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  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ สำเร็จได้เกิดจากความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ของทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 1 
 

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

ความสำคัญและความเป็นมา 

  กระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งเขตพื้นที ่การศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง                         
การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยในส่วนจังหวัดสระบุรี 
กำหนดให้มีเขตพื้นที่การศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 2 เขต คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี  เขต 1 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา จำนวน 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสระบุรี อำเภอหนองแซง อำเภอ
เสาไห้ อำเภอบ้านหมอ  อำเภอพระพุทธบาท อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษา จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ 
อำเภอแก่งคอย อำเภอวิหารแดง  อำเภอหนองแค อำเภอมวกเหล็ก และอำเภอวังม่วง 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 
123 แห่ง และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง             
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
  2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม 
การใช้งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
  3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน           
ที่จัดรูปแบบ ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  9. ดำเนินการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  10. ประสาน ส่งเสริม การดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา 
  11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในฐานะสำนักงานตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
จัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้ในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใน 
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 2 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
  กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
                                    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถ 
                   ในการแข่งขัน 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพบริบทและสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    กลยุทธ์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล 
  กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและทำวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูให้ครูกับความสามารถ   
               ที่หลากหลาย อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
     มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

  กลยุทธ์ที่ 3 นำ Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ 
     ศึกษาท้ังระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ 
                   อย่างมีคุณภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริม 
                    การมีส่วนร่วม 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและนิเทศที่มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

  เพ่ือให้การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และกรอบภารกิจ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องและเป็นไปตาม
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสะท้อนความสำเร็จทั้งเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  

วัตถุประสงค์ของการรายงาน 
  1. เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
  2. เพือ่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการดำเนนิงาน 

วิสัยทัศน์ 
  “เป็นองค์กรคุณภาพด้านการศึกษา นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 บนพ้ืนฐานความเป็นไทย  
พันธกิจ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีคุณลักษณะ             

อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรบนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้คุณภาพตาม 
มาตรฐาน 

4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างภาคเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้  
การบริหารจัดการ และการนิเทศการศึกษา 
  6. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
ค่านิยมองค์กร 
  I AM SMART 
  Integrate  - บูรณาการ 
  Accuracy  - ถูกต้อง 
  Modernization  - ความทันสมัย 
  Service minded - จิตมุ่งบริการ ใจกว้าง 
  Moral   - มีคุณธรรม 
  Accountable  - มีส่วนร่วมรับผิด รับชอบ 
  Relevant  - เชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ ได้ 
  Transparent  - ทุกคนตรวจนได ้
เป้าประสงค์  
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค 
และมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย 
  2. นักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม เสมอภาค 
  3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์วิถีประชาธิปไตย ทักษะชีวิต 
จิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีเจตคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. นักเรียนมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ 
  5. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี ทักษะในการจัดการ
เรียนรู้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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  6. ผู้บริหารสถานศึกษา มีกระบวนการบริหารจัดการ เป็นผู้นำทางวิชาการ ร่วมรับผิดชอบ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วม 

7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
8. โรงเรียนมีการบริหารและจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของชุมชน  

ภาครัฐ ภาคเอกชน ในทุกมิต ิ
9. บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตอาสา มีทักษะในการจัดการ ทักษะในการใช้ 

เทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
10. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ และการ 

วิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
11. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา  
จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปี 2563 

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
  2. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  3. สถานศึกษามีการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
  4. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับดี 
  5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ และสถานศึกษาปลอดการอ่านไม่ออก เขียน
ไม่ได้ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  6. นักเรียนมีทักษะการคิดเลขในใจ การสื่อสารภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามระดับชั้น 
  7. ผลการทดสอบ O-NET  และ NT สูงกว่าระดับประเทศ หรือเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3 
  8. นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย 
  9. 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ 
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง   

1 โครงการรัฐพิธี งานพิธีและกิจกรรมวันสำคัญ ประจำปี
งบประมาณ 2563 

77,000 กลุ่มอำนวยการ 
 

2 โครงการ “ว่ายน้ำเพ่ือชีวิต” (LIFE SAVING) 100,000 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริม
การจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  

3 โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562  

387,900 กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เชิงรุก (Active Learning) 

52,600 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

5 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(ระดับกลุ่มโรงเรียน) 

300,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

  

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครู
มืออาชีพ 
 

8,000 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

7 โครงการการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพ่ือพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

44,500 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

8 โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีศรีสระบุรี 6,500 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

9 โครงการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน 
ระดับประถมศึกษา Google Classroom 

5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
การจัดการศึกษา 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 6 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
10 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ 

Online 
37,000 กลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

11 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา และการจัดการ
เรียนการสอน 

73,820 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

12 โครงการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2563 

147,840 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

13 โครงการอบรมให้ความรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 

118,910 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

14 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัด สพฐ. 

190,000 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฐมนิเทศครูผู้ช่วยมือ
อาชีพ (รุ่นที่ 2) 

18,000 กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

16 โครงการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

26,950 กลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  

17 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสร้างความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย “เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดประสบการณ์
เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยพ่อแม่ผู้ปกครอง” 

20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

18 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ประจำปี
งบประมาณ 2563 

69,675 กลุ่มนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล 
การจัดการศึกษา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  
  

19 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระบุรี เขต 1 

16,350 กลุ่มอำนวยการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ 
การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  

  

20 โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี 2563     
                                                                                                                                                    

8,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

21 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการ 108,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

22 โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานในภาวะขาดแคลน
บุคลากร 

108,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

23 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านดูแลอาคาร
สถานที่ 

108,000 กลุ่มอำนวยการ 

24 โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 37,000 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

25 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

19,600 กลุ่มนโยบายและ
แผน 

26 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และประชุมทีม
บริหารเขต 

38,400 กลุ่มอำนวยการ 

27 โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

226,150 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

28 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   28,000                    กลุ่มนโยบายและ
แผน 

29 โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในเต็มพิกัด 11,000 กลุ่มอำนวยการ 
30 โครงการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
50,000 กลุ่มนโยบายและ

แผน 
31 โครงการตรวจสอบภายใน 15,000 หน่วยตรวจสอบ

ภายใน 
32 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย Network  99,300 กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษาทางไกลฯ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
33 โครงการประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 
15,000 กลุ่มอำนวยการ 

34 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนงานสู่มาตรฐาน
สำนักงาน 
 

27,000 กลุ่มอำนวยการ 

35 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการติดตาม 
ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา 

46,940 กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

36 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ 

93,000 กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล 

37 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 96,000 กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

38 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 382,500 กลุ่มอำนวยการ 
39 โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ 4.0: มิติ

การทำงานตามหลักภควันตภาพ 
9,600 กลุ่มส่งเสริม

การศึกษาทางไกล 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 

 
โครงการรัฐพิธี งานพิธีและกิจกรรมวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และข้อ 4 เป็นพลเมืองดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐชนกภรณ์ กมลสุข กลุ่มอำนวยการ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. เพ่ือให้การดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับงานรัฐพิธี งานพิธี และกิจกรรมวันสำคัญ เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ครบถ้วนและถูกต้อง 
๓. เพ่ือเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในสำนกังาน ทราบถึงภารกิจ กิจกรม ในการเข้า 

ร่วมงานรัฐพิธี งานพิธี และกิจกรรมวันสำคัญ ในโอกาสต่าง ๆ ตามที่รัฐบาลกำหนด 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เข้าร่วมงานรัฐพิธี งานพิธี 
และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ จำนวน 62 คน  
 เชิงคุณภาพ   
   บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ทุกคน เข้าร่วมงานรัฐพิธี งาน
พิธี และงานกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ทุกครั้ง 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  จำนวน 77,0๐๐ บาท   
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
     ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
      2. ประสานบุคลากร จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ แสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และประสานบุคลากรผู้เข้าร่วมงานรัฐพิธี งานพิธี งานกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  

3. ดำเนินกิจกรรมวันสำคัญ งานพิธี งานรัฐพิธี ตามกำหนดการ 
      ๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน  (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดงานพิธี งานรัฐพิธี  และกิจกรรม
วันสำคัญต่าง ๆ เป็นไปตามข้ันตอน ด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น ครบถ้วน ถูกต้อง สวยงาม 
  2. บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เข้าร่วมงานพิธี รัฐพิธี และ
กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ตามกำหนดการที่ทางราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการรัฐพิธี งานพิธีและกิจกรรมวันสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2563 
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โครงการ“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม และข้อ 4 เป็นพลเมืองดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจรัสพักตร์  ชูพิพัฒน์  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ให้สามารถว่ายน้ำเป็น และเอาตัว
รอดจากการเสียชีวิต เมื่อประสบเหตุทางน้ำ 

๒. เพ่ือสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชน รู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทางน้ำอย่าง
ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งจะเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ให้การช่วยเหลือ 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
     เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต ๑  จำนวน ๒๐๐ คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
  เชิงคุณภาพ   
   เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนสามารถว่ายน้ำเป็น จนเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุ 
ทางน้ำ และเกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบเหตุและผู้ให้การช่วยเหลือ 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
      1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
      2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 
      4. ดำเนินงานตามโครงการ จัดอบรมวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมและ 
สระว่ายน้ำองค์การบริการส่วนจังหวัดสระบุรี 
      5. ประเมิน/สรุปผล และรายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน  (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 

เชิงประมาณ 
เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  

เขต ๑ เข้าร่วมอบรมครบตามจำนวน ๒๐๐ คน  
 เชิงคุณภาพ 
  ๑. เด็กนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสอนว่ายน้ำทุกคน สามารถว่ายน้ำเป็น  
เมื่อจบกิจกรรม 
  ๒. เด็กนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกสอนว่ายน้ำทุกคน มีความรู้และทักษะเบื้องต้น
ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการ“ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) 
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โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562   
สนองพระบรมราชโชบาย ข้อ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ข้อ 3 มีงานทำ มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพาณี  ทองนิล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้นำผลงานที่เกิดจากการ
จัดการศึกษามาเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 
   2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนรวมได้แสดงออก 
ด้านศักยภาพและความสามารถพิเศษในแต่ละด้าน 
  3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐ/เอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าหมาย  
 เชิงปริมาณ  
    1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค จำนวน 564 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของรายการที่แข่งขัน  
รวมทุกสังกัด  
          2. โรงเรียนจำนวน 123 โรง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ได้
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ (โดยจัดงาน
ระดับชาติใน 4 ภูมิภาค) เพ่ือเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เข้าแข่งขันทุกกิจกรรม ใน 4 ภูมิภาค (กลางและภาคตะวันออก)  

  เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนปกติและนักเรียนพิการเรียนรวมทุกคน ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในทุกระดับ ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 

งบประมาณจาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน  387,900.- บาท  

วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
   1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
กำหนดให้เป็นจุดเน้นการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ รวมทั้งมีการตั้งเป้าหมายในการทำงานชัดเจน โดยประกาศ      
ให้บุคลากรทุกระดับรับทราบร่วมกันในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในทุก ๆ โอกาส 
  2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ให้ความร่วมมือ มีความกระตือรือร้น และ 
มีแนวโน้มในการสนับสนุนการดำเนินงานมากข้ึน 
   3. การปรับเกณฑ์ในการแข่งขัน โดยถือว่าถ้าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 จะได้รับรางวัลประเภท
เหรียญทองแดง ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้สถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันมากขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจากมีโอกาสที่จะ
ได้รับรางวัลเป็นสิ่งจูงใจ  
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   4. การกำหนดให้มีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่ ส่งผลให้เขตพื้นที่
สามารถพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตให้อย่างหลากหลาย และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน และ
ครูได้มีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง และมีเวทีให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อก้าวสู่เวที
ระดับภาคและระดับชาติ 
   5. การดูแล เอาใจใส่ ตลอดจนการสร้างเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานจากทีมงานของ
เขตพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา จะเป็นแรงเสริมให้โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อผดุงไว้ซึ่งชื่อเสียง 
เกียรติยศ ของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่ให้ยาวนานสืบไป 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดกิจกรรมให้นักเรียนและครู 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2. นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ ได้รับประสบการณ์ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรมและนำประสบการณ์มาพัฒนาตนเองและพัฒนากิจกรรมต่อไป 
      3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับประสบการณ์และนำมาใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน 
      4. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
มีความภาคภูมิใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกระดับ 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
   - 
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การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2563  
****************    

 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 16 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 17 
 

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถในการจัดการเชิงรุก (Active Learning) 
สนองพระบรมราชโชบาย ข้อ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง  และข้อ 3 มีงานทำ มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวสุพิชฌาย์  เลาหะพานชิ กลุ่มนเิทศ ติดตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
   ๑. เพื่อพัฒนาความสามารถของครูในการจัดการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และ
ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ด้วย Digital Plat From 
  ๒. เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์ให้มีความรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้
กระบวนการ Coaching & Mentoring 
  ๓. เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู โดยใช้
กระบวนการ Coaching & Mentoring ผ่านระบบออนไลน์ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 
 4. เพ่ือศึกษาผลการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู โดยใช้
กระบวนการ Coaching & Mentoring ผ่านระบบออนไลน์ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดผู้เรียนเชิงรุก 
(Active Learning) และส่งเสริมการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีนด้วย 
Digital Plat From 
 2. ร้อยละ 100 ของศึกษานิเทศก์จำนวน 11 คน ได้รับการอบรมพัฒนา เรื่อง การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring 
 3. ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) ของครู ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring และ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) 
  4. รายงานผลการดำเนินงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู โดย
ใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ผ่านระบบออนไลน์ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
  5. ครูทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการ
รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning) ของครู ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ 
  6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีรายงานผลการดำเนินงานการ
นิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring ผ่าน
ระบบออนไลน์ และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)  
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เชิงคุณภาพ 
    ๑. ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ที่เข้ารับโครงการฯ ทุก
คนได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดผู้เรียนเชิงรุก (Active Learning) และส่งเสริมการนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ด้วย Digital Plat From   
    ๒. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ใช้กระบวนการ 
Coaching & Mentoring และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ ในการนิเทศ ติดตาม 
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการจัดประสบการณ์ และการจัดการเ รียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ของครูที่ผ่านการอบรมและครูที่สมัครใจเข้าร่วมพัฒนาตนเอง 

งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  จำนวน 52,600 บาท  
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบเนื้อหา/สาระ/กิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  

Learning) การอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
3. ประชุมคณะทำงานทบทวนเนื้อหา/สาระ/กิจกรรม/การประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  

(Active Learning) การอบรมผ่านระบบออนไลน์ 
4. การอบรมหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู โดยใช้ 

กระบวนการ Coaching & Mentoring 
5. ประชุมคณะทำงาน ICT จัดทำคู่มือการอบรมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Google  

Classroom 
6. ประชุมคณะทำงาน ICT เพ่ือทดสอบระบบออนไลน์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  

Learning) เพ่ือจัดทำ Google Classroom 
7. การอบรมพัฒนาครู เรื่อง การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ  

Coaching & Mentoring และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ 
8. การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครู โดยใช้ 

กระบวนการ Coaching & Mentoring และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ผ่านระบบออนไลน์ 
9. สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของ 

ครู โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC) ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

10. สรุปผลการดำเนินงานโครงการและปรับปรุงระบบออนไลน์ 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  ๑. ครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา.สระบุรี เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ ด้วย Digital Plat From   
    ๒. ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ที่เข้าโครงการ
ได้รับความรู้ในการใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู (PLC)               
ผ่านระบบออนไลน์ การนิเทศ ติดตาม การออกแบบหน่วยการเรียนรู ้ แผนการจัดการเรียนรู ้/แผนการจัด
ประสบการณ์ และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  
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ภาพกิจกรรม 
การเสริมสร้างและพัฒนาความสามารถการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
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โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  256๒ (ระดับกลุ่มโรงเรียน) 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๓ มีงานทำ - มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน  
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวแหวนไพลิน  เย็นสุข 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพื่อให้เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ๒. เพ่ือนนนิเทศติดตมการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายความร่วมมือจากกลุ่มโรงเรียน 
  ๓. เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ เต็มศักยภาพ 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ      
   1. โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๒๓ โรงเรียน 
  ๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  ๒,๓๕๒  คน 
  ๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๒,๔๑๐  คน 

๔. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  ๔๓๘  คน 
๕. ครูผูส้อน ๔ กลุ่มสาระหลัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

