  คน  
  ๑) ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รวม  ๗๐ คน 
  ๒) รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ/การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  ส าหรับ ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตร
สถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวม  ๗๐  คน 

 2. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน จ านวน 70  คน  ได้แก่  

 ๑) ครูแกนน า 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมเรียนรู้ จ านวน  70  คน 
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรูห้ลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ในระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 
2564  เวลา 08.45 น.  ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียนสิงห์บุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  วัน
แรก ครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รวม  70 คน และ วันที่สอง รองผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ/การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  ส าหรับ ผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวม   
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70  คน โดยเชิญวิทยากรหลัก ได้แก่  อาจารย์ ดร.กนก จันทรา โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม 
และ คณะวิทยากรกลุ่ม จากศึกษานิเทศก์  ครูผู้สอน โรงเรียนสิงห์บุรี โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม โรงเรียนสิงห
พาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และ โรงเรียนสตรีอ่างทอง  

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ต้องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ หลักสูตรฐานสมรรถนะ และ เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ มุ่งเน้นการพัฒนา
ความสามารถในการน าความรู้ ทักษะ เจตคติและคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง 
กระบวนการประชุมอบรม ประกอบด้วย 
 การบรรยาย  :  

1) ประเด็นและแนวโน้มการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 
  2) ห้องเรียนสังคมศึกษาฐานสมรรถนะ  
  3) โลกเปลี่ยน ห้องเรียนปรับ 
  4) การศึกษาฐานสมรรถนะ : หลักสูตร การสอน และ การประเมินผล 

การฝึกปฏิบัติ  
1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลฐานสมรรถนะ วิชาสังคมศึกษา 
2) ออกแบบการเรียนรู้และประเมินผลฐานสมรรถนะ  (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 

ซึ่งการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือ  1) เตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ  และ 2) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์
นวัตกรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน  ส าหรับครูแกนน า ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้  รวม  75  คน ในระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 2564  เวลา 08.30 น ณ ห้องประชุมอัมพวัน โรงเรียน
สิงห์บุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  โดยเชิญวิทยากรหลัก ได้แก่  อาจารย์ จรูญ ดวงจรัส  นางหัท
ยา เข็มเพ็ชร วิทยากรหลัก คณะศึกษานิเทศก์ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง และ คณะวิทยากรกลุ่ม ครูผู้สอน โรงเรียน
สิงห์บุรี โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม โรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรฯ” โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 
และ โรงเรียนสตรีอ่างทอง  

โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ต้องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ฒนาให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) ที่
หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน ที่ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง 
กระบวนการประชุมอบรม ประกอบด้วย 
 การบรรยาย  :  
 1) ประเด็นและแนวโน้มการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2) พหุปัญญา : วิถีการเรียนรู้ที่แตกต่าง กับ ห้องเรียน Active Learning 
 3) การออกแบบเครื่องมือวัดประเมินผลสู่ฐานสมรรถนะ  
 การฝึกปฏิบัติ  
 1) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning สื่อการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลสู่ฐานสมรรถนะ  
(กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 2) ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์(Reflection) 
 3) ออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยประยุกต์ใช้สถานการณ์ และการวัดประเมินผล 
สู่ฐานสมรรถนะ (กลุ่มสาระการเรียนรู้) 
 4) ออกแบบ เครื่องมือวัดประเมินผลสู่ฐานสมรรถนะ  (กลุ่มสาระการเรียนรู้) ซึ่งการประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือ  1) พัฒนาให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้
เชิงรุก (Acitve Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน และ 2) ส่งเสริมและ
พัฒนาครูให้มีความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
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8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ      
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการ ร้อยละ ๑๐๐ 140 คน 134 คน ร้อยละ 95.71 
- มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนไม่ต่ ากวา่ 100 คน 100 คน 140 คน 1๓๔ คน ผ่าน 
- มีผลงานจากการเรียนรู้อย่างน้อย 2 ช้ินงาน 1๗ ช้ินงาน ๑๗  ชิ้นงาน ๑๗ ชิ้นงาน ผ่าน 
- สพม. มีผลการประเมนิความพึงพอใจระดับดมีาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ผ่าน 
การอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพ่ือพัฒนาให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรกุ (Active Learning) 
- ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบตัิการ ร้อยละ ๑๐๐ ๗๐ คน ๗5  คน ร้อยละ ๑๐7.14 
- มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนไม่ต่ ากวา่ 70  คน 70 คน 70 คน 75  คน ผ่าน 
- มีผลงานจากการเรียนรู้อย่างน้อย 2 ช้ินงาน 1๗ ช้ินงาน ๓๒  ชิ้นงาน ๓๒  ชิ้นงาน ผ่าน 
- สพม. มีผลการประเมนิความพึงพอใจระดับดมีาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ผ่าน 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูมีความรู้ คิดริเริ่มสรา้งสรรค์นวตักรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. ครูแกนน า มีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Acitve Learning) ทีห่ลากหลาย ตอบสนองต่อพหุ
ปัญญาและความต้องการของผู้เรียน 
3. ครูมผีลงานการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศ Best Practices จัดการเรยีนรูเ้ชิงรุก Active Learning  ในการพัฒนาผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 เป็น
แบบอย่างและเผยแพร ่

 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

224,100 38,000 38,000   76,000 148,100 
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output) 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรยีนรูห้ลักสูตรฐานสมรรถนะ 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรูเ้ชิงรุก 
(Active Learning) 
 - ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และฝึกปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ ความพึงพอใจที่มีต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อพหุปัญญาและความต้องการของผู้เรียน  
ส าหรับครูแกนน า ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ผลลัพธ์ (outcome) 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
 - ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้รับ ถ่ายทอดให้กับครูในโรงเรียน ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง ร่องรอย และชิ้นงานของผู้เข้ารับการอบรม 
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 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรูเ้ชิง
รุก (Active Learning) 
 - ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับ ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ดังนี้ 
   1) หลังการอบรมสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพหุปัญญาของตนเอง ได้ใน
ระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 77.80  รองลงมาในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 19.90   

  2) ครูแกนน าโรงเรียนละ 2 คนที่เข้ารับการพัฒนา สามารถน าความรู้ ทักษะจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ 
และขยายผลเพ่ือนครูในโรงเรียน ได้  ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.80  รองลงมาในระดับมาก คิดเป็น     
ร้อยละ 37.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง ร่องรอย และชิ้นงานของผู้เข้ารับการอบรม 
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11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 
สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก  Active Learning.  เดอืน มีนาคม – เมษายน 

กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ สื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 เดือน มีนาคม – เมษายน 

กิจกรรมที่ 3  การอบรมเชิงปฏิบัติการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ 1S2C             
เดือน กรกฎาคม – กันยายน 

กิจกรรมที่ 5 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ (STEM & PISA) 
ในการพัฒนาผูเ้รียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค ์เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขันและประเมินระดับนานาชาต ิก.ค. – ก.ย. 
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 - การปรับเปลี่ยนช่วงเวลาของการอบรม  เนื่องจาก การด าเนินงานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา
บุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตรฐานสมรรถนะ ก าหนดไว้เดิมวันที่ 25-26 ธันวาคม แต่เกิดกรณีฉุกเฉิน 
วิทยากรที่รับเชิญ ได้แก่ ดร.กนก จันทรา ป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล จึงขออนุมัติจากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เปลี่ยนแปลงวันอบรมเชิงปฏิบัติการ มาเป็นวันที่ 29-30 มกราคม 2565 ท าให้มีการ
ประสานงานกับวิทยากรกลุ่ม ผู้เข้ารับการอบรม และการเตรียมการด้านวัสดุอุปกรณ์  อาคารสถานที่  หลายครั้ง 
ส่งผลให้การท างานในด้านอื่น ๆ ของผู้รับผิดชอบโครงการต้องปรับเปลี่ยนช่วงเวลาไปด้วย 
 - งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  ผู้เข้ารับการอบรมมีความต้องการเป็นจ านวนมาก เนื่องจากมีครูผู้สอนบรรจุ
ใหม่เพ่ิมมาขึ้นเป็นจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
 

13. ข้อเสนอแนะ 
 มีการนิเทศ ก ากับ และติดตาม และให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนรู้ Active Learning  ที่มุ่งเน้นพหุ
ปัญญาของผู้เรียนเป็นส าคัญ ผ่านผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูแกนน าที่เข้ารับการอบรม ไปขยายผลให้กับครูในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
             (นางหัทยา  เข็มเพ็ชร)                          (นางหัทยา  เข็มเพ็ชร)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติตตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                   
     30 มิถุนายน 2565           30 มิถุนายน 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ สัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและหลักกฎหมายปกครอง 
  ส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาความรู้ในระเบียบวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และหลักกฎหมายปกครอง 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม การ
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และหลักกฎหมายปกครองเพ่ิมมากขึ้น 
 3. เพ่ือลดข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทที่มีต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 200 คน 
        - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษาและหรือรองผู้อ านวยการ    
                  สถานศึกษา จ านวน 26 คน 

  จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 12 คน  จังหวัดอ่างทอง จ านวน  14 คน  
     - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่    
       การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 14 คน  
     - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างในสถานศึกษาในสังกัด 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 160 คน 
          ได้รับการอบรมร้อยละ 100 
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7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 การด าเนินงานของโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและหลักกฎหมายปกครอง 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
 - กิจกรรมอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทผู้บริหารการศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 28 คน ผสมผสานการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และสตรีม
ผ่านแอพพลิเคชั่น youtube อบรมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 510 คน รวม
ทั้งสิ้น 538 คน โดยมีวิทยากรบรรยายสดและมีการโต้ตอบกับผู้เข้ารับการอบรมได้ ในหัวข้อวินัย การรักษาวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และหลักกฎหมาย
ปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีการวัดประเมินผลผู้ เข้ารับการอบรมผ่าน
การจัดท าแบบท าสอบก่อนการอบรม จ านวน 20 ข้อ และหลังอบรม จ านวน 20 ข้อ โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านการ
ทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 พบว่า ในการท าแบบทดสอบก่อนมีผู้ผ่านเกณฑ์ จ านวน 45 คน และหลังการอบรมมีผู้
ผ่านเกณฑ์ จ านวน 538 คน 
 จากการด าเนินงานของโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและหลักกฎหมาย
ปกครอง ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 จุดเด่นของโครงการ 
 เป็นการจัดอบรมในรูปแบบสัมมนา ท าให้การถ่ายทอดความรู้ดึงดูดใจผู้เข้ารับการอบรมในการรับฟังหัวข้อ
การอบรมมีประโยชน์กับผู้เข้ารับการอบรม เป็นแนวป้องกัน แก้ไข และน าไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครู
ได้เป็นอย่างดี ทั้งวิทยากรเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในหัวข้อที่บรรยาย ท าให้อธิบายเรื่องยาก
ให้ ฟังง่าย ชัดเจน บรรยายในเนื้อหาความรู้ที่ใกล้ตัวเกี่ยวข้องกับการด ารงชีพและการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยตรง  
 จุดควรพัฒนาของโครงการ 
 ใช้ระยะเวลาในการอบรมพัฒนามากเกินไป และการอบรมแบบออนไลน์สิ่งแวดล้อมภายนอกท าให้ผู้เข้ารับ
การอบรมขาดสมาธิในการอบรม 
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8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ      
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับความรู้ ใน
ระเบียบวินยั คณุธรรม จริยธรรม และหลกักฎหมาย 
ปกครอง ร้อยละ 100 ของผู้เขา้รับการอบรม 

ร้อยละ 
100 

200 คน  
(ร้อยละ 100) 

538 คน 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 

169.00) 

ผ่าน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสิงห์บรุี 
อ่างทอง เป็นผู้มคีวามรูเ้พิ่มมากขึ้น รอ้ยละ 100 

ร้อยละ 
100 

200 คน      
(ร้อยละ 100) 

538 คน 
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 

169.00) 

ผ่าน 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสิงห์บรุี 
อ่างทอง มีความพึงพอใจไมต่่ ากว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 ไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 
80 

ร้อยละ 89.28 ผ่าน 

เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บรุี อ่างทอง มคีวามรู้ในระเบยีบวินัย คณุธรรม 
จริยธรรมและหลักกฎหมายปกครองเพิ่มมากขึ้น และเป็นบคุลากรที่มีค่านยิมในการปฏิบัติหนา้ที่โดยยดึมั่นในหลักคณุธรรมและหลักกฎหมาย
ปกครอง อยา่งซื่อสตัย์และสุจริต ท าให้การปฏิบัตหิน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธผิล น าไปสู่ขอ้ร้องเรยีนกลา่วหาและการ
ด าเนินคดีของรฐัที่ลดน้อยลง สามารถตอบสนองและอ านวยความสะดวกให้แก่สังคมและประชาชนได้ตามความประสงค ์

 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

93,600  23,426   23,426 70,174 
 

 หมายเหตุ  (เปลี่ยนจากจัดประชุม On-Site เป็นจัดประชุมในรูปแบบ On-line ท าให้ประหยัดงบประมาณ
   ลงไป) 
10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output)  
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และหลักกฎหมายปกครอง 
  2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง มีความรู้ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม การประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู และหลัก
กฎหมายปกครองเพ่ิมมากข้ึน 
  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทองเป็นผู้มีระเบียบ วินัย  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งผลให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และจ านวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาและการด าเนินคดีของรัฐที่ลดลง           
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 ผลลัพธ์ (outcome)  
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี    
อ่างทอง เป็นผู้มีความรู้ ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และหลักกฎหมายปกครอง 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
ได้รับการพัฒนาความรู้ในระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติราชการ ตามหลักกฎหมาย
ปกครองเพ่ิมมากขึ้น เทียบระหว่างจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบก่อนและหลังท าการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การท า
แบบทดสอบ พบว่า ผู้ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบก่อนการอบรม มีจ านวน 45 คน ส่วนผู้ผ่านเกณฑ์แบบทดสอบหลังการ
อบรม มีจ านวน 538 คน 
 - มีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังการอบรมเพ่ิมข้ึน จ านวน 493 คน คิดเป็นร้อยละ 1,095.55 
 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

 …………………ไม่มี..…………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 …………………ไม่มี..…………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
13. ข้อเสนอแนะ 
  ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงประโยชน์ของเรื่องหรือเนื้อหาที่ในการอบรม ประสงค์ให้มีการจัดอบรมเพ่ือ
ทบทวนต่อเนื่องทุกปี โดยใช้ระยะเวลาไม่มาก และได้เสนอแนะให้มีการจัดอบรมในเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับวินัย 
หลักการปฏิบัติราชการ กฎหมายการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน กฎหมายปกครองและในเรื่องอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการภารกิจอ่ืนของส านักงานเขตพ้ืนที่ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับนักเรียน กฎหมายคุ้มครองเด็ก การพัสดุ 
การเงินและบัญชี จิตวิทยาการเรียนการสอน การลา จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
     (นางพรรณทิพา ตรีธนะ  ศรีหานาม)              (นางพรรณทิพา ตรีธนะ  ศรีหานาม)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                                ผู้อ านวยการกลุ่มกลุ่มกฎหมายและคดี                   
                        29 มิถุนายน 2565                                            29 มิถุนายน 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูและสร้างภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 
 

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว และครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

3. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนในสังกัด 
4. นักเรียนพิการและด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และมีทักษะในการด าเนินชีวิต 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ครู และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถส่งเสริมนักเรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 2. นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย 
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครูที่รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสร้าง
ภูมิคุ้มกันกับนักเรียน 

1. การคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูเพ่ือรับครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปีการศึกษา 2564 
- อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

2. ประชุมพัฒนาครูเพ่ือพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการท างานด้านจิตวิทยา 
- อยู่ระหว่างด าเนินงานในไตรมาส 4 

3. การด าเนินงานตามภารกิจงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
- ติดตามการให้การปรึกษา และช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มประสบภัยตาม

ภารกิจงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
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  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยนักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพ้ืนที่
พบนักเรียนการให้การปรึกษา และช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา เพ่ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
เบื้องต้น นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขภาพจิต และ
สุขภาพกายท่ีดี  ณ โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

o ร.ร.สิงห์บุร ี
o ร.ร.โพธิ์ทองพิทยาคม 
o ร.ร.ริ้วหว้าวิทยาคม 
o ร.ร.หัวไผ่วิทยาคม 
o ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 

โดยมีนักเรียนที่เข้ารับการให้การปรึกษาทางจิตวิทยาจ านวน 15 คน 
 รูปกิจกรรม 

   
 

 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 2 ติดตามการด าเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของสถานศึกษา 
 การอบรมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรด้านโปรแกรมปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน(CCT) ปีการศึกษา 2565 
 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 (when) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมชี้แจงการพัฒนาบุคลากรด้าน
โปรแกรมปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน(CCT) ปีการศึกษา 2565 จ านวน 52 คน โดยได้เชิญวิทยากร นายเอกภพ 
ชาวบ้านเกาะ ครูโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการการพัฒนาบุคลากรด้านโปรแกรมปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน(CCT) ปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และครู
ระดับแอดมินโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดอัตราความผิดพลาดจากการท าผลงาน ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ชั้น 2 
รูปภาพกิจกรรม 
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 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพงานแนะแนวสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง 

- อยู่ระหว่างด าเนินงานในไตรมาส 4 

 กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมในสังกัดส านักงานเขตพื้นทีการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

- อยู่ระหว่างด าเนินงานในไตรมาส 4 
 
 กิจกรรมที่ 5 การรับนักเรียน 
 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดอ่างทอง    
 วันที่ ๑๓ มกราคม 2565 ภาคเช้า (1๓.๓๐-16.30น)  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจัดประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑๐ คน  โดยนายประธาน ทวีผล  ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานการประชุม โดยมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วคณะกรรมการจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี ,ผู้อ านวยการศูนย์
การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี,ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือให้คณะกรรมการมีการพิจารณาเขตพ้ืนที่บริการ 
แผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ณ ห้องประชุมประทุม
ชาติจังหวัดสิงห์บุรี  

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี   
 วันที่ ๑๓ มกราคม 2565 ภาคบ่าย (๑๓.๓๐-๑๖.๓๐) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน ๑๐ คน  (what) โดยนายสมบัติ  ล้อจงเฮง รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานการประชุม โดยมีหน่วยงาน
ภายนอกเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
อ่างทอง ,ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดอ่างทอง,ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง เพ่ือให้คณะกรรมการมีการ
พิจารณาเขตพ้ืนที่บริการ แผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
ณ ห้องประชุมประทุมชาติจังหวัดสิงห์บุรี  
  ประชุมคณะกรรมการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 
  วันที่ ๒๗ มิถุนายน 2565  (when) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประเมิน และ
คณะกรรมการพิจารณาขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จ านวน ๑๕ คน โดยนายประธาน ทวีผลง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านหลักสูตร, ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา,ครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ขอเปิด,ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่จะขอเปิดห้องเรียนพิเศษ,ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา,ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการเปิดห้องเรียนพิเศษ เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาให้
ความเห็นชอบและอนุญาตให้โรงเรียนเปิดห้องเรียนพิเศษได้ และเป็นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ รองรับการพัฒนาก าลังคนและการแข่งขันของประเทศ ณ ห้องประชุมประทุมชาติจังหวัดสิงห์บุรี 
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รูปภาพกิจกรรม    
กิจกรรมประชุมรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประเมินและคณะกรรมการพิจารณาการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 
      
 
 
 
 
 
 
 

8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ     
ร้อยละ 80 ของครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  และครูที่
ปฏิบัติงานระบบการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน ได้รับการ
อบรมพัฒนาเพิม่ทักษะ 

ร้อยละ 80 52 คน อยู่ระหว่างด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 นักเรียนทุกกลุ่ม ไดร้ับโอกาสทางการศกึษา 
และการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสมเทียบเท่าเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 80 - อยู่ระหว่างด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 ของครผูู้รับผดิชอบงานระบบปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน และครรูะดับแอดมิน เข้ารับการอบรม 