จำนวน ๕๕๖ คน 
  ๖. ศึกษานิเทศก์ จำนวน ๗ คน 
  ๗. ประธานกลุ่มโรงเรยีน ๑๔ คน 

เชิงคุณภาพ   
  ๑. ครูผู้สอน ๔ กลุ่มสาระหลักของแต่ละกลุ่มโรงเรียนสามารถสอนซ่อมเสริมโดยนำ test 
blueprint และข้อสอบคู่ขนาน O-NET ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนมีรูปแบบการยกระดับการสอบ NT, O-NET ที่มีประสิทธิภาพ 
การดำเนินงานกิจกรรม 
  ๑. ขออนุมัติโครงการจากทีมบริหาร ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๒ 
  ๒. สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับกลุ่มโรงเรียน เช่น หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งการใช้งบประมาณ ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๓. จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
โดยใช้ขนาดของกลุ่มโรงเรียนเป็นฐานการจัดสรรงบประมาณ เมื่อวันที่ ๒๐  ธันวาคม ๒๕๖๒  

๔. นิเทศติดตามการดำเนินงานยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียน โดยศึกษานิเทศก์ 
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบทุกกลุ่มโรงเรียน ในเดือนธันวามคม ๒๕๖๒ 
และ มกราคม ๒๕๖๓ 

๕. แจ้งให้กลุ่มโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๖. สรุปผลการดำเนินงาน เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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งบประมาณ  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ

จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท  (สามแสนบาทถ้วน) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาได้จัดสรร
งบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใช้ขนาดของกลุ่มโรงเรียน
เป็นฐาน ดังนี้ 

กลุ่มโรงเรียน ขนาด จำนวนเงินจัดสรร 
๑. กลุ่มพหลโยธิน ใหญ ่ ๓๐,๐๐๐ 
๒. กลุ่มพัฒนพงศ์ กลาง ๒๐,๐๐๐ 
๓. กลุ่มบูรพา กลาง ๒๐,๐๐๐ 
๔. กลุ่มหนองแซง กลาง ๒๐,๐๐๐ 
๕. กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 1 กลาง ๒๐,๐๐๐ 
๖. กลุ่มดอนพุด เล็ก ๑๐,๐๐๐ 
๗. กลุ่มพระพุทธฉาย ใหญ ่ ๓๐,๐๐๐ 
๘. กลุ่มเสาไห้ กลาง ๒๐,๐๐๐ 
๙. กลุ่มพระพุทธบาท 1 กลาง ๒๐,๐๐๐ 

   ๑๐. กลุ่มพระพุทธบาท 2  กลาง ๒๐,๐๐๐ 
   ๑๑. กลุ่มพระเกียรติ 2 กลาง ๒๐,๐๐๐ 
   ๑๒. กลุ่มทุ่งรวงทอง กลาง ๒๐,๐๐๐ 
   ๑๓. กลุ่มหนองโดน เล็ก ๑๐,๐๐๐ 
   ๑๔. ศูนย์ขยายโอกาสทางการศึกษา พิเศษ ๔๐,๐๐๐ 

รวม  300,000 
 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ)  
นำเสนอจำนวนนักเรียนและผลคะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 

ที ่ ชื่อโรงเรียน จำนวน คะแนนเฉลี่ย 
รวม 
เฉลี่ย     

ผู้เข้า
สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

1 กลุ่มพหลโยธิน 487 50.44 30.92 35.69 30.65 36.92 

2 กลุ่มพัฒนพงศ์ 100 48.14 33.34 35.82 29.80 36.77 

3 กลุ่มบูรพา 71 49.85 32.65 32.99 29.77 35.99 

4 กลุ่มหนองแซง 119 45.92 32.38 34.80 30.58 35.92 
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ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562 (ต่อ) 

ที่ ชื่อโรงเรียน จำนวน คะแนนเฉลี่ย รวม 

    
ผู้เข้า
สอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 

5 กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ 1 79 48.46 31.58 29.81 30.13 35.00 

6 กลุ่มดอนพุด 59 47.93 27.97 33.36 27.88 34.28 

7 กลุ่มพระพุทธฉาย 293 46.34 29.30 32.87 27.69 34.05 

8 กลุ่มเสาไห้ 144 46.68 30.69 30.94 27.32 33.90 

9 กลุ่มพระพุทธบาท 1 158 47.32 27.64 31.34 27.94 33.56 

10 กลุ่มพระพุทธบาท 2  206 43.15 27.08 30.21 28.31 32.19 

11 กลุ่มพระเกียรติ 2 242 45.02 25.97 30.82 26.18 32.00 

12 กลุ่มทุ่งรวงทอง 122 40.75 27.71 28.87 28.70 31.51 

13 กลุ่มหนองโดน 60 43.92 25.56 31.37 24.63 31.37 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ที่ 
  

ชื่อโรงเรียน 
จำนวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ย 4 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

1 วัดมะขามเรียง 10 60.9 26 30.45 32.2 37.388 

2 บ้านพุซาง 12 59.17 24.67 28.17 32.33 36.085 

3 บ้านธารทองแดง 16 60.63 20.5 27.41 29.5 34.51 

4 
ชุมชนบ้านกลบั (สราญ
ราษฎร์) 16 53.81 24 28.53 31 34.335 

5 
บ้านปากข้าวสาร (บริษัท
ข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)  75 51.35 22.93 29.31 27.04 32.658 

6 ชุมชนวัดหนองโนใต้ 18 50 22.22 27.28 27.33 31.708 

7 
วัดโนนสภาราม(นารถ  
วาจาวทุธ อุปถัมภ์) 27 47.19 22.07 28.7 27.85 31.453 

  



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 23 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

ที่ 
  

ชื่อโรงเรียน 
จำนวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ย 4 
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาอังกฤษ 

8 
หน้าพระลาน (พิบูล
สงเคราะห์) 78 49.71 21.64 28.16 25.54 31.263 

9 
บ้านครัว (ซิเมนต์ไทย
สงเคราะห์) 24 49.63 20.33 28.5 26.42 31.22 

10 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี 6 47.83 22 27.67 27.33 31.208 

11 วัดหนองสีดา 3 49.67 20 26.5 28 31.043 

12 
ท้ายพิกุล (สำนักงานสลาก
กินแบ่งสงเคราะห์ 68) 44 47.77 18 26.63 28.73 30.283 

13 
วัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์
อุทิศ) 17 45.41 20 27.24 28.35 30.25 

14 
วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทย
จำกัดสงเคราะห์) 20 47.5 19.2 27.85 26.3 30.213 

 
ปัญหาอุปสรรค 
  ๑. นักเรียนขาดแรงบันดาลใจในการเรียนและการสอบ 
  ๒. งบประมาณในการดำเนินการจัดทำแบบฝึกให้นักเรียนมีน้อย 
  ๓. ข้อสอบมีความซับซ้อน นักเรียนไม่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ระดับสูง 
  ๔. กลุ่มโรงเรียนบางกลุ่มประเมินสัมฤทธิผลของโครงการแค่วัดความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการวัดที่ไม่
ตรงเป้าหมายของโครงการฯ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  ควรให้นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสสอบวัดสมรรถนะแทนการสอบ O-NET 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ  
สนองพระบรมราโชบาย   รัชกาลที่ 10 ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนิพา  พงษ์สมถ้อย และ นางสุพิชชา  ศรีวิจิตรวรกุล   

วัตถุประสงค ์
  ๑. เพื่อให้ผู ้เข้าร่วมโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี               
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และ
ข้อที่ ๒  มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 
            ๒. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ
บุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทของโรงเรียน 

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ จำนวน ๒๐ คน และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จำนวน ๑๐ คน รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน  

เชิงคุณภาพ 
  รอยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ
ของครูผู้ช่วย ให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

งบประมาณจาก  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  จำนวน  ๘,000  บาท 

วิธ๊ดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ (รุ่นที่ ๑) ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน  

๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ โดยกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ด้วยวิธีการ ๕ ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑  วางแผนและเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๒  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ขั้นตอนที่ ๓  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ขั้นตอนที่ ๔  สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
ขั้นตอนที่ ๕  สะท้อนผลการดำเนินงาน (AAR) 

โดยได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ (รุ่นที่ ๑) ตามหลักสูตรที่สำนักงาน  
ก.ค.ศ. กำหนดดังนี้ 
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หลักสูตรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิทยากร 

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ 

 
นายดำเนิน  เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ 

- วินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

โดย : นายสำเริง  แสงทัน  รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ 
 

- การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 

นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล การจัดการศึกษา และคณะ 
 

- การบริหารจัดการเชิงรุก Active Learning  
 

นางสาวสุพิชณาย์  เลาหะพานิช ศึกษานิเทศก์ 

- ผลการจัดการเรียนรู้ นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล  การจัดการศึกษา และคณะ  

- ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล  นายพิศิษฐ์  พันธุ์ดี  ศึกษานิเทศก์ 
 

ผลการดำเนินงาน 
ครูที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓๐ คน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ 

ความรู้ เรื่องวินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เข้าใจการบริหารจัดการชั้นเรียน การ
บริหารจัดการเชิงรุก Active Learning  การจัดการเรียน และทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล และนำ
ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู มีทักษะ มีบุคลิกเจตคติการเป็นครูที่ดี  

ปัญหาและอุปสรรค  
  ๑. เวลาในการประชุมน้อยเกินไป 
  ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมขาดความกระตือรือร้น ไม่ค่อยตอบสนองขณะวิทยากรสอบถาม 
  ๓. ผู้เข้าร่วมประชุมขาดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
ข้อเสนอแนะ  
  ๑. ควรจัดประชุมจาก ๑ วัน เป็น ๒ วัน 
  ๒. ควรจัดกิจกรรมการทำงานเป็นทีม มีการมอบหมายงานเป็นการบ้านและนำเสนอ 
  ๓. ควรมีกิจกรรมสัมพันธ์ 
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ  
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โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา  
สนองพระบรมราโชบาย  รชักาลที่ 10 ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสุพิชชา  ศรีวิจิตรวรกุล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่  
ตามระเบียบกฎหมายและภารกจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามองค์ประกอบ และตัวชี้วดัที่กำหนด และ
สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธบิดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที ่10 ข้อ 1  มีทัศนคตทิี่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่  จำนวน  ๒๕  คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล  

งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  จำนวน ๔4,๕00 บาท  

วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How to) 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2. ประชุมคณะกรรมการประเมินผล และคณะกรรมการให้คำปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching) 
  3. คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง ดำเนินการ (Coaching)  ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 
  4. ศึกษาดูงานด้านการศึกษา โรงเรียนขนาดกลาง สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1  
  5. คณะกรรมการประเมิน ดำเนินการประเมินผลผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ 
  6. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล 
  7. สรุปรายงานการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ)    
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน  
ไปบูรณาการ และปรับใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 28 
 

โครงการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีศรีสระบุรี    
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิพา พงษ์สมถ้อย และนางสุพิชชา  ศรีวิจิตรวรกุล  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสนองพระบรม 
ราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาล 
ที่ 10 ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง          
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ    
  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๒๒๓ คน  
 เชิงคุณภาพ   
  รอยละ  ๑๐๐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท 
วิธีดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีศรีสระบุรี  
3. จัดทำเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีศรีสระบุรี  

   4. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผล 
   5. สรุปและประเมินผลโครงการ 
ผลการดำเนินการ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาดีศรี 
สระบุรี  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้ครูที่ได้รับการ 
คัดเลือก 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลัง เต็มความสามารถ   
และสนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๑  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
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โครงการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา Google Classroom 
สนองพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นายชินดนัย รักษาแดน กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ให้มีความรู้และความเข้าใจ สามารถออกแบบการ

เรียนรู้วิทยาการคำนวณได้ 
๒. เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา สามารถเรียนรู้ผ่าน Google Classroom ได ้

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               
ทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 123 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนมีการจดัการเรยีนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรไ์ด้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
2. ครูผู้สอนวชิาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา มีความสามารถในการจัดการเรียนรูผ้่าน ระบบ 

Google Classroom ได ้
3. สถานศึกษามีรูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณที่มีประสิทธภิาพ 

งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  จำนวน 5,๐๐๐ บาท  
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  2. ประชุมคณะทำงาน 
  3. จัดทำสื่อ คู่มือ เนื้อหาใบงาน และเครื่องมือวัดประเมินผลการอบรม 
  4. ตรวจสอบคุณภาพของสื่อ เนื้อหา ใบงานและเครื่องมือ 
  5. แจ้งประชาสัมพันธ์ครผูู้สอนวิทยาการคำนวณภาคเรยีนที่ 1/2563 
  6. ดำเนนิการอบรมครูผ่าน Google Classroom 
  7. วัดและประเมินผลผูเ้ข้ารับการอบรม ผ่าน Google Classroom 
  8. มอบเกียรติบัตร ผูเ้ข้ารับการอบรม 
  9. นิเทศ ตดิตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ 
  10. สรุปผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนินงาน 
1. ครูผู ้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน ได้รับ

ความรู้ ความเข้าใจ สามารถออกแบบการเรียนรู้วิทยาการคำนวณได้ 
๒. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ สามารถจัดการเรียนรู้ 

ผ่าน Google Classroom ได ้
 3. สถานศึกษามีรูปแบบการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณที่มีประสิทธภิาพ 
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Online 
สนองพระบรมราโชบาย   รัชกาลที่ 10 ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

         ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางนิพา  พงษ์สมถ้อย และนางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล 

หลักการและเหตุผล   
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) กลยุทธ์ที่ 3 ให้นำ                     

Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู ้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั ้งระบบ โดยให้บุคลากร      
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้กำหนด
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลาง การ
บริหารงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ปีการศึกษา 2563   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบริหารจัดการงานในหน้าที่สู ่ความเป็นเลิศ ประกอบกับสภาวการณ์ 
ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)   
เพ่ือเป็นการป้องกันการติดเชื้อของโรคดังกล่าว สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  
จึงได้กำหนดจัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Digital Technology ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
  1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการส่งเสริมและพัฒนาตนเอง                   
ผ่านระบบ Digital Technology  

2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้     
มีความรู้ และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๓. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยการนำ Digital Technology มาใช้ภายใต้แนวคิด                            
“การปรับเปลี่ยนภาครฐัเป็นรัฐบาลดิจิทัล”  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
๑. ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital  

Technology  
2. ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้             

นำ Digital Technology มาใช้ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”                  

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน  ๑๒๒ คน 

งบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 37,000 บาท 
วิธีดำเนินการ 
  ๑. ประชุมทีมบริหาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพ่ือกำหนดรูปแบบ กิจกรรม 
และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒. ศึกษาหลักสูตรการอบรมผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
  ๓. ประสานคณะกรรมการ 
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๔. จัดทำ Video Tape  Recorder (VTR) 
๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่                 

๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
   ๕.๑ ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนเข้ารับการอบรม Online โดยการ Login ผ่าน  

www.srb.go.th/edu  เพ่ือรับรหัสในการเข้าห้องเรียน Classroom.google.com ในวนัที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๕๐ น. 

   ๕.๒ เข้ารับชม Video Tape  Recorder (VTR) รับนโยบายจากผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ผ่าน  Google Classroom ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. 

  ๕.๓ ศึกษาด้วยตนเอง จากเอกสาร ผังมโนทัศน์ และเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน               
บทที่ ๑ - ๕  

  ๕.๔ เข้ารับชม  Video Tape  Recorder (VTR) บทที่ ๒ และ บทที่ ๓  วันที่ ๑๕ – ๑๗  
กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น 

  ๕.5 ศึกษาหลักสูตรการอบรมผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ในวันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น 

            ๕.6 ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  วนัที่ ๑๕-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓                   
ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ –๑๕.๐๐ น. 