ร้อยละ 80 52 คน 52 คน ร้อยละ 100 

ร้อยละ 80 ของครผูู้รับผดิชอบงานการจดัการศึกษา
เรียนร่วม หรือพีเ่ลีย้งเด็กพิการ เขารบัการอบรมส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาเรียนรว่มฯ 

ร้อยละ 80 52 คน อยู่ระหว่างด าเนินงาน อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ  
1. ครูที่ปรึกษา  ครูแนะแนว  และครูที่ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนทุกระดับ และนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

2. นักเรียนทุกกลุ่ม ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง รวมไปถึงได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคณุภาพ นักเรียนมภีูมิคุม้กัน และมี
ทักษะในการด าเนินชีวิต 
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9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

161,400 - 11,190 17,000 - 28,190 133,210 
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output)  
 1. ครู และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถส่งเสริมนักเรียนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 2. นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย 

ผลลัพธ์ (outcome)  
 นักเรียนทุกระดับ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส มีภูมิคุ้มกัน และได้รับโอกาส
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

 1. จัดอบรมพัฒนาครูเพ่ือพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการท างานด้านจิตวิทยา 
 2. พัฒนาศักยภาพงานแนะแนวสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง 
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 1. โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงครูผู้รับผิดชอบงานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนฯ บ่อยจึงส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานขาดความต่อเนื่องและความเข้าใจ 
 2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ส่งผลต่อการลงพ้ืนที่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
13. ข้อเสนอแนะ 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ควรให้มีการจัดอบรมให้ผู้รับผิดชอบ ระบบ
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 2. ปรับรูปแบบการลงพื้นที่ในการดูแลช่วยเหลือให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
  
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
         (นางบุญประกอบ  ชีวะธรรม)                 (นางบุณยนุช ธรรมสอาด)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                         ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                   
                        30 มิถุนายน 2565           30 มิถุนายน 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์  
2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที ่2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
  2. เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร ภารกิจการบริหารงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   
และสถานศึกษาในสังกัดให้สาธารณชน ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
  ๓.  เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 12 คน และเจ้าหน้าที่โรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 52 คน ได้รับการอบรมพัฒนา 
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 1. วันที่ 27 พฤษภาคม 2565  อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด เพ่ือพัฒนางานประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา  มีเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 12 คน และเจ้าหน้าที่
โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 52 คน เข้ารับการอบรม โดยได้เชิญวิทยากรจากโรงเรียนสิงห์บุรี จ านวน 2 คน คือ นาย
กานต์ ทองสุกและนางสาวอาภาวรรณ  สว่างศร ีซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสร้างและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ  ห้องประชุม ชั้น 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 2.  ให้การสนับสนุนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จ านวน 2 โรงพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ในหน้าหนังสือพิมพ์ คือ 1. โรงพิมพ์พิทักษ์ชน  2.โรงพิมพ์มวลชนสิงห์ 
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ภาพประกอบกิจกรรม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ      
เจ้าหนา้ที่ของ สพม.สิงห์บรุี อ่างทอง จ านวน 12 คน
และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 52 คน 
ไดร้ับการอบรมพัฒนา 

64 คน 64 คน 64 คน ผ่าน 

ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา และกลุ่มงานต่าง ๆ  มี
ความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์ในยุคดจิิทัล 

ร้อยละ 100  รร. 26 โรงเรียน /
สพม.สหอท. 10 

กลุม่งาน 

รร. 26 โรงเรียน / 
สพม.สหอท. 10 

กลุม่งาน 

ร้อยละ 100 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามผีลการประเมินตัวช้ีวดั
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีในระดับมาตรฐานขัน้สูง 

มาตรฐานขั้น
สูง 

มาตรฐานขั้นสูง มาตรฐานขัน้สูง ผ่าน 

เชิงคุณภาพ  
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงหน่วยงานภายในและหน่วยงานอ่ืน ๆ ตลอดจนสาธารณชนท่ัวไป ได้รับทราบ
นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ การด าเนินโครงการ กิจกรรมและผลงานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้อย่างกว้างขวาง ในหลายช่องทาง ผ่านการประชาสัมพันธ์ท่ีทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
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9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

16,500   12,000 2,000  2,500 
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output)  
 การด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และสถานศึกษา มีการประชาสัมพันธ์
ขยายผลอย่างกว้างขวาง 
 งานประชาสัมพันธ์มีการสร้างเครือข่ายอย่างมีคุณภาพครอบคลุมทุกจังหวัด 
 ผลลัพธ์ (outcome)  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง            
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องได้รับความเชื่อมั่น ศรัทธา จากการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 
และการด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การส่งเสริมสนับสนุน และความช่วยเหลือ เพ่ือการพัฒนา
การศึกษาในอนาคตต่อไป 
 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ และ
ประชุม AAR เพ่ือสะท้อนข้อมูลการปฏิบัติงานกลับ 
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 ……………………………ไม่มี………………………………………………………………………………………………...……………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
13. ข้อเสนอแนะ 
 ……………………………ไม่มี…………………………………………………………………………………………………...……………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 

    
 

(ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)……………………. … ….…….......…............       
         (นางสาวนันท์นภัส  ปลิวมา)                      (นางกมลชนก  ศรีภักดี)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                    
     4 กรกฎาคม 2565      4 กรกฎาคม 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ พัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในองค์กร 
 

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
     ๑. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานสารบรรณ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนในสังกัด 
            ๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานในองค์กร  
            ๓. เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานด้านเอกสารให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 50 และโรงเรียนในสังกัด 26คน รวม 76 คน 
7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานใน
องค์กร ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 กลุ่มอ านวยการ จัดอบรมข้าราชการและลูกจ้าง ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 50 และโรงเรียนในสังกัด 26 คน รวม 76 คน โดยได้เชิญวิทยากร จ.อ.ชาญ
ยุทธ  ยืนยง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มาให้ความรู้
เกี่ยวการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงตาม
ระเบียบงานสารบรรณ เอกสารทางราชการมีความสอดคล้อง และรูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อเกิดประโยชน์
และภาพลักษณ์ท่ีดตี่อหน่วยงาน ณ ห้องประชุมประทุมชาติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  
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8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เปา้หมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ ตัวอย่าง     
เจ้าหนา้ที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 50 คน และเจ้าหน้าที่โรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 26 คน ได้รบัการอบรมพัฒนา 

76 คน 76 คน 80 คน ผ่าน 

ร้อยละ 100 ของบคุลากรในสังกัดทีป่ฏิบัติงานด้านสาร
บรรณ สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบงานสารบรรณ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 ของบคุลากรในสังกัด สามารถปฏิบตัิงาน
ด้านเอกสารได้อยา่งสอดคล้องและเปน็ไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา มผีลการตดิตามและ
ประเมินผลการบรหิารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามผีลการประเมินภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ผ่าน 

เชิงคุณภาพ  
ผู้ปฏิบตัิงานดา้นสารบรรณในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และโรงเรียนในสังกัดสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรงตามระเบียบงานสารบรรณ เอกสารทางราชการมีความสอดคล้อง และรปูแบบเป็นไปในทิศทางเดยีวกัน ก่อเกดิประโยชน์
และภาพลักษณ์ทีด่ีต่อหน่วยงาน 

 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

11,400   11,400  11,400 0 
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10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output)  
          ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้และและความเข้าใจในงานสารบรรณ เอกสารทางราชการมีความ
สอดคล้อง และรูปแบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ผลลัพธ์ (outcome)  
         1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงความส าคัญ และรูปแบบของงานสาร
บรรณ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ 
         2. งานด้านสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และของโรงเรียน
ในสังกัด มีประสิทธิภาพ และถูกต้อง 
         3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข สามารถประสาน
การปฏิบัติงานเป็นขั้นตอนเชื่อมโยงกันได้อย่างถูกต้อง และมีความเข้าใจตรงกัน 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านงานสารบรรณ และ
ประชุม AAR เพ่ือสะท้อนข้อมูลการปฏิบัติงานกลับ 
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 ……………………ไม่มี..………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
13. ข้อเสนอแนะ 
 ……………………ไม่มี..………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 

 
 
   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       

            (นาย สชุีพ  วันอังคาร)                            (นางกมลชนก  ศรัภักดี)           
 ผู้รับผิดชอบโครงการ                            ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                    

                    30 มิถุยายน 2565                          30 มิถุยายน 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที ่1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความศรัทธาในวิชาชีพ มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถเป็นแบบอย่างได้ และพัฒนา
ระบบแรงจูงใจ ให้ได้มาตฐาน 
 2. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสร้างความตระหนักในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างานของตนเอง  
 3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพใน
การท างานอย่างต่อเนื่อง 
 4. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น ตลอดจนเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 
 5. เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
  ก าหนดด าเนินการในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565) 
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8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ      
ร้อยละ 100 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทในสังกัดไดร้ับการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง 

ร้อยละ 
100 

  ก าหนดด าเนินการ
ในไตรมาสที่ 4 

ร้อยละ 100 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกประเภทในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษาสิงห์บุรี อ่างทอง  ได้รบัการยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ

ร้อยละ 
100 

  ก าหนดด าเนินการ
ในไตรมาสที่ 4 

ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสรมิและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในปี 2565 

ร้อยละ 
100 

  ก าหนดด าเนินการ
ในไตรมาสที่ 4 

เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานอย่างท่ัวถึง และต่อเนื่อง 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

112,200 - - - - - 112,200 
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output)  
  -  
 ผลลัพธ์ (outcome)  
  - 
11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

ก าหนดด าเนินการในไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2565)  
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 ………………………ไม่มี……………………………………………………………………………………………………………..………... 
13. ข้อเสนอแนะ 
 ………………………ไม่มี……………………………………………………………………………………………………………..………... 
 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
         (นางสาวญาณศิา  แสงสว่าง)                                         (นางอรุณี  กลับดี)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                              ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                    
              30 มิถุนายน ๒๕๖๕                                            30 มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง   

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64    ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65    ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที ่2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 

5. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู

และบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสานงานอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ                       

2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จและ
การสร้างเครือข่าย  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพการศึกษาอย่างมืออาชีพ 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มี
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงาน  

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 ประชุมอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย และปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 
 ด าเนินการอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วย ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย จ านวน ๖๙ คน โดยได้เชิญวิทยากร นายประธาน ทวีผล  ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่”และบรรยายพิเศษ“จรรยาบรรณ
วิชาชีพครูและทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ,นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม และนายธีราณัท  
อินทร์ทองน้อย นิติกรช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางสาวจันจิรา  หงส์วิรยกุล  
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นิติกรช านาญการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี มาให้บรรยายความรู้เกี่ยวกับการมีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ”  เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่ถูกต้อง  ลดอัตราความผิดพลาดจาก
การปฏิบัติงาน  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ชั้น ๒  
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย การยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ณ จังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดสิงห์บุรี โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้ด าเนินการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย
การยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ของจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็ก และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ จ านวน 17 โรงเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อน
นโยบายเร่งด่วน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ถอดประสบการณ์การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปประยุกต์และปรับใช้ตามบริบทของสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพ 
สร้างการยอมรับจากชุมชนและผู้ปกครอง โดยจัดประชุมวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง 
และวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) 
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 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ  
โดยจัดสรรให้กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง 
(โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร และโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม) กลุ่มละ 5 ,000 บาท เพ่ือด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาบูรณาการทักษะอาชีพ และจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 9 โรงเรียน และ
จังหวัดอ่างทอง จ านวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 ,000 บาท เพ่ือด าเนินการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน 
 การฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเงินและพัสดุ  
 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินและพัสดุ จ านวน 140 คน โดยได้เชิญวิทยากร นางสาวณปภัช  เพ็งมณี มาให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาราชการ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการเงินและงานพัสดุปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส และมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐได้ในอีกทางหนึ่ง ณ  ห้องประชุม
ราชาวดี โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท สิงห์บุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ      
ร้อยละ 95 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสรมิและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในปี 2565 

ร้อยละ 95 121 คน 119 คน ร้อยละ 98.34 

ร้อยละ 80 ของครผูู้ช่วยและครูบรรจุใหม่ ที่เข้ารับการ
อบรมไดร้ับการพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 69 คน 67 คน ร้อยละ 9๗.10 

ร้อยละ 100 ของโรงเรยีนขนาดเล็ก ไดร้ับการสนบัสนนุ
การบริหารจดัการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที ่

ร้อยละ 
100 

17 โรงเรียน 17 โรงเรียน ร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 ของผู้ปฏบิัติงานพสัดุของสถานศึกษามี
ความใจในการด าเนินการจดัซื้อจดัจ้าง รวดเร็ว ถูกต้อง
ตามระเบียบที่ก าหนด 

ร้อยละ 
100 

52 คน 52 คน ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บรุี ไดร้บัการพัฒนาสมรรถนะและ
ทักษะอย่างเหมาะสมและเพียงพอสามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้
จ่าย 

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

415,950   1,112 15,094 103,165 - 119,371 296,579 
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output)  
 1. ครูผู้ช่วยเข้ารับการอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
และการมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. โรงเรียนขนาดเล็ก มีหลักสูตรสถานศึกษาบูรณาการทักษะอาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน
ทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้และและความเข้าใจใน การเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ และเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทองและสถานศึกษาในสังกัด ครบถ้วน 
เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ  
 ผลลัพธ์ (outcome)  
 1. ครูผู้ช่วยสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความตระหนักเกรงกลัว
ต่อการกระท าความผิด และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. นักเรียนได้เรียนตามหลักสูตรวิชาเลือกที่นักเรียนสนใจ ซึ่งช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการประกอบ
อาชีพให้กับผู้เรียน ในด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าประสบการณ์ที่ได้รับน าไปปฏิบัติและสร้างความเข้าใจในกระบวนขั้นตอน
การปฏิบัติงาน ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ
หรือกิจกรรม เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ก าหนดแผนจัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงไตรมาสที่ 4  

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 - ครูผู้ช่วยบางท่านไม่เข้าร่วมการประชุมเนื่องจากติดโควิด 
 - การจัดฝึกอบรมจัดในช่วงวันธรรมดาอาจท าให้มีผลกระทบต่อเข้าร่วมประชุมของข้าราชการครู 
13. ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดให้มีการอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินและพัสดุ แยกเป็น การเงิน 1 วัน งานพัสดุ 1 วัน 
 
 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
         (นางสาวญาณิศา  แสงสว่าง)                                         (นางอรุณี  กลับดี)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                              ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                    
              30 มิถุนายน ๒๕๖๕                                            30 มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือนิเทศการจัดการเรียนรู้โดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน 
          2. เพื่อบูรณาการ ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายของทุกโรงเรียนในสังกัดโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
        3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนที่เข้มแข็งเชิงบริบท 
     4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 26 โรงเรียน 
7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 วันที่ 31 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง ได้ด าเนินการจัดประชุมทางไกล “การขับเคลื่อนงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง” ผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุม 
Conference อาคาร สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง 
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 การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID – 19) 
 ศึกษานิเทศก์ ของส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดย ศน.หัทยา เข็ม
เพ็ชร ,ศน.จตุพร ยาค าบรรจงแก้ว ,ศน.นภัทร์ สังข์ทอง ด าเนินการตรวจเยี่ยมนิเทศตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียน
การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงเรียนคุณภาพ และ
โรงเรียนในสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การนิเทศแบบบูรณาการ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ลงพ้ืนที่นิเทศแบบบูรณาการ การเตรียมความ
พร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2565 เพ่ือนิเทศและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. และนโยบาย/จุดเน้นโรงเรียนคุณภาพ ในประเด็น 1) ความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 2) ระบบประกันคุณภาพ 3) การพัฒนาครู 4) การเรียนการสอน 5) การวัดและประเมินผล 6) 
การนิเทศก ากับและติดตาม และ 7) Big Data เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับโรงเรียนประถมศึกษาที่จะมาเรียน และ
รับนักเรียนขยายโอกาสที่จะมาศึกษาต่อหรือมาเรียนรวม เป็นการแบ่งเบาภาระในการรับนักเรียนโรงเรียนแข่งขันสูง
กลับสู่ชุมชน 
  โดยคณะกรรมการนิเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากร ได้ด าเนินการนิเทศ โรงเรียนในสังกัด จ านวน 26 โรงเรียน โดยได้ติดตามในประเด็น  
  1) ประเด็นความพร้อมในการเปิดภาคเรียน การดูแลครู บุคลากร และนักเรียนด้านความปลอดภัย
และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน  
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  2) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และน าผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาสะท้อนให้กับสถานศึกษา เพ่ือน าไปพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
  3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา โดยการแลกเปลี่ยน สะท้อนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน 
  โดยมีผู้เข้ารับการนิเทศ ได้แก่ 1) ผู้อ านวยการโรงเรียน 2) รองผู้อ านวยการโรงเรียน 3) 
ผู้รับผิดชอบงานวิชาการ 4) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 5) ครูผู้นิเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พัฒนาและสร้างเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. ครั้งที่  1 ปีการศึกษา 2565 เพ่ือขับเคลื่อนการนิเทศ
หนุนเสริมบูรณาการร่วมกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด  ณ ห้องประชุม
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ     
โรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รบัการนิเทศการจัดการเรียนรู้
โดยให้ห้องเรียนเป็นฐาน 

ร้อยละ 
100 

26 โรงเรยีน 26 โรงเรยีน ร้อยละ 100 

โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รบัการบรูณาการ 
ติดตามการด าเนนิงานตามนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

ร้อยละ 
100 

26 โรงเรยีน 26 โรงเรยีน ร้อยละ 100 

โรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รบัการส่งเสรมิ สนบัสนุนและ
พัฒนากระบวนการนเิทศภายในทีเ่ขม้แข็งเชิงบริบท 

ร้อยละ 
100 

26 โรงเรยีน 26 โรงเรยีน ร้อยละ 100 

โรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รบัการส่งเสรมิและพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

26 โรงเรยีน 26 โรงเรยีน ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนได้รับการนเิทศการจดัการเรียนรู้โดยให้ห้องเรยีนเป็นฐาน 
2. โรงเรียนในสังกดัได้รับการบรูณาการ ตดิตามการด าเนินงานตามนโยบายโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 
3. โรงเรียนได้รับการส่งเสรมิ สนบัสนุนและพัฒนากระบวนการนิเทศภายในที่เข้มแข็งเชิงบรบิท 
4. โรงเรียนได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

192,200   10,000  10,000 182,200 
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output)  
 1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับการนิเทศ 

2. ครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 ผลลัพธ์ (outcome) 
 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัด และความสนใจผ่านกระบวนการเรียนรู้ Active 
Learning และพหุปัญญาอย่างหลากหลาย  
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมสนองนโยบายเชิงบูรณาการ 
 3. ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพครูในปี 2565 
 4. ครูมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานในระดับดีข้ึนไป 
 5. ครูมีความรู้ คิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะ มีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. ครูแกนน า ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผู้เรียน ด้านการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ เตรียมพร้อมเข้าสู่เวทีแข่งขันและ
ประเมินระดับนานาชาติ 
 

  



50 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

 ต่อยอด ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice สู่เวทีระดับจังหวัดและระดับชาติ 
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 ………………ไม่มี.……………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
13. ข้อเสนอแนะ 
 ………………ไม่มี.……………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 

 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
         (นางจตุพร ยาค าบรรจงแก้ว)                      (นางหัทยา  เข็มเพ็ชร)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                ผู้อ านวยการกลุ่มนเิทศ ติตตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                   
     30 มิถุนายน 2565           30 มิถุนายน 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ จัดตั้งงบประมาณประจ าปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนทั่วไป
  และโรงเรียนคุณภาพ 
 