  ๕.7 จัดทำใบงานหนังสือราชการ ในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หลังจากเรียนรู้เนื้อหา   
บทที่ ๒ จบแล้ว ในช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. โดยให้แนบไฟล์ส่งผ่าน Google Classroom 

  ๕.8 ทำแบบทดสอบรายบทเรียนในวันที่ ๑๕ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ช่วงเวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๑๕ น. 
ผลการดำเนินงาน 

  1. ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบ                      
Digital Technology  

2. ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการ 
เรียนรู้ ในการนำ Digital Technology มาใช้ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”                  
ปัญหาและอุปสรรค 

๑. ระยะเวลาในการน้อยเกินไป 
  ๒. เนื้อหาหลักสูตรในการอบรมมากเกินไป 
ข้อเสนอแนะ 

ควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษาให้มากขึ้น เนื่องจากในหลักสูตรการอบรมมีเนื้อหามาก 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.srb.go.th/edu


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 32 
 

ภาพกิจกรรม 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Online 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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ภาพกิจกรรม 
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ Online 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
สนองพระบรมราโชบาย   รัชกาลที่ 10 ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
             ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางนิพา พงษ์สมถ้อย และนางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุล  

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและนำไปใช้ในการ
บริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1ได้อย่างมีคุณภาพ    
  2. เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
มีประสิทธิภาพสามารถใช้ข้อมูลประกอบการประเมินตนเองได้ 
  3. เพื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดได้นำ
ข้อมูลสานสนเทศไปวิเคราะห์เพ่ือนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเองและสามารถ
เผยแพร่สู่สาธารณชนได้ 
  4. เพ่ือให้มีความพร้อมสำหรับการรองรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. มีข้อมูลสารสนเทศตอบสนองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 20 เล่ม     

๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกกลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบรรลุตาม
วัตถปุระสงค์ของมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 เชิงคุณภาพ  
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ

ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ได้ และตอบสนองต่องานนโยบายของต้นสังกัด 
 2. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สามารถนำ

ข้อมูลสารสนเทศ เป้าหมาย ทิศทาง การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองในการจัดการเรียนการสอน 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน  73,820 บาท  
 วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ  (How To)  
  1. กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 
  2. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  3. จัดประชุมคณะทำงาน เพ่ือรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อม
วิเคราะห์กลั่นกรองข้อมูล เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษา 
  4. รวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะให้กลุ่มงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนำไป ปรับปรุง 
แก้ไขและพัฒนา 
  5. สรุปผลการกลั่นกรอง และจัดทำข้อมูลเป็นรูปเล่ม 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 35 
 

 ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ)    
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เป็น

ปัจจุบัน สามารถนำไปใช้ตอบสนองต่องานนโยบายของต้นสังกัด 
 2. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ใช้ข้อมูลสารสนเทศ 

เป้าหมาย ทิศทาง การพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของตนเองในการจัดการเรียนการสอน 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 36 
 

โครงการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ 2563 
สนองพระบรมราโชบาย    รชักาลที่ 10 ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
             ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   จ่าเอกวิชา รอดแดง และนางชนินทร พันธุ์หล้า กลุ่มบริหารงานบุคคล 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดยการดำเนินการ
โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา คือสาขา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาเอกปฐมวัย 
จำนวน 1 อัตรา  

 เชิงคุณภาพ  
 มีความพร้อมในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยการดำเนินการยึดถือระบบคุณธรรม ความ
เสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และค่าธรรมเนียมการสอบ  
เป็นเงิน 147,840 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   
 วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ  (How To)  
  1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  2. ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินการรับสมัครและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
  3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ 
  4. รับสมัคร 
  5. ประชุมคณะกรรมการก่อนสอบ 
  6. สอบข้อเขียน 
  7. สอบสัมภาษณ์ 
  8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  9. รายงานตัวและจัดสัญญาจ้าง 
   10. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ)    

 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน โดยยึดระบบคุณธรรม เสมอภาค โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
ครูผู้สอน จำนวน 4 อัตรา คือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 
อัตรา และสาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา  
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 37 
 

ภาพกิจกรรม 
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 

    
 

    
 

   
 

 

 

 

 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 38 
 

โครงการอบรมใหค้วามรู้ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบาย  ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และข้อ 4 เป็นพลเมืองดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางนิพา  พงษ์สมถ้อย และนางสุพิชชา  ศรีวิจิตรวรกุล  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม มคีวามรู้ความเข้าใจ สิทธิอันพึงมีพึงได้ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีสขุภาพกาย สุขภาพจิตเพ่ือชีวิตมีสุข และสนองพระบรมราโชบาย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ข้อ 1 มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และข้อ 4 เปน็พลเมืองดี  
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 100 คน วิทยากร จำนวน 3 กรรมการและ
เจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน  รวม 128 คน  
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต 

งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  จำนวน 118,910 บาท  

วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How to) 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2. ประชุมคณะกรรมการ 
  3. แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม 
  4. ดำเนินกิจกรรมอบรมตามโครงการ 
  5. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ)    
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจสิทธิที่พึงได้ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจการดำรงชีวิตให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  
  3. ผู้เข้าใจร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตนให้มีความสุข 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 39 
 

ภาพกิจกรรม 
การอบรมให้ความรู้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนา 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 40 
 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 
สนองพระบรมราโชบาย  รชักาลที่ 10 ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นางสุพิชชา  ศรีวิจิตรวรกุล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจนคติทีด่ี คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
วิชาชีพที่เหมาะสม ปฏิบัติหนา้ที่ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้ตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แปลงนโยบายสู่การปฏิบัต ิเป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  60  คน วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง คณะทำงาน จำนวน 15 คน รวม 75 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
เจตคติทีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าที่การงาน มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ สามารถนำการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างเหมาะสม และร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  180,000 บาท และจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  จำนวน 190,000 บาท รวมทั้งสิ้น  370,000 บาท 

วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How to) 
  1. ออกแบบ วางแผน การพัฒนา 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  3. ประสานงานกับสถานศึกษาที่มีนวัตกรรม มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีการบริหารจัดการที่ดี 
เพ่ือเป็นสถานที่ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้สภาพจริง 
  4. ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการและขั้นตอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรที่
กำหนด 
  5. สรุปและรายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 41 
 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ)    
  1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อทาง
ราชการ 
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ (รุ่นที่ ๒) 
สนองพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ข้อที่ ๑ มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  

ข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนิพา  พงษ์สมถ้อย และ นางสุพิชชา  ศรีวิจิตรวรกุล   
หลักการและเหตุผล   

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือ 
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ ๐๒๐๖.๗ /ว๑๙  ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือรายงานผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปฐมนิเทศ ครู
ผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ (รุ่นที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 ในการปฏิบัติงาน และครูผู้ช่วยมีความพร้อม ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณที่ได้รับจาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 18,000 บาท 
วิธีดำเนินการ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ (รุ่นที่ ๑) ในวันที่ ๑๕ – ๑๖  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  
โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการพัฒนาครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ด้วยวิธีการ ๕ 
ขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ ๑  วางแผนและเรียนรู้ 
 ขั้นตอนที่ ๒  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 ขั้นตอนที่ ๓  ประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ขั้นตอนที่ ๔  สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ 
ขั้นตอนที่ ๕  สะท้อนผลการดำเนินงาน (AAR) 
จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ (รุ่นที่ ๑) เมื่อวันที่ ๒  

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑                  
ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ตามหลักสูตรที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๑ วัน และ
จากการสะท้อนผลดำเนินงาน (AAR) ได้รับทราบปัญหา ดังนี้ 
  ๑. เวลาในการประชุมน้อยเกินไป 
  ๒. ผู้เข้าร่วมประชุมขาดความกระตือรือร้น ไม่ค่อยตอบสนองขณะวิทยากรสอบถาม 
  ๓. ผู้เข้าร่วมประชุมขาดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 43 
 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้นำผลจากจากการสะท้อนผลดำเนินงาน (AAR) รุ่นที่ 1       
มาพัฒนาในรุ่นที่ ๒ และได้ดำเนินการตามขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรม  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

วัน เดือน ปี กิจกรรมการดำเนินงาน 
วันที่  ๑๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 

 
- รายงานตัว 
- พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย นายดำเนิน เพียรค้า 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สระบุรี เขต ๑ 
- กิจกรรมสัมพันธ์  โดย นางสาวพิชญานิน  ภิญโญ  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก และคณะ 
- การบริหารจัดการชั้นเรียน โดย นางสาวพิชญานิน  ภิญโญ  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก 

วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
 

- จิตวิญญาณความเป็นครู จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู และ
การทำงานเป็นทีม  
- วินัยข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดย นายสำเริง  แสงทัน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต ๑ 
- การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้
สื่อเทคโนโลยี (ICT) และการจัดประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลาย (กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษา) 
- นำเสนอการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  Active 
Learning   โดยนางสาวแหวนไพลิน เย็นสุข ผู้อำนวยการกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา และคณะ  
- ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 และภาษาคอมพิวเตอร์ โดย นายพิศิษฐ์  พันธุ์ดี  ศึกษานิเทศก์ 
- ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) : การมีส่วนร่วมการพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพ  โดย นางสาวแหวนไพลิน  เย็นสุข              
ผู้อำนวยการ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา 
และคณะ 
- สะท้อนผลการเข้าร่วมกิจกรรม และพิธีปิดการปฐมนิเทศ 

ผลการดำเนินงาน 
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓๗ คน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้  

ความเข้าใจ การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning การใช้สื่อเทคโนโลยี (ICT) และ
การจัดประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย การใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาคอมพิวเตอร์ มีทักษะ  
เจตคติ และบุคลิกลักษณะของการเป็นครูที่ดี สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครู ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี 
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ (รุ่นท่ี ๒) 

 วันที่  ๑๕ –๑๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
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โครงการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ 
สนองพระบรมราโชบาย   รัชกาลที่ 10 ข้อที่ ๑ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

         และข้อที่ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ่าเอกวิชา  รอดแดง และนางชนินทร พันธุ์หล้า กลุ่มบริหารงานบุคคล     
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการดำเนินการยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและตรวจสอบได้   
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จำนวน 1 อัตรา  

 เชิงคุณภาพ  
 ความพร้อมในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน

ประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยการดำเนินการยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุร เขต 1 จำนวน  26,950 บาท   

 วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ  (How To)  
  1. วางแผนการดำเนินการรับสมัคร 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการ  
  3. ประชุมคณะกรรมการวางแผนดำเนินการรับสมัคร 
  4. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ 
  5. รับสมัคร 
  6. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือก 
  7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  8. รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดทำสัญญาจ้าง 
  9. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ)    
  ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
1 โดยยึดหลักคุณธรรม ความเสมอภาค โปร่งใสตรวจสอบได้ 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้บุคลากรตำแหน่งนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มีความ
เสมอภาค โปร่งใสตรวจสอบได้ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 46 
 

ภาพกิจกรรม 
การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

   

       

 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 47 
 

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสร้างความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
ในระดับปฐมวัย “เสริมสร้างความร่วมมือในการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยพ่อแม่  
ผู้ปกครอง”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สนองพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ข้อ  ข้อ 1 มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง  
ข้อ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม ข้อ ๓ มีงานทำ - มีอาชีพ และข้อ ๔ เป็นพลเมืองดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิริรัตน์  คอยเกษม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
                1. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา สร้างความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ในระดับปฐมวัย 
                2. เพ่ือสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับปฐมวัย 
                3. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยในสังกัดมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมกับวัยอย่างสมดุล 
เป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

เชิงปริมาณ 
       1. สถานศึกษาสร้างความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับปฐมวัย ทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 123 โรงเรียน 
                 2. พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับปฐมวัย ทุกโรงเรียน  
 เชิงคุณภาพ 
                 1. สถานศึกษามีการสร้างความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ในระดับปฐมวัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        2. พ่อแม่ ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ในระดับปฐมวัย ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
                  3. สถานศึกษาในสังกัดมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best practice) เรื่องการสร้างความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ 
ผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับปฐมวัย 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  จำนวน  20,000 บาท  
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 

1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง 
3. ประชุมคณะกรรมการ 

          3.1 ประชุมวางแผนเพ่ือสร้างกรอบแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือในการจัด 
      ประสบการณ์เรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
          3.2 ประชุมปฏิบัติการสร้างเครื่องมือ 
         3.3 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและจัดทำเครื่องมือ 

4. ขับเคลื่อนโครงการฯ ภาคเรียนที่ 1/2563 สู่สถานศึกษา 
                         - แจ้งโรงเรียนในสังกัด จัดส่งเอกสารชี้แจงแนวทางและคลิปวิดีโอ 

5. นิเทศติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน ตามโครงการฯ  
6. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 48 
 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
1. สถานศึกษามีแนวทางหรือรูปแบบ การสร้างความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ในการ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับปฐมวัย 
  2. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการทั้งในและนอกห้องเรียนด้วย
ความเต็มใจและภาคภูมิใจ 
            3. ผู้ปกครองให้การสนับสนุน และเชื่อมั่น ศรัทธาไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนใน
สถานศึกษาในสังกัดเพ่ิมข้ึน 
  4. ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้รับโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน 
ปัญหา/อุปสรรค 

เนื่องจากเป็นโครงการใหม่และบุคลกรที่รับผิดชอบไม่มีความสามารถเฉพาะทาง ต่างเรียนรู้ 
ร่วมกัน   ทำให้เกิดความล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ  
            ควรเพ่ิมบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 49 
 

ภาพกิจกรรม 
การส่งเสริมสถานศึกษาสร้างความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง 

ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 
 

      
 

 

      
 
 

      
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 50 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 
สนองพระบรมราโชบาย    รัชกาลที่ 10 ข้อ ๔ เป็นพลเมืองดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การสร้างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะนิช กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ การบริหารจัดการการศึกษาเรียนรวม  
ในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเรียนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื ่อให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา พี ่เล ี ้ยงเด ็กบพิการให ้ม ีความร ู ้ความเข ้าใจ                              
มีความสามารถในการคัดกรองเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเบื้องต้น การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) และการจัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ การวัดและ
ประเมินผลสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  3. เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รั บการพัฒนาการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเข้าถึง
การศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดำรงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน เพ่ือส่งเสริมการทำงานร่วน
กันของทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็น
เครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  1. นักเรียนพิการทุกคนในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทุกแห่งในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
มีความรู้ เรียนรวมเข้าใจใจการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวม 
  3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
ในรูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลาย 
  4. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทุกแห่งในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

เชิงคุณภาพ 
  1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรที่เก่ียวข้อวง มีองค์ความรู้และมีการนำเสนอผลงานเกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สามารถบริหารจัดการ และจัดกระบวนการเรียนการสอนให้
นักเรียนพิการเรียนรวมได้อย่างมีประสอทธิภาพ 
  2. นักเรียนพิการเรียนรวมบรรลุผลการเรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้รายบุคคล (IEP) 
  3. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่าง 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จำนวนเงิน 69,675 บาท  



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  ๑. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๒. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
  ๓. ดำเนินการอบรมปฏิบัติการ “ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียรวม SET” จำนวน 2 รุ่น 
  ๔. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเนื้อหาการอบรม 
  ๕. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเรียนรวม สำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา” ผ่านระบบ Conference 
  ๖. การอบรมเชิงปฏิบัติ “บทบาทพ่ีเลี้ยงเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” 
สำหรับพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
  ๗. ประชุมคณะกรรมการจัดทำเนื้อหาการอบรม “การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และการวัดประเมินผลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ” 

 ๘. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และการวัดประเมินผล
เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ” 

  ๙. ประชุมคณะทำงานการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” 
  ๑๐. นิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาเรียนรวมผ่านระบบออนไลน์ 
  ๑๑. วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนสรุปรายงาน 
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. นักเรียนพิการในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทุกแห่งในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
มีความรู้ เข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาเรียนรวม 
  3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
ในรูปแบบที่เหมาะสม และหลากหลาย 
  4. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมทุกแห่งในสังกัด ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
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โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
สนองพระบรมราโชบาย    รัชกาลที่ 10 ข้อ ๔ เป็นพลเมืองดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางณัฐชนกภรณ์  กมลสุข กลุ่มอำนวยการ 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยของสำนักงานมีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำขยะมูลฝอยไปใช้  
ประโยชน์  

๒. เพื่อส่งเสริมสร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยให้กับผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา  
และลูกจ้างในสำนักงาน เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ 

๓. เพื่อลดปริมาณขยะในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย จำนวน ๖๘ คน 

เชิงคุณภาพ 
1. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม  

จริยธรรม 
2. บุคลากรสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะมูลฝอยและทิ้งขยะมูลฝอยอย่างถูกที่ 

และถูกต้อง 

งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จำนวนเงิน ๑๖,๓๕๐ บาท 

วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. แต่งตั้งคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน 
  2. แต่งตั้งคณะทำงานรายงานข้อมูลปริมาณขยะรายเดือน ประจำปี ๒๕๖๓ 
  3. ประชุมคณะทำงานแต่ละฝ่าย 
  4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่โครงการให้บุคลากรในสำนักงาน 
  5. จัดหาและเตรียมสถานที่ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ถังขยะทั้ง ๔ ประเภท คือ ขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย ขยะทั่วไป และขยะมูลฝอยย่อยสลายได้ 
  6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง ให้กับบุคลากร    
ในสำนักงาน 

 7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ คือ                               
ทำปุ๋ยหมัก  และนำปฏิทินตั้งโต๊ะปีเก่ารวบรวมส่งให้กับ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ  และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพ่ือคนตาบอด จ.นนทบุรี 
  8. จัดกิจกรรมลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โดยส่งเสริมการใช้ตะกร้า ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือ 
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการใส่สิ่งของ แทน 
  9. จัดกิจกรรมลดการใช้แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาใช้แก้วส่วนตัวแทน 
  ๑0. บุคลากรร่วมกันรณรงค์ ไม่ใช้โฟมบรรจุอาหารนำเข้ามาในสำนักงาน 
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
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  ๑. สำนักงานและสถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพ ง่ายต่อการนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
และมีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ  

๒. ผู้บริหาร, บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง มีจิตสำนึกในการลดปริมาณ คัดแยกขยะมูลฝอย
เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงาน และสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ  

๓. ปริมาณขยะในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ และโรงเรียนใน 
สังกัดได้ลดลงเรื่อย ๆ 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  -ไม่มี- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 54 
 