2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีอาคารเรียน 
อาคารประกอบ พร้อมใช้ส าหรับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีครุภัณฑ์ท่ีมี
ความพร้อมใช้ส าหรับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 26 โรงเรียน 
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมี ดร.
พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการ และได้ชี้แจง แนวทางการด าเนินงาน และการบริหารงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นางสาว
อุสา กลับหอม ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณ งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบ ปร. 4, 5, 6 เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถจัดตั้งงบประมาณฯ ได้อย่าง
ถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบ จ านวนทั้ง 26 
โรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ชั้น 2 
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 ประชุมคณะท างานตรวจรูปแบบค าของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดประชุม
คณะท างานตรวจรูปแบบค าของบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือกลั่นกรอง
การจัดท าแบบค าของบประมาณ ตามแบบ ปร. 4, 5, 6 ของสถานศึกษาในสังกัด ให้เกิดความถูกต้อง ก่อนน าเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง ชั้น 2 
 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือพิจารณา
เรียงล าดับ และจัดอันดับความส าคัญ รายการครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนคุณภาพ และ
โรงเรียนทั่วไป จ านวน 26 โรงเรียน ก่อนน าส่งข้อมูลให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณา
ด าเนินการต่อไป ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ชั้น 2 
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8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ     
ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกดั สามารถจดัตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน  ค่า
ครุภณัฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสรา้ง ถูกต้อง และเป็นไปตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
100 

100 100 ร้อยละ 100 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสิงห์บรุี 
อ่างทอง มีผลการตดิตามและประเมนิผลการบรหิารและ
การจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานของส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามมาตรฐานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามี
ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดมีาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ผ่าน 

เชิงคุณภาพ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสิงห์บรุี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และมีครุภณัฑ์ทีต่รงตามความ
ต้องการใช้งาน ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสดุต่อการพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏริูปการเรียนรูแ้ละนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาการเรยีนการสอน 

 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

31,800 30,640    30,640 1,160 
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด จัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ผลลัพธ์ (outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และสถานศึกษาในสังกัด สามารถสนองนโยบาย
การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน เป็นการเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และช่วย
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

 (-ไม่มี-) 
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 ผู้รับผิดชอบทางด้านการจัดท าค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียน มีการหมุนเวียนหรือย้าย
โรงเรียนกันทุกปี ท าให้การจัดแบบ ปร. 4, 5, 6 ยังไม่ถูกต้อง ต้องมีการแก้ไขกันหลายครั้ง 
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13. ข้อเสนอแนะ 
 เสนอแนะให้ สพฐ. จัดอบรม การจัดแบบ ปร. 4, 5, 6 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แก่สถานศึกษา ใน
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
      (นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์)                 (นางสาวอุสา  กลับหอม)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                               ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                    
                        4 กุมภาพันธ์ 2565                                          4 กุมภาพันธ์ 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ  ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จดุเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
            1. เพ่ือแจ้งนโยบาย ข้อราชการส าคัญ เร่งด่วนให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย และบคุลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ได้ทราบและถือปฏิบัติได้ถูกต้อง มี
ความเข้าใจและปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
            2. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานของผู้บริหารการศึกษา , ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด    
            3. เพื่อชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
            4. เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
6. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน 40 คน 

2. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 50 คน 
7. กิจกรรมท่ีด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 ๑. การประชุมทีมบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่ างทอง ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. พร้อมรับทราบนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงานจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกสัปดาห์ และประชุมทีมบริหารต่อ
จากการชมรายการพุธเช้า เพ่ือน านโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน มาขับเคลื่อนเพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการประชุมทีมบริหารจะมีการสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานแต่ละกลุ่มในรอบสัปดาห์ พร้อมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงานที่ยังไม่แล้วเสร็จเพ่ือให้ภารกิจของแต่ละ
กลุ่มบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ๒. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และทีมบริหารการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย ๒ เดือน/ครั้ง หรือหากมีภารกิจเร่งด่วนก็จะมีการประชุมเดือน
ละ ๑ ครั้ง โดยในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019  จะใช้ระบบการประชุมแบบ 
Meeting ผ่านการประชุมแบบ On Line  และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019   
เบาบาง และมีการเปิดภาคเรียนแบบ On Site จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา ในรูปแบบ On Site  เพ่ือน านโยบายและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ขี้แจงให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบเพ่ือน าไปขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งก ากับ
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ก าหนดตารางการนิเทศบูรณาการในช่วงเปิดภาคเรียน โดยทีมบริหาร
ลงพ้ืนที่นิเทศแบบบูรณาการในช่วงเปิดภาคเรียนทุกโรงเรียน ต่อจากนั้น ก าหนดให้มีการนิเทศหนุนเสริมระยะที่ ๒ 
โดยทีม คณะกรรมการ กตปน.และอกตปน. ในรอบปี ๒๕๖๕  ได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษา จ านวน  ๖   ครั้ง ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
  ครั้งที่ ๒  วันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
  ครั้งที่ ๓  วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๕  ผ่านระบบ Zoom  Meeting  
  ครั้งที่ ๔   วันที่  ๒  มีนาคม  ๒๕๖๕  ผ่านระบบ Zoom Meeting  
  ครั้งที ่๕  วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
  ครั้งที่ ๖  วันที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๓. การประชุมทีมบริหารการศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง  เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาเป็นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019  จึงได้มีการ
ประชุมให้บุคลากรปฏิบัติงานในรูปแบบ WFH  ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้มีการ
ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ท างานกี่เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือให้ปฏิบัติงานในรูปแบบ WFH ของแต่ละครั้ง พร้อมทั้งมีการติดตาม
การปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน WFH  หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเบาบางลง ก าหนดให้มีการ
ปฏิบัติงานตามปกติ จึงได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบายและก าหนดแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานของบุคลากรแต่ละกลุ่มงาน โดยที่ก าหนดให้ทุกคนมีคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ ได้มีการประชุมบุคลากร จ านวน   ๓ ครั้ง  ดังนี้ 
  ครั้งที่ ๑   วันที่  ๘  ธันวาคม ๒๕๖๔ 
  ครั้งที่ ๒   วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔  (เปลี่ยน ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง)  
  ครั้งที่ ๓   วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 
8. ตัวช้ีวัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ      
1. ประชุมผู้บรหิารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ผูเ้กี่ยวขอ้งและคณะท างาน 
รวม 40 คน จ านวน 6 ครั้ง/ป ี

6 ครั้ง/ป ี 6 ครั้ง/ป ี 6 ครั้ง/ป ี บรรลุเป้าหมาย  
6 ครั้ง/ป ี
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

2. ประชุมทมีบริหารภายในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บรุี อ่างทอง จ านวน 12 
คน สัปดาหล์ะ 1 ครั้งทุกวันพุธ รวมจ านวน 48 
ครั้ง/ป ี

48 ครั้ง/ป ี 48 ครั้ง/ป ี 36 ครั้ง/ป ี ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
48 ครั้ง/ป ี

3. ประชุมบคุลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง รวม 50 คน จ านวน 6 
ครั้ง/ป ี

6 ครั้ง/ปี 6 ครั้ง/ป ี 3 ครั้ง/ป ี ยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย  
6 ครั้ง/ป ี

4. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุมเข้าใจนโยบาย 
แนวทางการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง สามารถปฏิบัติงานให้เกดิความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานของ สพฐ. 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 

5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามผีลการประเมิน
ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีในระดับมาตรฐานข้ันสูง 

มาตรฐาน
ขั้นสูง 

มาตรฐานขั้นสูง มาตรฐานขั้นสูง ผ่าน 

เชิงคุณภาพ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถบริหารและการจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายที่ก าหนด ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจใน
ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้
จ่าย 

ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

๙๕,๔๐๐ 29,900 5,550 13,975  49,425 45,975 
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output)  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง โดยทีมบริหารการศึกษา มีการขับเคลื่อนนโยบายของ 
สพฐ. และแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  สามารถก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด และ
บุคลากรของส านักงานเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ สพฐ.ก าหนด พร้อมรับการตรวจ
ติดตามของคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  การตรวจราชการ/ตรวจติดตามจากส านักงานศึกษาธิการภาคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ผลลัพธ์ (outcome)  
 ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ รับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน สามารถ
น าไปขับเคลื่อนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
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11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ควรจัดให้มีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละ
โรงเรียน เพ่ือน าไปปรับใช้กับโรงเรียนของตนเองในส่วนที่สามารถปฏิบัติได้ และเพ่ือให้มีข้อมูลของนักเรียน กรณีมี
การส่งต่อนักเรียนย้ายหรือเปลี่ยนสถานที่เรียน 
 

 
12. ปัญหา/อุปสรรค 
 - 
13. ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

   (ลงชื่อ)………………………………….........       (ลงชื่อ)………………………………..…............       
          (นางกมลชนก   ศรีภักดี)                         (นางกมลชนก  ศรีภักดี)           

 ผู้รับผิดชอบโครงการ                                      ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ             
    29 มิถุนายน 2565             29 มิถุนายน 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด 
 

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของโรงเรียนในสังกัด (หน่วยรับตรวจ) ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด การให้ค าปรึกษาที่เพ่ิมคุณค่าในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล  
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ติดตาม ตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด ในเรื่อง การเงิน การ
บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และหลักฐานการจ่าย 

๒. ตรวจสอบการด าเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10 โรงเรียน 
๓. ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัส   โคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรค           โควิด 19) จ านวน 21 โรงเรียน 

๔. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายรัฐบาล ไตรมาสที่ 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2564 และไตรมาสที่ 1-3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของทุกโรงเรียนผ่านการรายงานข้อมูลของ
โรงเรียน 
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7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 7.1 ตรวจสอบการด าเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 5 โรงเรียน  
ในช่วงเดือน ธันวาคม 2564 – มีนาคม 2565 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง โดยนางวัญชุรี ธูปบูชากร ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ น.ส.สุพัตรา อวยชัย ได้ท าการ
ออกตรวจสอบโครงการการเงิน บัญชี หลักฐานการจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา จ านวน 5 โรงเรียน        
ได้แก่  1.โรงเรียนบางเสด็จวิทยา 2.โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” 3. โรงเรียนวิ เศษชัยชาญวิทยาคม                              
4.โรงเรียนไผ่วงวิทยา และ 5.โรงเรียนอินทร์บุรี  
 
 
    