ภาพกิจกรรม 
การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
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โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี 2563  
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ 3  มีงานทำ มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรองเพชร  เหล่าหล้า  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบการสื่อสารทางการอินเทอร์เน็ตให้มี 
ประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือให้บุคลากร นักเรียนและโรงเรียนในสังกัด มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  จ้างเหมาบริการผู้ดูแลระบบฮาร์ดแวร์ และระบบอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 คน ระยะเวลา 1 เดือน 
(ตุลาคม 2562) 

  เชิงคุณภาพ 
    1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
    2. กลุ่มงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และโรงเรียนต่อเชื่อมระบบ
อินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและตลอดเวลา 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 8,000 บาท  
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. จ้างเหมาบริการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ด้านการพัฒนาระบบ และดูแลอุปกรณ์ ประเภท
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดังนี้ 
     - ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของทุกกลุ่มงาน และห้องผู้บริหารทุกระดับ 
     - ตรวจสอบและดูแลระบบ อิเล็กทรอนิกส์ภายในห้องประชุมทั้ง 3 ห้อง ( ระบบอินเทอร์เน็ต
และการกระจายสัญญาณ) 
     - ดูแล/ จัดทำ/ พัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของ
สถานศึกษาในสังกัด (ลิงคเ์ว็บสถานศึกษาเข้าเว็บสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
     - กำหนดระยะเวลามาปฏิบัติงานให้เป็นไปตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรีเขต 1 เป็นผู้กำหนด โดยมาปฏิบัติงานในวันจันทร์และวันอังคารในทุกสัปดาห์ หรือตามที่สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 สั่งการเป็นกรณีพิเศษ 
     - งานอ่ืน ๆ ที่จะเพ่ิมเติมโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 1 มอบหมายตามกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาและดูแลระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มความสามารถ และให้ได้เนื้องานที่มีคุณภาพ 
     - ความรับผิดชอบต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง ที่ได้ทำขึ้นแม้นจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย และกรณีอันเกิดจากการเปิดเผยความลับของทางราชการ
ต่อบุคคลภายนอกที่ ผู้รับจ้างเป็นผู้กระทำผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบด้วย 
  2. ติดตาม/ประเมินผล 
  3. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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ผลการดำเนินงาน 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ด้าน 

การพัฒนาระบบ ดูแลอุปกรณ์ ประเภทฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดูแล/ จัดทำและ 
พัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการเชื่อมต่อเว็บไซต์ของสถานศึกษาในสังกัด 

2. กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และโรงเรียนสามารถ 
ต่อเชื่อมระบบอินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและตลอดเวลา 

3. บุคลากร นักเรียนและโรงเรียนในสังกัด มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและ 
มีประสิทธิภาพ 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการ 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกบัติดตาม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพ็ญพร  จงจิรวงศา       
วัตถุประสงค์  
  ๑. เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
  ๒. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการ เกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว เป็นระบบ  
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 1 คน  ปฏิบัติงานที่กลุ่มนโยบายและแผน  จำนวน 
12 เดือน (เดือนตุลาคม  2562 – กันยายน  2563)   
 เชิงคุณภาพ  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 บริหารจัดการงานธุรการเป็นระบบ 
รวดเร็ว   เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  จำนวน  108,000 บาท   
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ  (How To)  
  ๑. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ งานเอกสาร  งานธุรการ  การใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
จ้างเหมาบริการในการปฏิบัติงานด้านธุรการ  ของกลุ่มนโยบายและแผน 
  ๒. เสนอขออนุมัติโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการ  เพ่ือขออนุมัติ
งบประมาณจ้างเหมาบริการ  ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1    

๓. จ้างเหมาบริการบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ธุรการของกลุ่มนโยบายและแผน  จำนวน 1  คน   
โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2563  งบพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  งบดำเนินงาน  
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  จำนวน 12 เดือน  เดือนละ 9,000 บาท  งบประมาณ 108,000 บาท  

4. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ธุรการ และรายงานผลการดำเนินงานเสนอให้ที่ 
ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  เพื่อรับทราบ   

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ)    
  ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  สามารถแก้ปัญหาการขาดแคลน
บุคลากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ของกลุ่มนโยบายและแผน  โดยการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานด้านธุรการ  ทดแทนตำแหน่งที่ขาดแคลนบุคลากร   
  ๒. การปฏิบัติงานด้านธุรการของกลุ่มนโยบายและแผน  เกิดประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  เป็นระบบ 
ได้แก่  งานรับ – ส่ง  และลงทะเบียนหนังสือราชการ  งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ  งานโต้ตอบ
หนังสือราชการ  แจ้งเวียนหนังสือราชการ  คำสั่ง  ประกาศ  ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ  งานเอกสาร
การพิมพ์  เป็นต้น  
  3. ผลการปฏิบัติงานธุรการ  สรุปได้ดังนี้   

         3.1 งานสารบรรณ  
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1) นำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ- 
ส่ง หนังสือราชการ 

2) รับ-ส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด โดยจัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับ-ส่ง 
หนังสือด้วยระบบ Smart Area กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

3) รับงานจากกลุ่มอำนวยการ และลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ Smart Area 
4) เสนอผู้อำนวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
5) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจัดทำหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
6)  เสนอผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง  

             7) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 

8) ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ ของกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุม 
การส่งหนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน 

            9) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงาน
สารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มนโยบาย
และแผน 

   3.2 การประสานงานและให้บริการ 
           1) ประสานงานกับกลุ่มอ่ืน ๆ ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  

เขต 1 และกลุ่มงานภายในกลุ่มนโยบายและแผน สถานศึกษาในสังกัด  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ในงานธุรการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มนโยบายและแผน 

2) อำนวยการความสะดวกงานระบบการต่อเชื่อมเทคโนโลยีภายในกลุ่มนโยบายและ 
แผน ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพ 

            3) ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม
นโยบายและแผนให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 

            4) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานในการประสานงานและการให้บริการ 
  3.3 จัดประชุมบุคลากรของกลุ่มนโยบายและแผน ที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นัด 

ประชุมบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน  เพื่อแจ้งข้อราชการ ให้บุคลากรในกลุ่มรับทราบ และถือปฏิบัติ  ทุกสิ้น
เดือน ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม  
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การปฏิบัติงานธุรการ  ของนางสาวพรพรรณ  ไพโรจน์ 
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ภาพกิจกรรม 
การปฏิบัติงานธุรการ  ของนางสาวพรพรรณ  ไพโรจน์ 
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โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานในภาวะขาดแคลนบุคลากร  
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
  2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานลูกเสือจังหวัดสระบุรี และงานอ่ืน ๆ เกิดประสิทธิภาพเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจำนวน 
12 เดือน (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) เดือนละ 9,000 บาท งบประมาณ 108,000 บาท 
 เชิงคุณภาพ 
    งานธุรการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 และงานสำนักงานลูกเสือ
จังหวัดสระบุรีเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 จำนวน 108,000 บาท  
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. จ้างเหมาบริการบุคลากรทำหน้าที่ธุรการจำนวน 1 คนระยะเวลา 12 เดือน 
  2. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษสระบุรี เขต 1 มีบุคลากรปฏิบัติงานธุรการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 1 และงานสำนักงานลูกเสือจังหวัดสระบุรี 

2. การปฏิบัติงานธุรการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และงานลูกเสือจังหวัดสระบุรี  
มีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 
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ภาพกิจกรรม 
การปฏิบัติงานในภาวะขาดแคลนบุคลากร 
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านดูแลอาคารสถานที่  
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปสุตา สุษฎาพงษ์ กลุ่มอำนวยการ 
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้บริการ การดูแลอาคารสถานที่ เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
  2. เพ่ือจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  ทำความสะอาดห้องปฏิบัติงานของบุคลากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ห้องประชุม ห้องน้ำ ห้องสุขา รวมจำนวน 15 ห้อง   

เชิงคุณภาพ 
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีการบริหารจัดการอาคารสถานที่เป็น
ระบบ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 108,000 บาท  

วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. จัดจ้าง ทำความสะอาดห้องต่าง ๆ ระยะเวลา 12 เดือน 
  2. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  3. สรุปผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีพนักงานทำความ
สะอาดอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ ห้องสุขา 
  2. อาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ ห้องสุขา มีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย พร้อมปฏิบัติงาน 
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โครงการบริหารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก  
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณพร  โยธานารถ  กลุ่มนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์  
  ๑. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยใช้เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
คุณภาพ  ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน    
  2. เพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก   
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ 
จำนวน  8 อำเภอ  จำนวน 280 คน  อำเภอละ 1 วัน  จำนวน 8 วัน     

๒. ประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กกลุ่มเป้าหมายที่มีนักเรียน  
จำนวน 40 คนลงมา  ที่มีแนวโน้มจะเรียนรวม  จำนวน  10  โรงเรียน  

 เชิงคุณภาพ  
1. โรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อ 

ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน    
2. โรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 1 – 40 คน จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีคุณภาพได้มาตรฐาน 

งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  จำนวน 37,000 บาท   

 วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ  (How To)  

 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเลก็ ระดับอำเภอ 
จำนวน 8 อำเภอ   
  1. ประสานงานกับนายอำเภอ จำนวน 8 อำเภอ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานบูรณาการ
จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จากจังหวัดสระบุรี  ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรีที่ 2617/2562  สั่ง ณ 
วันที่ 7 ตุลาคม 2562  เพื่อกำหนดการจัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก ระดับอำเภอ   
  2. แจ้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากจังหวัดสระบุรี  จำนวน 8 อำเภอ  เพ่ือเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด  
  3. จัดทำข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนขนาดเล็ก  จำนวน 80 โรงเรียน  เพ่ือนำเสนอต่อที่ประชุม 
  4. ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
ระดับอำเภอ  8 อำเภอ  ระยะเวลา 1 เดือน ดังนี้  
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          4.1  อำเภอเมืองสระบุรี  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุม
พระพุทธฉาย  ชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี  
               4.2 อำเภอหนองโดน  วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 2 
ที่ว่าการอำเภอหนองโดน  
          4.3 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  
        4.4 อำเภอเสาไห้  วันที่ 19  พฤศจิกายน 2562  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการ
อำเภอเสาไห้   
          4.5 อำเภอบ้านหมอ  วันที่ 20  พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 
ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ 
           4.6 อำเภอดอนพุด  วันที่ 20  พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 
ที่ว่าการอำเภอดอนพุด  
          4.7  อำเภอพระพุทธบาท  วันที่ 22  พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพระพุทธบาท   
          4.8 อำเภอหนองแซง  วันที่ 22  พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 
2 ที่ว่าการอำเภอหนองแซง    
  5. จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2563 – 2564 ระดับอำเภอ 
เสนอคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2563 – 2564 ระดับ
จังหวัด พิจารณากลั่นกรองเป็นแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2563 – 2564 ระดับ
จังหวัด และเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี   
 กิจกรรมที่ 2  ประชุมปฏิบัติการสร้างความเข้าใจโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อการบริหารจัดการและ    
เรียนรวม 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1               
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ 
และบุคลากรทางการศึกษา      
  2. จัดประชุมสร้างความเข้าใจโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อการบริหารจัดการและเรียนรวม  ให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมา  จำนวน 6 โรงเรียน  ดังนี้  
          2.1 จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง
นักเรียน  และชุมชน  โรงเรียนบ้านสระลำใย  อำเภอพระพุทธบาท  ในวันที่ 29  พฤศจิกายน 2563  เวลา 
09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสระลำใย   
          2.2 จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง
นักเรียน  และชุมชน  โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย (ประชานุกูล)  อำเภอบ้านหมอ  ในวันที่ 3  มีนาคม  2563  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย (ประชานุกูล)  
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        2.3 จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง
นักเรยีน  และชุมชน  โรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือบประชานุกูล)  อำเภอดอนพุด  ในวันที่  6  มีนาคม  
2563  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลดอนพุด (พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)   
         2.4 จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง
นักเรียน  และชุมชน  โรงเรียนวัดบ้านใหม่  อำเภอหนองแซง  ในวันที่  20 สิงหาคม  2563  เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านใหม่  
         2.5 จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง
นักเรียน  และชุมชน  โรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย  อำเภอบ้านหมอ  ในวันที่  31 สิงหาคม  2563  เวลา 10.00 
น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหนองนางปุ๋ย 
         2.6 จัดประชุมสร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง
นักเรียน  และชุมชน  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ (โอภาสราษฎร์สามัคคี)  อำเภอดอนพุด  ในวันที่  31 สิงหาคม  2563  
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนทอง (ราษฎร์ร่วมจิต) 
  3. สรุปรายงานผลการจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จำนวน      6 โรงเรียน  
  4. นำเสนอขอความเห็นชอบการเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนบ้านสระลำใย  ที่
ขอจัดการศึกษาเรียนรวมกับโรงเรียนวัดนายาว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411) ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  
  5. จัดทำประกาศการเรียนรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของโรงเรียนบ้านสระลำใย  แจ้งให้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง  และโรงเรียนในสังกัด
รับทราบ   
  5. นำเสนอขอความเห็นชอบการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย 
(ประชา   นุกูล) และโรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือบประชานุกูล)  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
สระบุรี  
  6. จัดทำรายละเอียดการขอเลิกสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของชุมชนบ้านตลาดน้อย (ประชานุกูล) 
และโรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือบประชานุกูล)  ตามมติที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีเห็นชอบ  
รายงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   7. จัดทำประกาศการเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านตลาดน้อย 
(ประชานุกูล) และโรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือบประชานุกูล)  แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง  และโรงเรียนในสังกัดรับทราบ   

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ)    
  ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ  ได้แก่  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  โรงเรียน
ประชารัฐโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเรียนรวม ทำให้
โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อย  มีครูไม่ครบชั้น ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน ขาดแคลนสื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดการ
เรียนการสอน  สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ  เท่าเทียมโรงเรียนขนาดอ่ืน ๆ มีการใช้ทรัพยากร
ทางการศึกษาร่วมกัน สรุปได้ ดังนี้  
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         1.1 โรงเรียนบ้านสระลำใย  อำเภอพระพุทธบาท  นำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดนา
ยาว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411) ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม  2563   
         1.2 โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย (ประชานุกูล) เลิกสถานศึกษา  ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 
         1.3 โรงเรียนวัดหนองมน (ลอยเคลือบประชานุกูล)  เลิกสถานศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563   
         1.4 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ (โอภาสราษฎร์สามัคคี) เลิกสถานศึกษา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2563  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ได้จัดประชุมสร้างความเข้าใจและ 
ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพ่ือกำหนดรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ตามแนวทางของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
เกิดประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน  ดังนี้  

        2.1 การประชุมจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยเชิญคณะทำงานบูรณาการ
จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับอำเภอ  จำนวน 8 อำเภอ   

        2.2 การประชุมสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ให้กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  และผู้แทนชุมชน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 68 
 

ภาพกิจกรรม 
การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
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โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
สนองพระบรมราโชบาย  ข้อที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง และข้อที่ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรรณพร  โยธานารถ    กลุ่มนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์  
  ๑. เพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครบถ้วน ถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ    
  2. เพื่อให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  มีและใช้แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดผลิต ผลลพัธ์ ตามเป้าหมาย  เป็น
ทิศทางในการบริหารงานตามนโยบาย จุดเน้น/มาตรการ และรองรับการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖3 ตามกรอบ
งบประมาณท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดสรรให้ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ๑. ประชุมปฏิบัติการกลั่นกรองการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
จำนวน 33 คน  จำนวน  1  วัน   

๒. ประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 51 คน  
1 ครั้ง  1 วัน   
 เชิงคุณภาพ  

1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  ครบถ้วน ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  นำแผนปฏิบัติการประจำปี 

งบประมาณ พ.ศ.2563 ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ให้โรงเรียนในสังกัดใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่งผลต่อนักเรียน    

งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน  19,600 บาท   
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ  (How To)  
  1. จัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ทิศทางการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนปฏิบัติการ   
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ประธานกลุ่มโรงเรียน  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์  
และบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งสิ้น จำนวน 33 คน    
  3. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่ 
26 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ หอ้งประชุมพระพุทธบาท สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   เพื่อทบทวน (ร่าง) ทิศทางการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
ที่คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้กำหนดไว้ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์   
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พันธกิจ  เป้าประสงค์  ค่านิยม จุดเน้น ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  ตัวชีว้ัด  การจัดกิจกรรม การกำหนดโครงการ กรอบ
วงเงินงบประมาณ  ให้ครบถ้วน ถูกต้อง   สมบูรณ์  สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
  4. จัดทำเอกสาร (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ 
ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี   
  5. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   

6. แจ้งทิศทางและแนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ทุกกลุ่มงาน   
และสถานศึกษาในสังกัด  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในบริหารจัดการศึกษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์  
www.srb1.go.th  

7. กำกับ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการปี 2563  ทุกไตร 
มาส  และสรุปผลการดำเนินงานให้เสนอท่ีประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต 1  เพื่อรับทราบ 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ)    
  ๑. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณพ.ศ. 2563  ครบถ้วน สมบูรณ์  ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ มีและใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3  เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เกิดผลผลิต ผลลัพธ์  
ตามเป้าหมาย  ใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ตามนโยบาย จุดเน้นและมาตรการ บริหาร
จัดการและใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563  โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้   
ตามวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ทำให้การดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพ  เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  และ
ใช้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติไปยังสถานศึกษาในสังกัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.srb1.go.th/
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมกลั่นกรองการจัดทำแผนปฏิบัตกิาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันที่ 26  พฤศจิกายน  2562 
ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   
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ภาพกิจกรรม 
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วันที่ 26  พฤศจิกายน  2562 
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โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และประชุมทีมบริหารเขต  
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๑  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง และข้อ 2 มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพนัชกร  แปลงศรี กลุ่มอำนวยการ  
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์กรมีความเข้มแข็ง 
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  1. รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่ม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 เดือนละ 4 ครั้งจำนวน 14 คน 
  2. ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกับรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่ม ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 3 เดือน/ครั้ง จำนวน 140 คน   
เชิงคุณภาพ 
    1. รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่ม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  มี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน และสามารถนำความรู้ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  จำนวน 38,400 บาท  
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. จัดเตรียมข้อมูล กำหนดสถานที่ และประสานงานการจัดประชุม 
  2. จัดประชุม 
      1) ประชุมรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่ม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 14 คน เดือนละ 4 ครั้ง 
                         2) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 140 คน 3เดือน/ครั้ง 
  3. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่ม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายรัฐและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 
    2. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
ได้รับความรู้ความเข้าใจ นโยบาย แนวทางการพัฒนางาน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐ กระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำความรู้ความเข้าใจ แนวทางการพัฒนาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 สู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมทีมบริหารเขต 
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โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๑  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปราณี คำแท้ กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือนิเทศติดตาม และกำกับการบริหารงาน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด ตามนโยบายและจุดเน้น ด้วยการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 

2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถดำเนินงานนิเทศภายใน สถานศึกษา
อย่างมีคุณภาพ และมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  1. ผู ้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ประธานกลุ ่มโรงเรียน ผู ้บริหารสถานศึกษา 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ศึกษานิเทศก์ทุกคน 

2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
3. ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนมีนวัตกรรมหรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best  

Practice) ในการปฏิบัติ 
4. ครูผู้ช่วยในสังกัดทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม 
5. นักเรียนทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามหลักสูตรสถานศึกษา   

เชิงคุณภาพ 
    1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญ และเป็นเครือข่ายในการนิเทศ 
    2. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบนิเทศภายในที่มีคุณภาพและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
    3. กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนที่ได้รับการนิเทศภายในพัฒนา
ตนเอง และพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
    4. ครูผู้ช่วยในสังกัดทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
    5. นักเรียนระดับปฐมวัยมีการพัฒนาระดับดีและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงขึ้น 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 226,150 บาท  

วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ จัดทำแนวการนิเทศ สื่อ เครื่องมือการนิเทศ และ
สร้างความเข้าใจในการใช้สื่อ เครื่องมือนิเทศก์ฯใช้เวลา 2 วัน 
  1.2 จัดทำกำหนดการนิเทศ 
  1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติการนิเทศจำนวน 121 โรงเรียนๆละ 2 ครั้ง 
  1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ทบทวนสะท้อนผล (AAR) แล้วสรุปผลการนิเทศใช้
เวลา 1 วัน 
  1.5 วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานผลการนิเทศ 
 กิจกรรมที่ 2 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
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  2.1 ศึกษา หลักเกณฑ์วิธีการ ขอบข่ายการปฏิบัติงาน และข้อมูลของผู้รับการประเมิน 
  2.2 ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินและกำหนดปฏิทินการ
ดำเนินงาน 
  2.3 ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มฯ 
  2.4 ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน 
  2.5 สรุปการรายงานผล 
 กิจกรรมที่ 3 นิเทศบูรณาการ 4 งาน เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการแบบเข้ม 
  3.1 ปรับปรุงและพัฒนาแบบบันทึกการนิเทศบูรณาการสีด้าน 
  3.2 จัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศบูรณาการฯ  
  3.3 จัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจในการนิเทศบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารและ
การจัดการ 
  3.4 กำหนดปฏิทินและการปฏิบัติการนิเทศบูรณาการ 
  3.5 จัดสรรงบประมาณในกลุ่มโรงเรียนดำเนินการนิเทศบูรณาการภายในกลุ่มโรงเรียน 13 กลุ่ม
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  3.6 ทบทวนสะท้อนผลหลังการปฏิบัติงาน (AAR) 
  3.7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้/ นำเสนอและคัดเลือกวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ด้านการนิเทศภายใน 
  3.8 สรุปและรายงานผลการนิเทศฯ 
  3.9 เผยแพร่ผลงาน/ประชาสัมพันธ์ 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญ เป็นเครือข่ายในการนิเทศ 
    2. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบนิเทศภายในที่มีคุณภาพและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
    3. กลุ่มโรงเรียน โรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนได้รับการนิเทศภายในพัฒนาตนเอง 
และพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
    4. ครูผู้ช่วยในสังกัดทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ผ่านเกณฑ์คุณภาพ 
    5. นักเรียนระดับปฐมวัยมีการพัฒนาระดับดีและนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงขึ้น 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 79 
 

โครงการประชุมปฏิบัติการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๑  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวเพ็ญ จงจิรวงศา กลุ่มนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้โรงเรียนทุกโรง ได้รับงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการ และตัดการเรียนการสอนตรง
กับความต้องการ และความจำเป็นขาดแคลน 
  2. เพื่อให้การจัดตั้งจัดสรรงบประมาณ ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 25 คน 
  2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 25 คน 

  เชิงคุณภาพ 
    1. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
และค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ตามความต้องการ และความจำเป็นขาดแคลน 
    2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดตั ้งและจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
งบประมาณจาก    
    งบดำเนินงาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 28,000 บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. ตรวจสอบข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปี 2564 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 ครั้ง  
  4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี 2563 จำนวน 2 ครั้ง 
  5. สรุปผลโครงการ 
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ตามความต้องการ และความจำเป็นขาดแคลน 
    2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดตั ้งและจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือความถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 80 
 

ภาพกิจกรรม 
การประชุมปฏิบัติการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 81 
 

โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในเต็มพิกัด 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๑  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางณัฐชนกภรณ์ กมลสุข กลุ่มอำนวยการ 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 มีกรอบและแนวทางในการจัด วางระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2561 ที่กำหนด และมีความเข้าใจ สามารถจัดทำและจัดส่งรายงานได้
ถูกต้อง ทันตามเวลาที่กำหนด 
  2. เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานระบบควบคุมภายในของแต่ละกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และของโรงเรียนในสังกัด 
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  1. จะทำเอกสารคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานควบคุมภายใน แจกให้กับโรงเรียนในสังกัด และทุก
กลุ่มงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 135 เล่ม 
  2. ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของโรงเรียนในสังกัด 
จำนวน 123 โรงเรียน   
 เชิงคุณภาพ 
    1. ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ
รายงานตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
    2. กลุ่ม /หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และโรงเรียน
สามารถจัดทำ และจัดส่งรายงานได้ถูกต้อง และทำตามเวลาที่กำหนด 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 11,000 บาท  

วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
  2. แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงานจัดทำเอกสารคู่มือ"แนวทางการปฏิบัติงานการ
ควบคุมภายใน 
  3. จัดทำเอกสารคู่มือ "แนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน แจกให้กับโรงเรียน 123 
โรงเรียน และกลุ่ม/หน่วยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และลงข้อมูลใน
เว็บไซต์ของสำนักงาน 
  4. สรุปรายงานผล 
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำ
รายงานตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
    2. กลุ่ม /หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และโรงเรียน
สามารถจัดทำ และจัดส่งรายงานได้ถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 82 
 

โครงการติดตามผลการดำเนนิงาน ประจำปีบประมาณ พ.ศ. 2563 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ 3 มีอาชีพ - มีงานทำ และข้อ 4 เป็นพลเมืองดี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางลมัย ศรีเมือง กลุ่มนโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้ข้อมูลครบถ้วน ทุกตัวชี้วัด และรับการติดตามเชิงประจักษ์ 
  2. เพ่ือให้การรายงานผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีข้อมูลครบถ้วนทุกโครงการ 
  3. เพื่อให้การรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีข้อมูลสมบูรณ์ ครบถ้วน ทุกประเด็น 
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรับการติดตามเชิงประจักษ์ จำนวน 35 คน 4 ครั้ง 
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ จำนวน 35 คน 1 ครั้ง 
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 3 จำนวน 35 คน 2 ครั้ง 
  เชิงคุณภาพ 
    1. มีรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
สมบูรณ์ ครบถว้นทุกตัวชี้วัด 
    2. มีรายงานผลการดำเนินโครงการ ครบถ้วนทุกโครงการ 
    3. มีรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกประเด็น และมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 50,000 บาท  
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. แต่งตั้งคณะทำงาน 
  2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. 
  4. ประชุมและรับการติดตามเชิงประจักษ์จากคณะกรรมการติดตาม สพฐ. 
  5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีรายงานผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 
    2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีรายงานผลการดำเนินโครงการ 
ครบถ้วนทุกโครงการ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของผู ้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกประเด็น  
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
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โครงการตรวจสอบภายใน 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๑  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ หน่วยตรวจสอบภายใน 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้มั่นใจว่า สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีครอบคลุมเงินทุกประเภท และมี
ความโปร่งใส สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินที่มีอยู่ในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เพื่อตรวจสอบประเมินผล การปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ การจัดการทางการเงิน 
การบัญชีของหน่วยรับตรวจ การดำเนินงานมีการควบคุมท่ีรัดกุม ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
  3. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
เพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  ดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษาตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 
และติดตามสถานศึกษาท่ีดำเนินการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 50 วัน 

  เชิงคุณภาพ 
    ผู้ปฏิบัติที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รัดกุม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
หนังสือสั่งการ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   จำนวน 15,000 บาท  
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. จัดทำแผนการตรวจสอบ 

2. ดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  3. ประเมินผลและสรุปจัดทำรายงาน 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ดำเนินการตรวจสอบสถานศึกษา
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 และติดตามสถานศึกษาที่ดำเนินการตรวจสอบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
    2. ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รัดกุม เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
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ภาพกิจกรรมการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาพกิจกรรมการตรวจสอบสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย Network  
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๑  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรองเพชร  เหล่าหล้า   และ  นางสาวลลิตา  ศรีสวัสดิ์ 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ มีระบบเครือข่ายสื่อสาร 
ครอบคลุมทุกอาคารและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  สามารถใช้ระบบเครือขา่ย
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานได้ครอบคลุมทุกอาคาร 

  เชิงคุณภาพ 
    บุคลากรในสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษา ส ามารถนำระบบเคร ือข ่าย                        
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน ๙๙,๓๐๐ บาท  

วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. เสนอขออนุมัติโครงการย้าย Server อุปกรณ์ระบบ Network และอุปกรณ์ประกอบไปยัง
อาคาร ๒ 
    2. ดำเนินการจ้างเหมาย้าย Server  อุปกรณ์ระบบ Network และอุปกรณ์ประกอบไปยังอาคาร 
๒  พร้อมทั้งติดตั้งเชื่อมโยงสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสาร 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
   บุคลากรในหน่วยงานสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน  ประยุกต์ใช้งานใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้กับกลุ่มงานพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
        ไม่มี 
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ภาพกิจกรรม 
การปรับปรุงระบบ Network  
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โครงการประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๑  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพนัชกร แปลงศรี กลุ่มอำนวยการ 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เกิดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
  2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจที่ดีของบุคลากร ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3. เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  1. จัดประชุมทีมบริหารและคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี ้วัดจำนวน 50 คนเพื ่อชี ้แจงการ
ดำเนินงานและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  2. จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานจำนวน 50 คน เพ่ือติดตามการจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
  เชิงคุณภาพ 
    1. คณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดมีความเข้าใจในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    2. คณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสามารถติดตามจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามกำหนดระยะเวลา 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1   จำนวน 15,000 บาท  
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด 
  2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัด 
       2.1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเพ่ือชี้แจงการ
ดำเนินงานและการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
       2.2 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะทำงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อติดตาม
การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรา การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
  3. สรุปรายงานผล 
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ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด มีความเข้าใจในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
    2. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสามารถจัดทำข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ได้
ครบถ้วน ถูกต้อง และทันตามกำหนดระยะเวลา 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนงานสู่มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๑  มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพนัชกร แปลงศรี กลุ่มอำนวยการ 
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อให้บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เกิดความเข้าใจใน
การจัดทำรายละเอียดตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และประเด็นพิจารณา 
  2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจที่ดีของบุคลากร ในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และประเด็นพิจารณา สามารถรายงานข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันตามกำหนดระยะเวลา 
  3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแนวทางที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  1. จัดกิจกรรมประชุมบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
พัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสู่การปฏิบัติจำนวน 3 ครั้ง (60 คน) 
  2. ประเมินตนเองตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประเมินรายมาตรฐาน แล้วสรุปผล
การส่งเสริมและพัฒนา จำนวน 1 ครั้ง   
 เชิงคุณภาพ 
    กลุ่ม/หน่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 สามารถจัดทำ และส่ง
รายงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา และทันตามกำหนดระยะเวลา  
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1    จำนวน 27,000 บาท  
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน ตัว
บ่งชี้ และประเด็นพิจารณา 
  2. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ และประเด็นพิจารณา 
  3. ประชุมประธาน/เลขานุการแต่ละมาตรฐานเพ่ือจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน 
  4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายกิจกรรม (1-3 มาตรฐาน) 
  5. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
  6. สรุปผล/เผยแพร่ผลการประเมินตนเองต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. ผู้รับผิดชอบสามารถจัดทำ และส่งรายงานได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ประเด็นพิจารณา 
และทันตามกำหนดระยะเวลา  

2. ผู้รับผิดชอบข้อมูลให้ความร่วมมือ ร่วมใจที่ดี  สามารถรายงานผลการดำเนินงานตาม 
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และประเด็นพิจารณา สามารถรายงานข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันตามกำหนดระยะเวลา 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา 
สนองพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ข้อ ๒ มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม และข้อ ๔ เป็นพลเมืองดี
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิริรัตน์  คอยเกษม  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาใน ๔ ด้าน (ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป) 
  2. เพื่อเสนอรายงานผลคุณภาพนักเรียน ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ และข้อมูลผลการนิเทศเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ในสภาวการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา ๒๐19 (Covid-19) 

3. เพื่อเสนอแผนมาตรการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในสภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโนนา ๒๐19 (Covid-19) 
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เชิงปริมาณ 
  1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จำนวน  9  คน 

2. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จำนวน 3 คน                           
3. ศึกษานิเทศก์ จำนวน 9 คน  
4. เจ้าพนักงานธุรการ 2 คน  

 เชิงคุณภาพ 
  1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
  2. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้รียนอย่ าง
ต่อเนื่อง 
      3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน เหมาะสม  มี
ประสิทธิภาพ 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน  46,940  บาท  
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 

จัดประชุมนำเสนอผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๒ ต่อ คณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 

1. สถานศึกษาและกลุ่มงานได้รับการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง 
  2. นักเรียนในสังกัดมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3. มีวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมขององค์กร 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

- 
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ภาพกิจกรรม 
การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา 
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โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ 3  มีงานทำ - มีอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกรองเพชร เหล่าหล้า และนางสาวลลิตา ศรีสวัสดิ์  
วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2. เพือ่พัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศทางการศึกษา และบุคลากรผู้ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ทุกคนสามารถใช้ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 
  2. บุคลากรด้านสารสนเทศทางการศึกษา และบุคลากรผู้ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกคนได้รับการพัฒนา   
 เชิงคุณภาพ 
    1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ 
    2. บุคลากรด้านสารสนเทศทางการศึกษา และบุคลากรผู้ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ สามารถดูแลอุปกรณ์ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 93,000 บาท  

วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. รวบรวมระบบจัดเก็บข้อมูลที่สถานศึกษาใช้งาน 
  2. พัฒนาระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน 
  3. พัฒนาระบบการจัดทำเว็บไซต์สำนักงาน 
  4. ปรับปรุง/ซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบการรับสัญญาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
(DLTV) โรงเรียนขนาดเล็ก 
  5. พัฒนาระบบการจัดประชุมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  6. สรุปและรานงานผล 
ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
    2. บุคลากรด้านสารสนเทศทางการศึกษา และบุคลากรผู้ดูแลอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ สามารถดูแลอุปกรณ์ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ 1 มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อ 3 มีอาชีพ - มีงานทำ 