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7.2. ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแลละสังคมจากระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19) จ านวน 11 โรงเรียน หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง โดยนางวัญชุรี ธูปบูชากร ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ น.ส.สุพัตรา อวยชัย ได้ท าการออก
ตรวจสอบโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
เป็นการตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงให้
ค าแนะน าและติดตามเรื่องการรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนในระบบ e-budget (ตาม
นโยบายคณะรัฐมนตรี ) จ านวน 11 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนสิงห์บุรี 2.โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 3.โรงเรียนโยธิน
บูรณะ อ่างทอง 4.โรงเรียนบางระจันวิทยา 5.โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 6.โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 7.โรงเรียนศรี
ศักดิ์วสุวรรณวิทยา 8.โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 9.โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 10.โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม 11.โรงเรียน
สิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์)  
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8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ      
- ร้อยละ 100  กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี หลักฐานการจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง และ
รายได้สถานศึกษา  

ร้อยละ 100 10 โรงเรียน 5 โรงเรียน ร้อยละ 50 

- ร้อยละ 100 โรงเรียนได้รับการตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการเงินกู้เพ่ือแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการ
ระบาดของโรคติดเชื่อไวรสัโคโรนา 2019 

ร้อยละ 100 21 โรงเรียน 11 โรงเรียน ร้อยละ 52.38 

- ร้อยละ 100 โรงเรียนใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ
เป็นไปตามนโยบาย 

ร้อยละ 100 26 โรงเรียน 26 โรงเรียน 26 โรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการติดตามและประเมินการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลการ
ประเมินอยู่ระดับดีมาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ผ่าน 

เชิงคุณภาพ  
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อา่งทอง ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกมุสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด 
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9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

16,400  5,690   5,690 10,710 
 

10. ผลทีไ่ด้รับ 
 ผลผลิต (output)  
     1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี หลักฐานการจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง 
และรายได้สถานศึกษา  
  2. โรงเรียนได้รับการตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการ
ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 
  3. โรงเรียนใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการเป็นไปตามนโยบาย 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการติดตามและประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลการประเมินอยู่ระดับดีมาก 
 ผลลัพธ์ (outcome)  
             โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

             ออกตรวจสอบโครงการการเงิน บัญชี หลักฐานการจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายได้สถานศึกษา  และออก
ตรวจสอบโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
เป็นการตรวจสอบแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในช่วงเดือน
เมษายน ถึงเดือน สิงหาคม 2565   
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่จัดท าแผนไว้ในต้นปีงบประมาณ เนื่องจากโรงเรียนแต่ละที่ติดภารกิจ ติดงาน
ของโรงเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมีการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
13. ข้อเสนอแนะ 
 …ไม่
มี…………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
          (นางสาวสพุัตรา อวยชัย)                             (นางวัญชุรี ธูปบูชากร)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                              ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
                         30 มีนาคม 2565                                           30 มีนาคม 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
 
2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส าหรับน าไปใช้ในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และเป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนในสังกัด 
 5.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีกรอบทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 
และการติดตามประเมินผล ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกั น ตอบสนองต่อ
สภาพปัญหาความต้องการในพื้นท่ีและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และ
แผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
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 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหาและบริบทความต้องการในพ้ืนที่ ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง ชั้น 2 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดประชุมสรุปผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ประชุมจัดท า Annaul Report) ตามจุดเน้น 4 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านนักเรียนดัง 2) ด้านบุคลากรดี 3) โรงเรียนเด่น และ 4) องค์กรคุณภาพ เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรและหน่วยงาน ได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
 วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดประชุม
ขับเคลื่อนนโยบาย และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เพ่ือชี้แจงถึงนโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง  สู่การเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการมี 
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ส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการศึกษาร่วมกัน ตลอดจนร่วมรับฟังความคิดเห็น ประเด็นปัญหา/
ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุมประทุมชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 การประชุมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดประชุมจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง โดยมีคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี อ่างทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ประชุมหารือ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การจัดท าข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) และประเด็นข้อค าถาม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ส าหรับน าไปใช้ประกอบการสอบถาม
กลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การประชุมวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Swot Analysis) และจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 วันที่ 24 มีนาคม 2565  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดประชุมวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (Swot Analysis) และจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
โดยมีผู้แทน กตปน. สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้อ านวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ค่าน้ าหนักคะแนน การประเมินสถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและ 
  



67 

ภายใน  ส าหรับน าไปก าหนดต าแหน่งการพัฒนา และให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การก าหนด (ร่าง) วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ห้องประชุม
ประทุมชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชุมก าหนด baseline ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ประกอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 วันที่ 22 เมษายน 2565 ประชุมจัดท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) และจัดท าเครื่องมือการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ (Balanced Scorecard) ประกอบแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง พร้อมด้วย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพจังหวัด
สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ผู้แทน ก.ต.ป.น. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประชุมทบทวนการ ก าหนด baseline ตัวชี้วัด และแนวทางกรพัฒนา (ร่าง) แผนพัฒนา
การศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชุมทบทวนการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และเสนอแนะ
โครงการ ประกอบ (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 วันที่ 28 - 29 เมษายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้อ านวยการ
กลุ่ม และบุคลากรของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมประชุมทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 -2570) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการบริหารองค์กร ลอดจนใช้เป็นเครื่องมือประกอบการก ากับ ติดตาม 
และการประเมินผลและได้ร่วมกันจัดท าโครงการบรรจุไว้ในแผนฯ ส าหรับขับเคลื่อนและน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อไป ณ บ้านทะเลภู รีสอร์ท จังหวัดตราด 
  



68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 
 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ผ่านแอปพสิเคชัน Z0oM Meeting 
โดยมีหน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่ คณะกรรมการผู้มีส่วนเกี่ ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้แทน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้ให้
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ประเด็น (ร่าง) แผนฯ ดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมการด าเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในพ้ืนที่ก่อนน าไปสู่การชับเคสื่อนแผนฯ สู่การปฏิบัติ ต่อไป ณ ห้องประชุมประทุมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชุมพิจารณาและจัดท าโครงการบรรจุใน (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -
2570) 
 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ประชุมพิจารณาและจัดท าโครงการบรรจุใน (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) ของ สพม. สิงห์บุรี อ่างทอง โดยมีผู้แทนคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรของ สพม.สหอท ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดท าโครงการบรรจุใน (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 - 2570) ตามประเด็น 4 กลยุทธ์ เพ่ือให้ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ “องค์กรที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้วยนวัตกรรมการศึกษา” 
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8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ     
1. ร้อยละ 100 ของโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ได้
ด าเนินการตามกิจกรรมที่ระบไุว้ในแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ร้อยละ 
100 

100 88.88 ร้อยละ 88.88 

2. จดัท ารปูเล่มแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
2565 จ านวน 30 เลม่ 

ดีมาก 30 30 ผ่าน 

3. จดัท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี จ านวน 30 
เลม่ 

เลม่ 30 30 ผ่าน 

4. จดัท ารปูเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 - 2570) จ านวน 50 เล่ม 

เลม่ 50 - - 

5. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามผีลการตดิตามและ
ประเมินผลการบรหิารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ มผีลการประเมินภาพรวมอยู่
ในระดับดมีาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ผ่าน 

เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสิงห์บรุี อ่างทอง มีกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานส าหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจดัการศึกษา 
และการติดตามประเมินผลทีส่อดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานตน้สังกัด ตอบสนองต่อสภาพปัญหา
และบริบทความต้องการในพื้นที ่

 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

230,290 11,100 27,300 141,048  179,448 50,842 
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output) 
 1. บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 50 คน ได้รับความรู้
เกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่ เกี่ยวข้อง
ด้านการศึกษา ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 
 2. มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
 3. มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการส าหรับปีถัดไป 
 ผลลัพธ์ (outcome) 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 
แผนระดับที่ 2 และแผนระดับที่ 3 ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) 
  



70 

 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) สู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเห็นผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษา สภาพปัญหาและบริบทความต้องการ
ในพ้ืนที ่
 3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีการก ากับ ติดตามประเมินผล และการ
รายงานผลการด าเนินงาน สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการ ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

 
11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ไตรมาสที่ 4 
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อาจท าให้การด าเนินโครงการ/
การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตาม Time line ล าดับเวลาที่วางแผนไว้ 
13. ข้อเสนอแนะ 
 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการประชุมออนไลน์ และประยุกต์ใช้ Google form 
มาช่วยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการด าเนินโครงการ 
 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
          (นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์)                 (นางสาวอุสา  กลับหอม)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                               ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                    
                        30 มิถุนายน 2565                                          30 มิถุนายน 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ บริหารจัดการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถปุระสงค ์
 5.1 เพ่ือให้การบริหารจัดการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ด าเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามภารกิจที่รับมอบหมาย 
 5.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีงบประมาณเพียงพอในการบริหาร
จัดการตามภารกิจบทบาทหน้าที่ 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่ 
      - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จ านวน 10 คน (10 
คน x 10,000 บาท x 12 เดือน) ไตรมาส 1 - 3 เดือน ตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565 
 กิจกรรมที่ 2 ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสแรก เดือน ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564 
    - ค่าไฟฟ้า     - ค่าประปา  
    - ค่าไปรษณีย์    - ค่าโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต 
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 กิจกรรมที่ 3 งบประมาณกรณีฉุกเฉินจ าเป็น (กรณีฉุกเฉิน ภัยพิบัติ ไฟไหม้ นโยบายเร่งด่วน) 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา” 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง จัดประชุมสร้างความเข้าใจฯ แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด วันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมจุฑามาศ 
ภัตตาคารไพบูลย์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีกิจกรรมที่จะด าเนินการ ดังนี้ 
  1) มอบนโยบายการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
  2) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ในศตวรรษท่ี ๒๑ และการพัฒนาพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา” โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3) อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารสร้างความเข้าใจและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา” โดย ดร.มธุรส ประภาจันทร์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 โครงการ “Smart Summer เติมเต็มความรู้สู้สถานการณ์โควิด” 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สานต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จัดท า
โครงการ “Smart Summer เติมเต็มความรู้สู้สถานการณ์โควิด” ในช่วงปิดเทอมที่ 2/2564 โดยการสร้างพ้ืนที่การ
จัดการศึกษา ที่ส่งเสริมขีดความสามารถของครูและโรงเรียนคุณภาพ ทั้งด้านเนื้อหา ศาสตร์การสอนและเทคโนโลยี 
ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบผสมผสานในรูปแบบบทเรียนออนไลน์ เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงปิดเทอม และกลับมาเรียนตามบทเรียนได้ทันและเรียนรู้มากยิ่งกว่าเดิม โดยเชิญคณะ
ครูวิทยากรจากโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนในสังกัด จ านวน 22 คน มาสอนเสริมความรู้ในช่วงปิดเทอมที่ 
2/2564 ผ่านโปรแกรม Zoom meetting แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังจะศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังจะศึกษาต่อในวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นการ
สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และบูรณาการการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันอีกทางหนึ่ง 
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8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ     
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 90 60.28 ร้อยละ 60.28 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามผีลการตดิตามและ
ประเมินผลการบรหิารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ มผีลการประเมินภาพรวมอยู่
ในระดับดมีาก 