และข้อ 4 เป็นพลเมืองดี 
กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด เข้าค่ายทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และอบรมให้ความรู้  
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด (เหล้า/บุหรี่) 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถานศึกษาหลัก และการปกครองในระบบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางศรัญญา  นาคยศ  และนางวาสนา  พรมเสน   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ 
  2. เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  3. เพ่ือให้ลูกเสือเป็นแกนนำเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  4. เพ่ือให้ลูกเสือได้สร้างภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือที่ดีต่อการเฝ้าระวัง ปัญหา
ยาเสพติด สามารถขยายเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดได้อย่างดียิ่ง 
  5. เพ่ือให้มีทักษะชีวิตในการปฏิเสธและเอาตัวรอด มีภูมิคุ้มกันภัยทางสังคม 
เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ลูกเสือในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 14 โรงเรียน  
  2. ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละ 100 ของลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดได้ดี 
  2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
งบประมาณจาก สพฐ. งบการจัดค่ายทักษะชีวิต จำนวน 80,000 บาท งบลูกเสือต้านยาเสพติด 70,000 บาท                            
งบการดำเนินงานเรื่องสารเสพติดและเหล้า/บุหรี่ 10,000 บาท และงบด้านบริหารจัดการ 20,000 บาท  
รวม 180,000 บาท   
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
      1. แจ้งสถานศึกษาจัดส่งนักเรียนและครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เข้าร่วมโครงการ 
  2. เชิญวิทยากร/ประชุม จัดทำหลักสูตร 
  3. ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด เฝ้าระวัง ดูแลนักเรียน ให้คำปรึกษาตลอดการอบรม 
  4. แต่งตั้งคณะทำงาน มอบหมายภารกิจ 
  5. ดำเนินการอบรมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 
พ.ศ. 2563 
  6. มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรม 
  7. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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ผลการดำเนินงาน  (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
       1. ลูกเสือในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 14 โรงเรียน ๆ
ละ 10 - 15 คน รวม 160 คน 
  2. ครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ จำนวน 30 คน เข้ารับการอบรมครบ 
ตามเป้าหมาย 
       3. ร้อยละ 100 ของลูกเสือสามารถปฏิบัติกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดได้ดี 
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
        -  
 

ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองพระบรมราชโชบาย ข้อ 2 มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง  - มีคุณธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบรหิารจดัการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีสว่นรว่ม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมบัต ิ เนตรสว่าง กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
   ๑. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้นำความรู้จากการศึกษาดูงาน มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงาน และนำมาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  ๒. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกท่ีดีให้บุคลากร สามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสมาใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง มีคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
  4. เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ เห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และศึกษาดูงาน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 97 คน 
และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 53 คน รวม 150 
คน 

เชิงคุณภาพ 
    ๑. ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
    ๒. ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความรักสามัคคีในองค์กร 
  3. ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยมีคุณธรรมเป็น
พ้ืนฐาน  
  4. ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้มาใช้บริการ เห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  จำนวน 382,500 บาท  
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  2. ประชุมคณะกรรมการ กำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
  3. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 วัน 
        3.1 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 
      3.2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
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  4. ประชุมเชิงปฏิบัติการนำความรู้จากการศึกษาดูงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และสร้างจิตสำนึกท่ีดี 

5 สรุปผลการดำเนินโครงการ 

ผลการดำเนินงาน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ และเป้าหมายของโครงการ) 
  ๑.  ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
ได้ร ับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ ได้ร ับประสบการณ์ใหม่ ๆ และนำไปใช้ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
  2. ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 ได้รับความร่วมมือร่วมใจที่ดี เกิดความรัก ความสามัคคีในองค์กร และสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน  
   3.  ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
สระบุรี เขต 1 นำหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง  
  4. ผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 มีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้และมาใช้บริการ โดยเห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
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ภาพกิจกรรม 
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ : มิติการทำงานตามหลักภควันตภาพ 
สนองพระบรมราโชบาย ข้อที่ ๔. เป็นพลเมืองที่ดี 
สนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ข้อที ่๖.๒ พัฒนาสำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นหน่วยงานมีความทันสมัย 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนารูปแบบการบริหาจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตาม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางการไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวลลิตา  ศรีสวัสดิ์  และนางสาวกรองเพชร  เหล่าหล้า 
วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบราชการ ๔.๐ : มิติการทำงานตามหลักภควัน 
ตภาพ และการจัดทำเว็บไซต์ 
เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระบบราชการ ๔.๐ : มิติการทำงานตามหลักภควันตภาพ และการจัดทำเว็บไซต์ 
 เชิงคุณภาพ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการบริหาร
การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน  ๙,๖๐๐ บาท    
วิธีการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ (How To) 
  ๑.  รวบรวม วิเคราะห์ ความรู้เกี่ยวกับระบบราชการ ๔.๐ : มิติการทำงานตามหลักภควันตภาพ 
  ๒.  รวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ โดยใช้งานจาก Google Site 
  ๓.  แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้าประชุมปฏิบัติการ  ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด 
ผลการดำเนินงาน 
  ๑.  จัดประชุมปฏิบัติการในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ มีบุคลากรจากกลุ่มต่างๆ ภายในสำนักงาน
เข้าประชุม จำนวน ๒๐ คน  
  ๒.  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ ระบบราชการ ๔.๐ : มิติการทำงานตามหลักภควันตภาพ และการจัดทำเว็บไซต์ 
   ๓.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเว็บไซต์ เพ่ือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สนับสนุนการ
บริหารการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  - ไม่มี – 
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ภาพกิจกรรม 
การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ : มิติการทำงานตามหลักภควันตภาพ 
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สรุปรายงานผล 
การวิเคราะห์ และสะท้อนผลการดำเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติการ 
 
 
 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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รายงานผลการวิเคราะห์ และสะท้อนผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 

มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑  
สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้ 

 
ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 งานรัฐพิธี งานพิธีและกิจกรรมวันสำคัญ 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  

เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด จัดงานรัฐพิธี  งานพิธี 
และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เป็นไปตามขั้นตอน ด้วย
ความเรียบร้อย ราบรื่น ครบถ้วน ถูกต้อง สวยงาม 
และเข้าร่วมงานรัฐพิธี งานพิธี และกิจกรรมวันสำคัญ
ต่าง ๆ ตามกำหนดการที่ทางราชการกำหนดโดยพร้อม
เพรียงกัน 

2 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ 
 

2. คณะลูกเสือ – เนตรนารี ในสังกัดสำนักงานลูกเสือ
จังหวัดสระบุรี ส่วนราชการ องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วม
ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี รัชกาล         
ที่ ๖ และได้ดำเนินกิจกรรมตามอุดมการณ์ของลูกเสือ              
เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  
3. คณะลูกเสือ – เนตรนารี ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  สามารถจัดกิจกรรมการ
ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดได้ดี 

3 การจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
 

4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

5 ว่ายน้ำเพื่อชีวิต (LIFE SAVING) 4. นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ที่เข้าร่วมกิจกรรม               
มีความรู้ และทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุทางน้ำ สามารถว่ายน้ำเป็น และเอาชีวิตรอดจาก
การประสบเหตุทางน้ำ เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ประสบ
เหตุและผู้ให้การช่วยเหลือ 
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ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
6 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมสู่การปฏิบัติ 

 
5. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการดำเนินงาน
ขับเคลื ่อนโครงงานคุณธรรม ได้ร ับการตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินงาน และยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ ๑ ดาว และ ระดับ ๒ ดาว 
6. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักรู้ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
7. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนโครงงานคุณธรรม ได้รับการตรวจสอบ
กระบวนการดำเนินงาน และยกระดับคุณภาพโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ ๑ ดาว และ ระดับ ๒ ดาว 
8. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักรู้ ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 

7 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) 

 
จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 ข้อ ๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
 ข้อ ๓ สถานศึกษามีการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง 
 ข้อ ๔ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ในระดับดี 
 ข้อ ๘ นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย 
 ข้อ ๙ ๑ ห้องเรียน ๑ โครงงานอาชีพ 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ 

นโยบาย ตัวช้ีวัด 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ
ความมั่นของมนุษย์และของชาติ 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับ
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์               
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และ
รักษาศีลธรรม  
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นโยบาย ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความ

พร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง เช่น ภัยจากสารเสพติด ความรุนแรง การคุกคามใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เป็นต้น 

 ตัวชี้วัดที่ ๗ จำนวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาต ิ  ย ึดม ั ่น การปกครองระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

นโยบายที่ ๓ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๕ ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่น
ทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกันผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ ๓๗ สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความ
โปร่งใส ปลอดความทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
ตัวชี้วัดที่ ๓๘ สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัดทุกระดับ ผ่านการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & transparency Assessment : ITA) 
 

 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑  
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ การบริหารจัดการที่ดี 
ประเด็นพิจารณาที่ 
๑. ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่ความเป็นเลิศ 
๖. การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัด
การศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
ประเด็นพิจารณาที่  
๒. การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานขององค์คณะบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด 
๔. การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือการ
จัดการศึกษา 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๒  
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ 
ประเด็นพิจารณาที่ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู ้ที ่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๘. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ประเด็นพิจารณา การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก ๔ ด้าน และการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ 
 

มาตรฐานที่ ๓  
สัมฤทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 
 

ตัวบ่งชี ้ที ่ ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มี
ผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประเด็นพิจารณา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัล
ชนะเลิศท่ี ก.ค.ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนดหรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 

 
ปัญหาและอุปสรรค 
  เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)               
ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมงาน  ลดความเสี่ยงของ
การแพร่ระบาดกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรง
จากการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น จึงของดการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 
2563 โดยจะจัดอีกครั้งในปี พ.ศ. 2564 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 
  - ไม่มี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรทางธรรมชาติที่
หลากหลาย  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ (3) “สร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  12 
โครงการ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 1. ด้านผู้เรียนปฐมวัย  ผู้เรียนมีความสุข 

สนุกสนาน ตื่นเต้นกับสิ่งค้นพบจากการทดลอง
วิทยาศาสตร์ มีความสนใจใคร่รู้ และค้นหาคำตอบ
จากการลงมือปฏิบัติจริง 
2. ด้านผู้เรียนขั้นพื้นฐาน  ผู้เรียนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์อย่างเต็มตามศักยภาพ และเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน โดยใช้เวทีการแข่งขัน
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับชาติ เวทีนานาชาติ 
นอกจากนี้ผลการทดสอบ RT NT O-NET ของ
ผู้เรียนและสถานศึกษาสามารถนำมาใช้ในการ
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาผู้เรียนในปีการศึกษาต่อไป 
3. ด้านครูผู้สอน  มีการพัฒนาครูผู้สอนโดยการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น พัฒนาครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ 
การจัดการเรียนร ู้เชิงรุก (Active Learning) การ
วิเคราะห์ข้อสอบ RT NT O-NET อย่างเป็นระบบ 
4. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความสำคัญใน
การส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ แบบ Active Learning PBI GBI สะเด็ม
ศึกษา ฯลฯ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 สู่เวทีทางวิชาการ 

2 เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 

3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(ระดับกลุ่มโรงเรียน) 

4 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล 
กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ 

5 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย 

6 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

7 การบริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี
ของผู้เรียน 

8 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
ของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

9 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2562 

10 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ 

11 โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ประจำปีการศึกษา 2563  
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ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
  5. ด้านสถานศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนา

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยนำผลการทดสอบ
นำมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุน ผู้เรียนสู่เวทีการแข่งขันใน
ระดับต่าง ๆ ครูผู้สอนมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด นำสื่อ วิธีการ เทคนิค 
เทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในห้องเรียน 

จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 
ข้อ 4  นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับดี 
ข้อ 5  นักเรียนชั้นประถมสึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ และสถานศึกษาปลอดการอ่านไม่ออก  

เขียนไม่ได้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ข้อ 7  ผลการทดสอบ O-NET และ NT สูงกว่าระดับประเทศ หรือเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3  

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ 

นโยบาย ตัวช้ีวัด 
นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน 
 

ตัวช้ีวัดที่ 8  จำนวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ 
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี ้วัดที่ 9  ผู ้เร ียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน  
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) 
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่
เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ  
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มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1  การบริหารงานด้านวิชาการ 
ประเด็นการพิจารณาที่  
1. พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับเป้าหมาย จุดเน้น สาระท้องถิ่นและสอดคล้อง
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579  
2. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรอบหลักสูตร 
ระดับท้องถิ่นและความต้องการของสถานศึกษา  
3. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
4. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต 
จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการ 
เรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดผล ประเมินผลและนำ
ผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

ปัญหา อุปสรรค 
  1. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกระทรวง
สาธารณสุข ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ลดเวลาในการปฏิบัติงานและการเดินทาง การประชุม ส่งผลให้การ
ดำเนินงานล่าช้า 
  2. โรงเรียนสว่นใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ในการดำเนินงานบางโครงการล่าช้า มีครูไม่ครบชั้น 
ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน 
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
  ควรจัดเวที นำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับผู้บริหาร ครูผู้สอน ในสถานศึกษาที่ประสบ
ผลสำเร็จ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา 

ที่สำคัญ เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม              
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง                  
มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น                
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓     
สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน  ๑๒ โครงการ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่

ครูมืออาชีพ (รุ่นที่ ๑)   
1. ข้าราชการครูบรรจุใหม่ จำนวน 64 คน มีความ
พร้อม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ
บุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยทำให้ปฏิบัติงานใน
วิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสู่
ครูมืออาชีพ (รุ่นที่ ๒) 

3 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือ
พัฒนาการศึกษา ของผู้อำนวยการสถานศึกษา 

2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่  จำนวน ๒๕ คน และสามารถ
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาทหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล ตาม
องค์ประกอบ และตัวชี้วัดที่กำหนด  

4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีศรีสระบุรี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต ๑  ประจำป ีพ.ศ.  ๒๕๖๒   

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับยกย่องเชิด
ชูเกียรติ จำนวน  ๒๒๓ คน 

5 การจัดการเรียนรูว้ิทยาการคำนวณ สำหรบัครูผู้สอน 
ระดับประถมศึกษา Google Classroom 

4. ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณระดับประถมศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนรู้ผ่าน  
Google Classroom และขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการคำนวณที่มีประสิทธิภาพ 

6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
ระบบ Online 

5. ผู้ปฏิบัติงานธรุการโรงเรียน จำนวน ๑๒๒ คน 
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital  
Technology ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครฐั
เป็นรัฐบาลดิจิทัล” สามารถปฏบิัติงานได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
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ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เพื่อ

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนการสอน 

6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องเป็น
ปัจจุบันสามารถนำไปใช้ตอบสนองต่องานนโยบาย 

  ของต้นสังกัด และโรงเรียนในสังกัดสามารถนำ
ข้อมูลดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ
บริบทของตนเองในการจัดการเรียนการสอน 

8 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

7. ดำเนนิการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหนง่ครูผู้สอน ได้ตามจำนวนที่ 
กำหนด ๔ อัตรา  

9 การอบรมให้ความรู้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนา
การศึกษา 

8. ผู้เข้ารว่มโครงการมีความรู้ความเข้าใจสิทธิที่พึงมี
พึงได้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
และมีความรู้ด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สามารถ
นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติตนให้มีความสุข 

10 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

9. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 
ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๖๐ คน  
(สังกัด สพท. จำนวน ๓๐ คน และ มัธยมศึกษา 
จำนวน ๓๐ คน) 

11 การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

10. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน 
ประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้ตามที่
กำหนดจำนวน  ๑  อัตรา 

12 โครงการอบรมครูพ่ีเลี้ยงด้วยระบบทางไกล ตาม
โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพ 

11. ครูพ่ีเลี้ยงของโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมในสังกัด
จังหวัดสระบุรี จำนวน ๕ ศูนย์ เข้ารับการอบรม 
ด้วยระบบทางไกลทั้ง ๔ ระดับ รวม ๔๕ คน ครบ
ตามจำนวนที่กำหนด (ศูนย์ละ ๓ คน/ระดับ)  

จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
  ข้อ ๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
  ข้อ ๒ สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
  ข้อ ๔ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ในระดับดี 

ข้อ ๘ นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย  
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ 

นโยบาย ตัวช้ีวัด 
นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง
ของมนุษย์และของชาติ 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๑ ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความรับในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตัวช้ีวัดที่ ๒ ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด      
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัต
ลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อ
ครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษา
ศีลธรรม 
ตัวช้ีวัดที่ ๓ ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เช่น ภัยจาก
สาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
ตัวช้ีวัดที่ ๗ จำนวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม 