ดีมาก ดีมาก ดีมาก ผ่าน 

เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสิงห์บรุี อ่างทอง สามารถด าเนินการบริหารส านักงานในด้านการใช้จ่ายค่าสาธารณปูโภค การจา้งลูกจ้าง 
และงบประมาณกรณีฉุกเฉนิจ าเป็น เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดปีงบประมาณ 2565 

 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณ

ที่ได้รับ 
ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้จ่าย
รวม 

คงเหลือ 

2,110,200 392,261.01 434,024.33 378,676.95  - 1,204,962.29  905,237.71  
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีงบประมาณเพียงพอส าหรับปฏิบัติภารกิจในการ
ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการศึกษา การก ากับดูแล ตลอดจนการให้บริการสถานศึกษาในสังกัด 
 ผลลัพธ์ (outcome) 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีการด าเนินงาน สอดคล้องและเป็นไปตาม
นโยบาย ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ด าเนินการเบิกจ่าย กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และกิจกรรมที่ 
2 ค่าสาธารณูปโภค กิจกรรมที่ 3 งบประมาณกรณีฉุกเฉินจ าเป็น ตามแผน Time line ที่ก าหนดไว้  ในไตรมาสที่ 4 
เดือน กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565 
12. ปัญหา/อุปสรรค 
 (-ไม่มี-) 
13. ข้อเสนอแนะ 
 (-ไม่มี-) 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
          (นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์)                 (นางสาวอุสา  กลับหอม)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                               ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                    
                        30 มิถุนายน 2565                                          30 มิถุนายน 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการบริหารจัดการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1 เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และการ
ปฏิบัติภารกิจของกลุ่มงานต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 5.2 เพ่ือให้กลุ่มงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง มีวัสดุส านักงานเพ่ือ
ใช้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง  
 2. ผู้รับบริการที่มาติดต่อรับบริการงานด้านต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง 
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564) 
 - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏบิัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจ และการ ด าเนนิกิจกรรม/โครงการ 
ต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง อาทิเช่น 
 1. จัดซื้อวัสดุ 17 รายการ ส าหรับฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
การพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) 
 2. จัดจ้างเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรฯ โครงการอบรมครูผู้ช่วย เป็นต้น 
8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 
 3. จัดจ้างถ่ายเอกสารคู่มืองบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง และ Annual Report 2021 
 4. จัดจ้างท าสติกเกอร์ไดคัทอักษรสีขาว ป้ายท าเนียบผู้บริหาร 
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 5. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กลุ่มนิเทศฯ) จ านวน 13 รายการ ส าหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 6. จ้างบริษัทก าจัดปลวก อาคารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 – มีนาคม 2565) 
 - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏบิัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจ และการ ด าเนนิกิจกรรม/โครงการ 
ต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง อาทิเช่น 
 1. จ้างถ่ายเอกสารหนังสือราชการประจ าเดือนธันวาคม 2564 (รวม Annual Report 2021) 
 2. จ้างถ่ายเอกสารเล่มแผนปฏิบัติการ 2565 
 3. จัดซื้อวัสดุส านักงาน (กลุ่มนิเทศฯ) จ านวน 13 รายการ ส าหรับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 4. จัดซื้อวัสดุส านักงาน 13 รายการ เพื่อใช้บริหารจัดการภายในส านักงาน 
 5. จ้างท า VDO รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 6. จดัซื้อชุดตรวจ ATK  
 7. จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้น เปลี่ยน Power Supply 
 8. เบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

9. จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ของ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565) 
 - จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏบิัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจ และการ ด าเนนิกิจกรรม/โครงการ 
ต่าง ๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง อาทิเช่น 
 1. เบิกเงินจัดซื้อชุดตรวจ ATK  

2. เบิกค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ประจ าเดือน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
3. จ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ส่วนราชการ หมายเลขทะเบียน กค7653 สิงห์บุรี 

 4. จัดจ้างซื้อวัสดุส านักงาน 4 รายการ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ     
1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงานและผู้รบับริการของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสิงห์บรุี 
อ่างทอง มีวัสดสุ านักงานเพียงพอและพร้อมใช้ในการ
ปฏิบัติหนา้ที ่

ร้อยละ 
100 

100 100 100 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามผีลการประเมินตัวช้ีวัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีในระดบัมาตรฐานขั้นสูง 

มาตรฐาน
ขั้นสูง 

มาตรฐานขั้นสูง มาตรฐานขั้นสูง ผ่าน 

เชิงคุณภาพ 
กลุ่มบริหารการเงินและสนิทรัพย์ สามารถด าเนินการจดัซื้อจัดจ้างวัสดุส านักงานอย่างเปน็ระบบ และถูกต้องตามระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจดัซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ผูป้ฏิบัติงานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพและเกดิ
ประสิทธผิล 

 

 
  



77 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที ่3 

ผลการใช้
จ่าย 

ไตรมาสที่ 
4 

ผลการใช้จ่าย
รวม 

คงเหลือ 

300,000 41,655.41 191,138 66,934.80  299,728.21 271.79 
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง และกลุ่มงานภายในต่าง ๆ มีวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจ ตลอดจนสามารถด าเนินกิจกรรม/โครงการ ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ผลลัพธ์ (outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถปฏิบัติภารกิจ และด าเนินกิจกรรมตาม
แผนงาน/โครงการ สู่การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทภารกิจ และการ ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ต่าง ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง ตามแผน Time line ที่ก าหนดไว้  ในไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565 
  

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 (-ไม่มี-) 
13. ข้อเสนอแนะ 
 (-ไม่มี-) 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
             (นางรุ่งทิวา  รอดภัย)                   (นางสุรางค์  นกสี)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                               ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                    
                        30 มิถุนายน 2565                                          30 มิถุนายน 2565 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ บริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค ์
 5.1 เพ่ือใหบริการสนับสนุน สงเสริม ประสานงานการขับเคลื่อนบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 5.2 เพ่ือจัดระบบบริหารและพัฒนาคุณภาพการใหบริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2564 – ธันวาคม 2564) 
 - กิจกรรม ค่าตอบแทนใช้สอยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง อาทิเช่น 
 1. จัดประชุมการน าเข้าข้อมูล eMENSER ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมประทุมชาติ 
 2. เบิกค่าใช้จ่ายประชุมด าเนินการสรรหาหรือเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว วันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2564  
 3. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9-10, 13, 16-17 ตุลาคม 64 เพื่อปฏิบัติภารกิจค าร้อง
ข้อย้าย การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 
 4. เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 27-28 ธันวาคม 2564 และ 4-6 ธันวาคม 2564 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจค าร้องข้อย้ายรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 5. เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กลุ่มส่งเสริม ประชุมชี้แจงมาตรการเปิดสถานศึกษาปลอดภัย 
  



79 

 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565 – มีนาคม 2565) 
 - กิจกรรม ค่าตอบแทนใช้สอยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง อาทิเช่น 
 1. ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ปี 2565 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
Zoom ณ ห้องประทุมประทุมชาติ 
 2. ประชุมจัดตั้งเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประทุมชาติ 

3. ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2565 Conference วันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมประ
ทุมชาติ 
 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2565 – มิถุนายน 2565) 
 - กิจกรรม ค่าตอบแทนใช้สอยของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง อาทิเช่น 
 1. ประชุมคณะกรรมการประกวดราคา ครุภัณฑ์ส าหรับห้องวิทยาศาสตร์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ 
ห้องประทุมชาต ิ

2. ประชุมคณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 10 
มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 
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ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ     
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี 
อ่างทอง มีผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ร้อยละ 90 

ร้อยละ 90 100 60.28 ร้อยละ 60.28 

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามผีลการประเมินตัวช้ีวัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีในระดบัมาตรฐานขั้นสูง 

มาตรฐาน
ขั้นสูง 

มาตรฐานขั้นสูง มาตรฐานขั้นสูง ผ่าน 

เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสิงห์บรุี อ่างทอง สามารถด าเนินการบริหารส านักงานในด้านการใช้จ่ายค่าตอบแทนใช้สอย เป็นไปอย่าง
มีประสิทธภิาพ ตลอดปีงบประมาณ 2565 

 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้
จ่าย ไตรมาส

ที่ 1 

ผลการใช้
จ่าย 

ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้
จ่าย 

ไตรมาสที่ 
4 

ผลการใช้จ่าย
รวม 

คงเหลือ 

200,785 45,661 33,505 35,969.00   115,135.00  85,650.00  
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและ 
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอ านาจ หนาที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุสัมฤทธิ์ผล 
 ผลลัพธ์ (outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ผลการปฏิบัติราชการสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบาย ตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานต้นสังกัด 
 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
 ด าเนินการอ านวยความสะดวกการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทภารกิจ และการ ด าเนินกิจกรรม/โครงการ ต่าง 
ๆ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ตามแผน Time line ที่ก าหนดไว้  ในไตรมาสที่ 4 
เดือน กรกฎาคม 2565 – กันยายน 2565 
  

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 (-ไม่มี-) 
13. ข้อเสนอแนะ 
 (-ไม่มี-) 
 

   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
            (นางกมลชนก  ศรีภักดี)                        (นางกมลชนก  ศรีภักดี)           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                               ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                    
                        30 มิถุนายน 2565                                          30 มิถุนายน 2565 
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สรุปผลการด าเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง มีจ านวน 18 โครงการ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.78 โครงการที่
อยู่ระหว่างด าเนินการ 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.22 
 โครงการที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 5 โครงการ ได้แก่  
 1) โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ     
(ใช้งบประมาณ จาก สพฐ. ที่จัดสรรมาให้ แทนงบประมาณที่ สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ตั้งไว้) 
 2) โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัยและหลักกฎหมายปกครองส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (เปลี่ยนจากจัดประชุม On-Site เป็นจัดประชุมในรูปแบบ On-line ท าให้ประหยัด
งบประมาณลงไป) 
 3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 
 4) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรงานสารบรรณเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 5) โครงการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนทั่วไปและ
โรงเรียนคุณภาพ 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง มีจ านวน 18 โครงการ ได้ตั้งงบประมาณเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท รวมเบิกจ่ายไปแล้ว 
ในรอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2564–31 มีนาคม 2565 ) โดยได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว เป็นเงิน 2,109,695.50 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 46.88 และยังไม่ได้เบิกจ่าย (ด าเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ) เป็นเงิน 2,390,304.50  บาท  
 

ที ่
   โครงการ สพม. 

สหอท 
 จ านวน

เงิน  
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
รวมเบิก คงเหลือ % การ

เบิกจ่าย 
1 โครงการสภานักเรียนธรรมาภิ

บาล ปี 2565 75,400     -     75,400.00  0.00 

2 โครงการพัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการนักเรียนผ่าน
กระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาต ิ

75,375   7,500.00  7,500.00  67,875.00  9.95 

3 โครงการ การขับเคลื่อน
นโยบาย : วิถีใหม ่วิถีคุณภาพ 

137,000     -    137,000.00  0.00 

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

224,100 38,000 38,000   76,000.00  148,100.00  33.91 

5 โครงการสัมมนาเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษา
วินัยและหลักกฎหมายปกครอง
ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

93,600  25,376   25,376.00  68,224.00  27.11 

6 โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครูและสร้างภูมิคุ้มกัน
กับนักเรียน 

161,400  2,550   2,550.00  158,850.00  1.58 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ ์

16,500    12,000.00  12,000.00  4,500.00  72.73 

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรงานสารบรรณเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

11,400   11,400.00  11,400.00  -    100.00 
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ที ่
   โครงการ สพม. 

สหอท 
 จ านวน

เงิน  
ไตรมาสที่ 

1 
ไตรมาสที่ 

2 
ไตรมาสที่ 

3 
รวมเบิก คงเหลือ % การ

เบิกจ่าย 
9 โครงการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู

เกียรติ พัฒนาประสิทธิภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา สหอท 

112,200        -    112,200.00  0.00 

10 โครงการพัฒนาสมรรถนะและ
ศักยภาพการปฏิบัติงานส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยม สหอท 

415,950 1,112 15,094 79,765.00  95,971.00  319,979.00  23.07 

11 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

192,200     -    192,200.00  0.00 

12 โครงการจัดตั้งงบประมาณ
ประจ าป ี2566 งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน
คุณภาพ 

31,800 30,640    30,640.00  1,160.00  96.35 

13 โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
และพัฒนาการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

95,400 22,100 13,200 7,725.00  43,025.00  52,375.00  45.10 

14 โครงการตรวจสอบการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาใน
สังกัด 

16,400     5,960.00  5,960.00  10,440.00  36.34 

15 โครงการจัดท าแผนปฏบิัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 และแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

230,290 11,100 27,300  141,048.00  179,448.00  50,842.00  77.92 

16 โครงการบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพศึกษาของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง 

2,110,200 392,261.01 434,024.33  378,676.95  1,204,962.29  905,237.71  57.10 

17 โครงการบริหารจัดการจัดหา
บ ารุงรักษาวัสดุอปุกรณ์ของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อา่งทอง 

300,000 41,655.41 191,138    66,934.80  299,728.21  271.79  99.91 

18 โครงการบริหารจัดการและ
ประสานงานกับหนว่ยงาน
ภายในและภายนอกส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา
สิงห์บุรี อ่างทอง 

200,785 45,661 33,505 35,969.00  115,135.00  85,650.00  57.34 

 รวม 18 โครงการ 4,500,000  582,529.42   780,187.33   746,978.75  2,109,695.50   2,390,304.50  46.88 
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ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
 การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รอบไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565 (6 เดือน) โดยผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในรอบไตรมาส ส่วนผลสัมฤทธิ์ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
ต้องมีการปรับแผนการด าเนินงาน โดยชะลอหรือระงับโครงการ และแผนการใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จึง
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ท าให้ต้องชะลอการ
ด าเนินการ ออกไปก่อน ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 2. การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ตามกล
ยุทธ์ ที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติการ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ต้องรอการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ท าให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในไตรมาสที่ 1 ต้องชะลอหรือเลื่อนไปจัดกิจกรรมในไตรมาสถัดไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. น าเทคโนโลยี digital มาใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย และเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การประชุม/
อบรม แบบ VDO Conference ผ่าน Application การใช้ Line เพ่ือการติดต่อประสานงาน การใข้ Facebook เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน เป็นต้น โดยค านึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. โครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง เป็นกรอบในการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและภารกิจที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถ
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถด าเนินการได้ภายใต้สถานการณ์หรือนโยบายที่ปรับเปลี่ยน ในรอบของการ
ขับเคลื่อนไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4  
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

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

1. โครงการ..……....................................................………………………………………………..............................…………………… 
 
2. ห้วงเวลาการด าเนินงาน     
     ไตรมาสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 64 - ธ.ค. 64   ไตรมาสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 65 - มี.ค. 65     
     ไตรมาสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 65 - มิ.ย. 65   ไตรมาสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 65 - ก.ย. 65     
    สถานะโครงการ     ยงัไม่สิ้นสุดโครงการ    สิ้นสุดโครงการแล้ว 
 

3. สอดคล้องกับ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย    ด้านที่ 3 ด้านคุณภาพ 
   ด้านที่ 2 ด้านโอกาส     ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
4. สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   จุดเน้นที่ 1 ด้านนักเรียนดัง (High Quality Students : HQS1) 
   จุดเน้นที่ 2 ด้านบุคลากรดี (High Quality Personals : HQP) 
   จุดเน้นที่ 3 โรงเรียนเด่น (High Quality School : HQS2) 
   จุดเน้นที่ 4 องค์กรคุณภาพ (High Quality Organization : HQO) 
 

5. วัตถุประสงค์ 
 1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
 ……………… ตัวอย่าง ครูผู้ช่วย จ านวน 40 คน ...........………………………………………………………...……………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 

7. กิจกรรมที่ด าเนินการ (พร้อมภาพกิจกรรม 4 – 5 รูป) 
 ………… รายงานตามหลักการ 5W1H  ใคร  (who)   
    (หรือ)   ท าอะไร  (what) 
  ตามลักษณะของกิจกรรมนั้น ๆ ท าท่ีไหน  (where)  
      ท าเม่ือไหร่  (when)  
      ท าอย่างไร  (how) 
      ท าท าไม (why) 
ตัวอย่าง 
 การอบรมการพัฒนาครูผู้ช่วยอย่างเข้ม  
 วันที่ 20 มกราคม 2565 (when) กลุ่มพัฒนาการศึกษา (who) จัดอบรมพัฒนาครูผู้ช่วย จ านวน 40 คน 
(what) โดยได้เชิญวิทยากร นายเฉลิมพล มาลาค า นักร้องบ้านนอก มาให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินการพัฒนาอย่างเข็ม 
และแบ่งกลุ่มวิพากษ์การจัดท าผลงาน (how) เพ่ือให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดอัตราความผิดพลาดจาก
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การท าผลงาน และสามารถจัดท าผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (why) ณ ห้อง
ประชุมประทุมชาติ (where) 
 
8. ตัวชีว้ัด/ผลการด าเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
จ านวน

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลการประเมิน 

เชิงปริมาณ ตัวอย่าง     
- ร้อยละ 80 ของผู้เขา้รับการอบรมผ่าน................ ร้อยละ 80 40 คน 38 คน ร้อยละ 95 
- มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนไม่ต่ ากวา่ 100 คน 100 คน 100 คน 120 คน ผ่าน 
- มีนวัตกรรมอย่างน้อย 2 ช้ินงาน 2 ช้ินงาน 2 ชิ้นงาน 3 ชิ้นงาน ผ่าน 
- สพม. มีผลการประเมนิระดับดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ไม่ผ่าน 
เชิงคุณภาพ ตัวอย่าง 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษาสิงห์บรุี อ่างทอง มีกรอบทิศทางในการปฏิบัติงาน สามารถตดิตามประเมินผล นโยบายตอบสนอง สพฐ. 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามที่ สพฐ.ก าหนด 

 

9. งบประมาณ (ถ้ามี) 
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย 
ไตรมาสที่ 4 

ผลการใช้
จ่ายรวม 

คงเหลือ 

       
 

10. ผลที่ได้รับ 
 ผลผลิต (output)  
 ............ ตัวอย่าง ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้และและความเข้าใจในการประเมินการพัฒนาอย่างเข็ม 
 ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด (ได้ผลอะไร).................................................................................................  
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 ผลลัพธ์ (outcome)  
 ............ ตัวอย่าง ผู้เข้ารับการอบรม สามารถน าประสบการณ์ท่ีได้รับ ถ่ายทอดให้กับครูผู้ช่วยในรุ่นต่อไป ท าให้
 การจัดท าผลงานมีความถูกต้อง และเป็นการลดภาระงบประมาณของหน่วยจัดฝึกอบรมในรุ่นถัดไป (ผลทีไ่ด้ เอา
 ไปใช้อย่างไร)………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 

11. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 

 …………………ตัวอย่าง จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ในช่วงเดือนมีนาคม ……….……
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
13. ข้อเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………...……………... 
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   (ลงชื่อ)……………………………..………........     (ลงชื่อ)…………………….…….…….......…............       
         (    )                 (              )           

  ผู้รับผิดชอบโครงการ                         ผู้อ านวยการกลุ่ม..............................................                    
                   ............../.............../..............                                     .............../.............../................ 
 

*** หมายเหตุ  ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบรายงาน พร้อมไฟล์ ภายใน 15 วัน หลังสิ้นรายไตรมาส *** 
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