นโยบายที ่  ๓ ด ้านการพัฒนาและเสร ิมสร ้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
 

ตัวช้ีวัดที่ ๑๕ ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการ
ดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ทำงานร่วมกันผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

นโยบายที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๓๗ สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัด
ทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดความทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดที่ ๓๘ สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัดทุก
ระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
transparency Assessment : ITA) 
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มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑ การบริหารจัดการที่ด ี
ประเด็นพิจารณาที่ 
๑. ภาวะผู ้นำของผู ้บริหารในการนำองค์การไปสู่
ความเป็นเลิศ 
๒. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
๓. การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา 
๔. นำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นพิจารณาที่  
๑. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีความ
กระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ 
สามารถเรียนรู้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 
๒. การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ (Knowledge 
Management : KM) การสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  (Professional Learning 
Community : PLC) 
๓. การส่งเสริม สนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ ด้วย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้บุคลากรมี
โอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ การบริหารงานด้านบริหารงานบุคคล 
ประเด็นพิจารณาที่ 
๒. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 
๓. การพัฒนา ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการจำเป็นและการ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๔. สร้างเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- 12 – 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการ 
จัดการศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประเด็นพิจารณา ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลใน
ระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศท่ี ก.ค.
ศ. ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กำหนดหรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปี
การศึกษาปัจจุบัน 

ปัญหาและอุปสรรค 
  ๑. ข้อจำกัดด้านงบประมาณโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  
เขต ๑ เป็นหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นหน่วยพัฒนาที่ ๑๘ (มีทั้งหมด ๖๑ หน่วย
พัฒนา) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้โอนงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาฯ ในรอบแรก คน
ละ ๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอใน
การบริหารโครงการโดยเฉพาะด้านสถานที่ในการพัฒนาทำให้หน่วยพัฒนาต้องใช้ที่ห้องประชุมอดิเรกสาร 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ เป็นสถานที่ในการพัฒนา และ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑  ได้จัดพัฒนาระหว่างวันที่ ๒ – ๑๗ กันยายน ๒๕63 ซึ่งตามตารางการ
อบรมเวลา ๐๕.๓๐ – ๒๑.๐๐ น ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาในแต่ละวันผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเดินทางกลับ 
ที่พักทำให้ไม่สะดวกในการเดินทางและความปลอดภัยของผู้เข้ารับการพัฒนา ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้ว 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โอนเงินงบประมาณเพ่ิมเติม เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
สองหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็น ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน) และจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จำนวน  ๗๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๐,๐๐๐ บาท 
(สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งการจัดสรรงบประมาณไม่เสร็จในคราวเดียวดังกล่าวทำให้มีอุปสรรคในการบริหาร
โครงการ 
  ๒. ข้อจำกัดด้านระยะเวลา ในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แจ้งหน่วยพัฒนากระชั้นชิดและ
กำหนดให้หน่วยพัฒนาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ทำให้มีเวลาในการวางแผน
น้อยศึกษารายละเอียดคู่มือการพัฒนาและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
  ๓. ผลกระทบในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ที่เกิดขึ้นทำให้            
ไม่สามารถจัดอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ face to face ได้เพราะเสี่ยง 
ต่อการติดเชื้อ 
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ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
  ๑. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอและเสร็จในคราวเดียวเพ่ือจะได้วางแผนในการพัฒนาได้ 
และลดปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการ  
  ๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรแจ้งหน่วยพัฒนาให้เร็วกว่านี้เพื่อจะได้                   
มีเวลาในการวางแผนดำเนินการ 

 ๓. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น อบรมด้วยระบบ Online   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้ 

ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการ
ตัวเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้มี
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 4  
สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 การขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก

นักเรียน  
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็กนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ  
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กนักเรียนมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ มีการสร้าง
ความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนและโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพได้  
3. สถานศึกษาในสังกัด มีการดำเนินงานแนะแนว
อย่างเป็นระบบ     

2 การส่งเสริมสถานศึกษาสร้างความมีส่วนร่วมกับพ่อ
แม่ ผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน
ระดับปฐมวัย 

4. สถานศึกษาในสังกัด มีแนวทางหรือรูปแบบ 
การสร้างความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ใน
การ          จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับ
ปฐมวัย 

5. ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์
เรียนรู้แบบบูรณาการทั้งใน และนอกห้องเรียน 
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ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
  ด้วยความเต็มใจ และภาคภูมิใจ ให้การสนับสนุน 

และเชื่อม่ัน ศรัทธาไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้า
มาเรียนในสถานศึกษาในสังกัดเพ่ิมขึ้น 

6. ผู้เรียนในระดับปฐมวัยได้รับโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกัน 

3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 7. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ได้ร ับการพัฒนาอย่างทั ่วถึง มี
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาเรยีน
รวม และนักเรียนพิการในสถานศึกษาที ่จัดการ
เรียนรวมทุกแห่งในสังกัด ได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั ่วถึง และมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

8.สถานศึกษาที่จัดการเรียนรวมทุกแห่งในสังกัด 
ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล               
การจัดการศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ภาคเรียน 

 
 
จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
 ข้อ ๔ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ในระดับดี 
 ข้อ ๘ นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย 
 ข้อ ๙ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ 

นโยบาย ตัวช้ีวัด 
นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน และการ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 24 สถานศึกษามีระบบการดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อ  ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ 
ประเด็นการพิจารณาที่  
4. ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริม
ให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

 

ปัญหาและอุปสรรค 
  1. นักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีปัญหาในหลายๆ 
ด้าน เช่น ปัญหาความยากจน ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หย่าร้าง ปัญหาความรุนแรง ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทาง
เพศ ปัญหายาเสพติด บ้านพักไฟไหม้ และอ่ืน ๆ จึงทำให้ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
  2. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสร้างความมีส่วนร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครองในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ในระดับปฐมวัย ประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ และบุคลากรที่รับผิดชอบไม่มี
ความสามารถเฉพาะทาง ต่างเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดความล่าช้า  

3. ครูผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ย้าย ลาออก เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย ทำให้ 

ได้รับข้อมูลไม่ต่อเนื่อง และไม่เป็นปัจจุบัน  

ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนา 
            1. จัดหาทุนเพิ่มเติมเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
  2. เพ่ิมบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะทาง 
  3. จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศทุกปี 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕   การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย 
การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้
พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕  
สนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
 

1. สำนักงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
2. มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือนำไปจัดการอย่าง
เหมาะสม ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีการคัด
แยกขยะมูลฝอย 3 ประเภท คือขยะรีไซเคิล ขยะ
อันตราย และขยะทั่วไป และมีจุดเก็บขยะอันตราย 
ที่เหมาะสม ตามหลักวิชาการ 
3. มีป้ายแสดงประเภทของขยะมูลฝอยที่ถังขยะ
อย่างชัดเจน 
4. มีการบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยแต่ละประเภท
ตามท่ีได้กำหนดรูปแบบการคัดแยก 
5. จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะมูลฝอย
แก่บุคลากรในสำนักงาน  
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมใน
การนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เช่น หมักทำปุ๋ย,                 
ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ส่งเสริมการใช้ตะกร้า 
ถุงผ้า ปิ่นโต ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในการซื้อสินค้า, ลดการใช้แก้ว
พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง รณรงค์ให้ใช้แก้วส่วนตัว, 
ไม่มีการนำโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในหนว่ยงาน 
7. สรุปรายงานตัวชี้วัดในระบบ KRS ทุกเดือน 
ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๓ และได้รับ
คะแนนการรายงานตามตัวชี้วัดในระบบ KRS 
ได้ ๕ คะแนนเต็ม 

2 การสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

๑. มีการสร้างความรู้และความเข้าใจ “เลือก ใช้ 
ลด” โดยจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจให้กับ
บุคลากรในสำนักงาน ในการคัดแยกขยะ เลือกซ้ือ  
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ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
  เลือกใช้ และลดการใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ “เลือก ใช้ ลด” โดยให้
สถานศึกษาแกนนำที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม
ขยายผล  จัดทำแผนการเรียนรู้ และผลิตสื่อ คลิป 
VDO จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดพุแค 
และโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ 
๓. จัดกิจกรรมสำนักงาน ๕ ส สำนักงานสีเขียวโดย
มอบกลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรม 
๕ ส  พร้อมจัดทำคลิป  VDO ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ 
๔ .สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด มีการ
สนับสนุนการดำเนินงานร่วมกัน ขยายผลและเกิด
เครือข่ายด้านการจัดการขยะในสำนักงาน 
สถานศึกษาและชุมชน ปลอดขยะ หรือสำนักงาน 
สถานศึกษา ชุมชน ตัวอย่าง 
๕. บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน 
ได้รับความรู้ เข้าใจ และสามารถดำเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างยั่งยืนด้านการลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะ น้ำเสีย ลดการใช้สารเคมี  
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้
เป็นวิถีชีวิตตามหลักทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
6.  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต ๑ จัดกิจกรรม ๕ ส สำนักงานสีเขียว ใน
วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และได้จัดทำคลิป 
VDO ในการดำเนินกิจกรรม ๕ ส จำนวน ๑ ชุด 

 

จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ 
ข้อ ๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
ข้อ ๒ สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
ข้อ ๘ นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัย 
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ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ 

นโยบาย ตัวช้ีวัด 
นโยบายที ่๕ ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ตัวช้ีวัดที่ ๒๗ สถานศึกษามีนโยบายนำขยะมาใช้
ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลด
ปริมาณขยะ และมีการส่งเสริมการคัดแยกขยะใน
ชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน
ตัวช้ีวัดที่ ๒๘ สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้
ประโยชน์ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดที่ ๓๒ ครู และนักเรียนสามารถนำสื่อ
นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand ๔.๐ 
ตัวช้ีวัดที่ ๓๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนบุคลากร และ
สถานที่ให้เป็นสำนักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 

 

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที ่ ๒  การบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ประเด็นพิจารณาท่ี  
๓. การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภคและ
สภาพแวดล้อม 

 
ปัญหา อุปสรรค 

1. การคัดแยกขยะมูลฝอยในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
2. วัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะไม่เพียงพอในแต่ละสถานที่ 
3. ขาดการติดตามในการคัดแยกขยะ 
4. การจัดการเรยีนการสอนในด้านการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้ม ขาดการนิเทศ ติดตามทีต่่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา 
1. ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการคัดแยกขยะให้เพียงพอ 
2. ควรให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างลักษณะนิสัย 
3. ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสดชื่น โดยการปลูกไมป้ระดับในอาคาร 
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สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 121 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมาย

การพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”        
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
ทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์  และผลประโยชน์ส่วนรวม และพร้อมที่ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สร้าง 
จิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตมิชอบอย่างสิ้นเชิง กฎหมายมีความชัดเจน กระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 6         
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ การนิเทศ การกำกับติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 22 โครงการ  ดังนี้  

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ปี 2563 

 
1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถแก้ปัญหา
การขาดแคลนบุคลากร  ที่ปฏิบัติหน้าที่ธุรการ  
ปฏิบัติงานลูกเสือจังหวัดสระบุรี  และแม่บ้านใน
การดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่  ทำให้การ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ ด้านลูกเสือ  และด้านอาคาร
สถานที่ เกิดประสิทธิภาพ  เป็นระบบ   
2. โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดแคลนครู มีครูไม่ครบ
ชั้น สามารถจัดการเรียนการสอนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ  สถานศึกษา
ใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา กรณีการจัด
การศึกษาเรียนรวม ใช้เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้
คุณภาพ  ได้แก่  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
เข้ามาส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการนำ
นักเรียนมาเรียนรวมกัน  มีการใช้ทรัพยากรทาง
การศึกษา ได้แก่ วัสดุ สื่อการเรียนการสอน 
ครุภัณฑ์การศึกษาร่วมกัน   
3. กำหนดทิศทางการดำเนินงาน และพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ 
 

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการ 
 

3 การเสริมสร้างการปฏิบัติงานในภาวะขาดแคลน
บุคลากร 
 

4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านดูแล
อาคารสถานที่ 
 

5 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

6 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

7 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และประชุมทีม
บริหารเขต 

8 การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพนักเรียน 

9 การประชุมปฏิบัติการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
10 การพัฒนาการควบคุมภายในเต็มพิกัด 

 
นโยบายทุกระดับ ใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือ
ในการบริหารงาน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ไปยังสถานศึกษา
ในสังกัด ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน
พัฒนาการศึกษา กำหนดโครงการ/กิจกรรม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด บริหาร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ทำให้
การดำเนินงาน มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้    
4. จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณงบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ตามความ
จำเป็น ขาดแคลน และความต้องการของ
สถานศึกษา   เน้นการมีส่วนร่วมในการพิจารณา
จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการด้วยความ
ถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  นิเทศติดตาม 
และกำกับการบริหารสถานศึกษา การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  ตามนโยบายและจุดเน้น  ด้วย 
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน  ผู้นิเทศ
ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา  คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ศึกษานิเทศก์ 
และผู้เกี่ยวข้องที่มีความชำนาญ เป็นเครื่องมือใน
การนิเทศสถานศึกษาในสังกัดมีระบบนิเทศภายในที่
มีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
กลุ่มโรงเรียน  สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน ได้รับการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานที่รับผิดชอบ  ครูผู้ช่วยได้รับการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ผ่านเกณฑ์
คุณภาพ นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการระดับดี 
และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์สูงขึ้น  
6. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
มีความรู้ความเข้าใจการดำเนินกิจกรรม 
 

11 การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

12 การตรวจสอบภายใน 
 

13 การปรับปรุงระบบเครือข่าย Network 
 

14 การประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
2563 

15 การส่งเสริมและพัฒนากระบวนงานสู่มาตรฐาน
สำนักงาน  
 

16 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการติดตาม 
ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา 

17 การเสริมสร้างระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

18 การพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ 
 

19 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 

20 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
ติดตามประเมินผล 
 

21 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบราชการ 4.0 : 
มิติการทำงานตามหลักภควันตภาพ 
 

22 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนัก

ในการป้องกันการทุจริต มีพฤติกรรมความซื่อสัตย์
สุจริต วัฒนธรรม ค่านิยม ทัศนคติ ในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตในการสื่อสาร  
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่ และสถานศึกษาในสังกัด  
บุคลากรในสำนักงานนำเทคโนโลยีมาใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน  มีระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ บุคลากรผู้ดูแลระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้  
สามารถดูแลอุปกรณ์ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือใช้ในการรายงานผล
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด มาตรฐานสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่มี 
ประสิทธิภาพ มีระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่  การศึกษา ในการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านบริหารงาน
ทั่วไป  ด้านบริหารแผนงานและงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้าน 
บริหารวิชาการ  
8. บุคลากรที่เข้ารับการอบรม ระบบราชการ 4.0: 
มติการทำงานตามหลักภควันตภาพ มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบราชการ 4.0 และการจัดทำ
เว็บไซต์ มีเว็บไซต์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การ
บริหารจัดการศึกษา  
9. บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ นโยบายการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการการ
ควบคุมภายใน มาตรการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
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ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
  ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ สามารถรายงาน ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทัน
ต่อกำหนดระยะเวลา ผลการประเมินอยู่ในระดับดี
เยี่ยม และดีมาก 
10. สถานศึกษาท่ีได้รับการตรวจสอบภายในด้าน
การบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชี สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รัดกุม เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
11. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา         
มีส่วนร่วมในการพัฒนางาน การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น ของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทำให้การดำเนินงานของ
องค์การเกิดประสิทธิภาพ  
12. สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
การบริหารจัดการศึกษา ใน 4 ด้าน อย่างต่อเนื่อง         
นำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ มาพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ    
13. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายใน
ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คุณภาพระดับดี ดีเลิศ หรือยอดเยี่ยม ร้อยละ 100 
สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 4 จำนวน 1 แห่ง มีผลการประเมินได้ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป สถานศึกษาเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา จำนวน 6 แห่ง จัดทำวิดีทัศน์
เผยแพร่นวัตกรรมและ กระบวนการ/วิธีการ การ
ดำเนินงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่
ประสบผลสำเร็จ  
14. ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการ 
พัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนติที่ดี
ต่อหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ นำองค์ความรู้ และ 



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 125 
 

ที ่ โครงการ ผลการดำเนินงาน 
  ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มา

ปรับปรุงและพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ข้อที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
ข้อที่ 2 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  

     ข้อที่ 3 สถานศึกษามีการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง  
     ข้อที่ 4 นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในระดับดี 

ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ 

นโยบาย ตัวช้ีวัด 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 34 สถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจ
การบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ 
ตัวช้ีวัดที่ 35 สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัว
สูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานมีหน้าที่
สนับสนุนที่ ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล สถานศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสำนักงาน
ส่วนกลาง นำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Device) มาใช้ในการบริหารจัดการและ
ตัดสินใจทั้งระบบ สถานศึกษา และหน่วยงานใน
สังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดความ ทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดที่ 36 สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Device) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 
ตัวช้ีวัดที่ 37 สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสำนักงานส่วนกลาง นำนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Device) มาใช้ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ  
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นโยบาย ตัวช้ีวัด 
 ตัวช้ีวัดที่ 38 สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุก

ระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & 
transparency Assessment : ITA) 
ตัวช้ีวัดที่ 39 สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานใน
สังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน
ในสังกัด 
ตัวช้ีวัดที่ 40 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียน
รายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
นำไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data 
Technology) 
ตัวช้ีวัดที่ 41 สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสำนักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์ม
ดิจิตอล (Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจ
ด้านบริหารจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่ 42 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารจัดการที่ดี  
ประเด็นการพิจารณาที่  
1. ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่
ความเป็นเลิศ  
2. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
3. การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา  
4. การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี 
รูปแบบในการบริหารจัดการศึกษา  
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
 6. การนำผลการดำเนินงานมาพัฒนาการบริหาร

และการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ   
ประเด็นการพิจารณาที่  
1. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน มีความกระตือรือร้น 
ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้                            
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
2.  การส่งเสริมให้จัดการความรู้ KM  และการสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC  
3.  การส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีแหล่งเรียนรู้ ด้วย
รูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้บุคลากร                                 
มีโอกาสได้เรียนรู้ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาที่ 
2.  การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทำงานของ
องค์คณะบุคคลที่เก่ียวข้องกับสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 
4. การส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 การบริหารงานด้านวิชาการ  
ประเด็นการพิจารณาที่  
4. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ท่ี 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ  
ประเด็นการพิจารณาที่  
1. วางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ 
สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา และความต้องการ 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ประเด็นการพิจารณา 
 3. การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ  

4. การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ  
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  
ประเด็นการพิจารณาที่  
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
3. การดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค 
และสภาพแวดล้อม  
ตัวบ่งชี้ท่ี 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ประเด็นการพิจารณา  การจัดระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา
ภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัด
การศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่
แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
ประเด็นการพิจารณา ประสบความสำเร็จตาม
ภารกิจของแต่กลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการ
ดำเนินงานภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผลงานหรือผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมาย 
ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายใน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จน 
เกิดประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างได้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจ
ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม
กระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุก
ภารกิจของกลุ่ม/หน่วย   
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ปัญหา อุปสรรค  
1. ข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ที่ สพฐ. กำหนดให้ดำเนินการ 

และรายงานผล 
2. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  ทำให้บางกิจกรรมที่กำหนดไว้ใน 

โครงการไม่สามารถจัดอบรมได้   
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา  

โครงการทุกโครงการควรกำหนดปฏิทินการดำเนินงานให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ  
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�1cJ'11i!n,:nm"ll\Jli'Llvim1PimH1.h�'1l.l�n,�na'J�'l{! L"ll\Jl @) n1V1'Ul'11brl'J1�� a�'Vl'el'UC·Ja 

fl11�1b'UW11'Uml.lcJ'Vlfil"l1?1\Jli bbfl���'Yl111cJ.:!1'Ue.Jflfl11�1bi'.lWn'U 'lh�'oi11tku'l.h�l.l1ru YI.I"!. l!:ictbm • 
b viEJa1'lle.iam1�1L il'U.:i11.J il (YV!1 e1tla11r1 ima"Ue:iu. 'U� '11V1fo 1 '!lb tJ'Uu. 1.J1V11.:i L 'U t11'J��'Yl1 bbe.J'Utl��m1 

1'UtJ�e:i1tl 

b �el 1 '1Xn1'�1 bl-111�� G'l�'Vl'el'Ue.J�m1�1b ilm1'U\Jl1l.JcJ'Vlfifl!11.1 \Jli u.a���'Yl111v.:i1'Ue.i� • 
m1�1b 'U'U.:!1'U tl1�'oil1tJ.:i'l.Jtl1�111ru YI.!"!. l!:ictbm 'U'el.:!G11i!m1m 'U\Jl�'Llvit111�n�ntl1�'1:1.JPim�1G'l'J�'4� 

L"ll\;1 @) LtJ'U1tl�1c.J1"111lJL�c.J'lJ�eicJ iJtl'J��'Vlfi.fl1YILLa�tl1��'Vlfie.Jfl �.:!Lb�.:i$.:i1"1ru�'Yl1.:i1'U �.:i-d 

flru::vh.:i1ue'.J1ae11u·um11 

tl1�51'Urlfll::'YJ1.:!1'U 

1e:i.:itl1::51'UrlOJ::'Yl1.:!1'U 

r1ru�'Y11.:i1'U 

rlfll�'Yl1.:!1'U 

1"10J::'YJ1.:l 1'ULbfl � bfl"111'U rm • 

'c:1 II ,:I V cil � � II o .q 6 v o 
2.J'Vl'U1'VI @). "11'1..JLrlfl el'Ufl11'JLl"111tV! ?1::'Vl'el'Ue.Jflfl11�1b 'U'U.:!1'U\Jl1l.lc.J'V15fl!11.1\Jl1 Lbfl::'<ilv'l'V11'J1c.J.:11'Ue.Jfl • 

fl1'J�1b'U'U.:!1'U tl'J�'11U.:!'l.Jtl1�mru YI.fl!. l!:ictbm 1'1Xu'J1'1b'U1V!lJ1cJ�n1V!'U� 

1!:i. a11.J1cJm1lJ1.1��1n 1'1Xf\'1tl�n�n ima'Umb'U:: m11L1"111t� a::iei'Ue.Jflfl1'J�1L'U'U.:J1'U 

\Jl1:1.Jc.J'V15!"!1?1\Jli u.a::ivi'V11'J1cJ.:11'Ue.Jfl1'J�1L 'U'U.:11'1.1 tl1t'oi11\J.:it1tl'J:::1.J1ru YI.I"!. l!>ctbm 1 �tl1t?l'l.Je.Jfl'11L �'iii • 

..:::ii. .q ' SI o � < v o 
sn. (;)WJt-J1l.Je.Jflfl111b1"111::V1 ?1::vre:i't.lmm11vn1.'t.l'U-:t1'U\Jl1:I.JcJYll:if'l1?1\Jl1 U.6'1::'iil�Y11111:J-:t1'l.Je.J"1 • 

fl11�1L'l)'l.J.:i1'U tJ1�'11U.:!'Utl1tlJ10J Yl.fil. l!:ictbm L'IXU.�1L?l�'iil\Jl1:I.Jb1a1vin1V!'Ul"l 

flw::vh.:i1'U�'Vlflfi11flfli� � n11i.-in11An'l!t1 L vJe1A111131'ufiH 
@. tJ1cJ�fl'S1:U L�f'li.J�flru1�� 1€J.:i�eJ1u1 �n11"11'Un�1tJL 6lJ�lu�n1-s;lnt-11 i.Jc�tu1tJflru�Vl1{11'U 

• • '\J 

'lht'1l.liaifl'l!f1'1'Jt'U� L'U\Jl @) • 

sn. 'U1.:111?1'U1 Yl1l.lb'1'U 

u:'.. 'U1.:!?11'J�f1(;\t\j1 \'VIU\.ii{fl'� 

1/0 I I Cl V � 

e.Jel1'U1c.Jfl1'rnfll.l?l�L1.11l.Jfl11'iil�fl11filfl'l!f1 
'\J • 

i!n1"111m1Pin'l!f1 

v,i,1m1'Ui'i1f\11 • 
"" "" ' l"lfl'l!f1'Ub 'Vlfilfl 

r1ru::'Y11.:11'U 

f1Nt'Vl1.:!1'U 

1"10Jt'YJ1.:I 1'U ua � bfl"111'4 m ';j 



- � - 

flltu:·vh�1\Ul'Vltif11fl�i� ID n11vr9ll'IJ1flltu.fl1'W�b'iti'U u�:a.:iba'iim11iflm1Anti1 . . � 
1 iil�flfl11:1.Jfl1:IJ11'1 t umsu 'ij{l'ij'IJ 

,, ' 'lJo o ,v .c:11 c:t .id' 

';ieNt:JeJTLm.J f111'11'U f1-:J1'Ub 6tJ IJ1Y4'U'Vl f11';j\"lf)�1 
'II 

'1.h:::m..1�n�1'11:::'U� L"tl!Jl @) • 

l 

-� ' OJ 'Q sn. 'U1cl'Yll"l�� 'Yl'UiW1 ... . 
Ci'.. 'U1-:J'111f1{)�W1 6ZJTU1f1'W� 

e.Jel1'U1cJf11';jf)�lJ'UL'Vll"l �Cj\!,111] 
'II • 

LLa:::tlwLiJ'Ut:Jam1�Cj\f111�n�1 

"" "" ' \"lf)�1'Ub'Vl\"lf) 

"" "" ' Plf1�1'UL 'Vli"lf1 

flUJ:::'Vl1-:J1'U 

flW:::'Vl1-:J1'U 

f1Wt'l'l1-:J1'U 

r1ru:'Vl1-:i1mLa:::La'lJ1'Un11 • 
O d'd I .tCt, Q,/ QI d 

fltu�'Vl1.:i1ut1'Vlt1t11a�1'VI m n11a.:iLa1:1.1 auuauun11"W9ll'U1fl1LL��'Ufl�101'Vl1.:in11Anti1 
' Ii " ' 

®· u1cnn,:;11 �flfl'1f°1 10-.3c:j'eJ1u1t1n11ft11Jn'31tJt iyJ<,1�u�n11Pln�1 tll::01ttflru::l11"11tJ 
'II 'II 

tJ1:::f11J�f1�1'11:::'U� L"tl!Jl @> • 
�- 'U1�G'l11�fi��1 11'il�;U'U 

.ct d SJ' 

sn. 'U1-:J'1W Y4-:Jbbf11 • 
'Uf1'Vl{'WcJ1m'Uflfli;i f1Wt'Vl1-:J1'U • 
'Uf1'Vl{'WcJ1f1';i'4flfli;i tJ5�11"1lf1111 'U�1bb 'V!'U-:J flW:::'V11-:J1'U 

,, ' 
1eJ\)� el1u1 c1n11�1ir n�1tJL 6lJ t11'Wuvi n11� n�1 tJ1�D11.Jr1 ru�vi1�1tc1 

'II 

tJ1:::f11J�f1�1'11:::'U� L'll!Jl @) • 
tl'n1"111m1�n�1 tl5"U1h1"1lm11 'U�1LL'V!'U-:J 1mtl1:::u1'Ur1ru:::'V11-:i1'U 

Ci'.. 'U1-:J11'1'U1 'W11Jb'1'U 

., "" "" 'Uf11"111f11';i\"lf)�1 

'Uf11"111f11';i�f1�1 

r1ru:::'V11nu 

f1Wt'V11'11'U uae bi;i'll1'U ms • 
fltu:vh.:i1'1Jt1'Vlt1A1a�i� cf: n11ifln11Anti1 L Yima'i:1.1ai1.:ifltu.n1"W;i1�� L tJuij�1nu�.:i LL 1,it1a:1.1 • • ,, . 

@). 'U1-:Jf1'U��1 '111-:Jfll.l 1eJ-:ie.Ya1'U1cJm1&11tl'n-:i1m 'll1J1Y1'Uvim1�n�1 tl1:u1'Ur1ru:'V11-:i1'U 
... 'II 

tl1:::f11J�f1�1'11:::'U� b'll\>I @) • 
h 'U1'1'W'U"llm Lbtli;i-:J\"l� 'Uf1�Cj\f11';i'11'Uvl'11 tJ t15�11"1lm11 'U�1Lb'V!'U-:J ';jeJ-:Jtlitti1'U f1Wt'V11-:J1'U 

i.l O I O 

t:Je)1'U1clf)1';if)i;i1Je)1'U1clf)1';i 
'II • 

"" "" ' l"lfl�1'Ub'Vli"lfl 

L�1Y4'Ufl-:i1'Utiif11i • 

f1Wt'Vl1-:J1'U 

flUJ:::'Vl1-:J1'Ubbi;itbi;i'lJ1'Ufl11 • 



Rru::vh�11JEJ'Vlofl1ai;i{� b n11w�u11tJtL uun11u'ivt11ifln11 
• 'U 

Q O Q,I Q. I Cit. Cf I I rnsu L \II fl fl1'jfl1flUW!fli;)11JLLa::a � Li'f'j1Jfl1'j1Ji'f 11J1111 
"' ' 

'SeJ�CJ'eJ1'U'J t1n11a1i!n�11JL 61J �v11Jvi fl11�fl�1 thi�fi1Uflru�V11�1U 
'U 

i.h:::m..1Pin�1a1:::'IJ� L"U� (g) • 
�eJ11J1c.J n11n'11ri1b VJ� �t,ltJ111J 'Sa�tJ'S�fi1U flru:::V11�1u 
'U ' 

bbl;l:::'\.h:::bil'I.J�l;lf11".i��f11".iPif1�1 

... .. 
Ci'.. 'U1-:!'111�5tyt;y1 11�b "Utl'U 

�- 'U1,!!fl1T<il�'U L'V'll;l,!lb1'U 

o. 'U1-:!'111b'Ut;y'<il3..11f'I f1�'1.J'Vl8:W 

II o I .Q 

� e.J1 'U 1 ti f11 ".i n l;l :W'IJ ".i'VIT�-:! 1 'U 'IJ fl fl l;l 
'U ' ' 

eJa1'U1t1 msnanu 1t1'1J1t1 Lbl;l::: Lb�'U 
'U ' 

�e)1'1.J1tlf111'Vl'U'Jtl�11'<il�el'Ufi1ti1'1.J 
'U 

un1Lfl11:::v1'ULt1'1J1t1bbl;l:::LL�'U t1n�1161.1m111.J�1LLV1u-:i 

e.l el1'U1tl f\1'i�.:JU,'\�'),J f\11'�, WI f\1'i�fl�1'VI 1-:J 'lna "1 
'U 

i1�m t1n�1161.1t1111'1.J�1bb'Vl'U-:J 

flru:::vh-:111.J 

flru:::v'h-:i1'U 

fltlJ:::'\111,!111.J 

rm.1:::vhnu 

fltU:::'\111,!!l'U 

!ll O I � 

�el1'U1tlf11".if1�:Wf1�'Vl:W1t1Ul;l:::fl� 
Uf1Vl'!'V'lt11f111..lflfll;l t1n'U1h161.1m11 'U�1bb'Vf'U,!I 
!llO IV c:I 

�el1'1.J1tlf11".if1l;l1J'V'IWJ'I.J1fl".iUl;l:::'IJfll;l1f11'Vl1,!!f11".if'lf1�1 
" ,_ cu '\ 

un161.11m1Pin�1 t1n�1161.1m11 'W�1LL'Vli1-:i 
IJ' 0 I I ""'=>.. V c:I 

�el1'U1tlf11".if1ft1JG1-:Jb&1".i1Jf11".i��f11".if'lf1�1 
'U ' 

un��f11".i,!111.J'*11 ti t1n'IJ1i1161.1m11 'I.J�1bb'Vl'U,!! 
!ll O I O 

�el1'1.J1tlf11".if1l;l1Jel1'U1tlf11".i 
'U • 

"' "' ' 131f1�1'Ub'Vl131f1 
I iJ Q.I.Q A f( 

(g)G'fl. 'U1-:!&111f11el,!lb'V'l61.1".i b 'Vlft1'Vll;l1 'I.Jf11"1.11f11".iflel1J'V'l1b�el".i 

C9l<i'.. 'U1-:i�11L�t;y'V'l1 �-:i�11-:i1311 un1Lfl11:::v1'ULt1'1J1mL1;1:::LL�1.J 

(9)�. 1.J1-:ia11111ru'V'11 1t1B1m1t1 un1Lfl11:::v11.JLt1'1J1mL1;1:::LL�1.J 

flf.1.!:::'\111-:111.J 

fltU:::'V11,!!1'U 

fltlJ:::'Vll-:111.J 

fl ru:::'\111-:111.J LL1;1::: Ll;l"lll'U mi 
' 

iivtu1'Vl (9). 1 Lfl11:::v1 ?1:::vf ei'U�1;1mi�1L i1m11..11fl1-:im1m11t1V1fima�i'Vln lfl1-:im1 tl1:::li1'1tl 
' ' 

-:i'Utl1:::111ru 'V'l.131. ®<:tbrn 

h a1tl�1;1m11Lfl11:::v1 LL1;1:::�:::vf ei1.J�1;1mi�1L i11..11fl1-:im1�111t1V151311��1 
' ' 

nn Lfl".i-:Jf11".i 'V'l{ei:w'VY-:iflfi1'V'IUru'Vl1 eitl&11".ifl °Uelbfl'UelLb 'U::: bbl;l:::onml-:iLn� 11.Jm1�1bi1Wn1.J tl1:::li1'1tl . ., . 

flf.1.!:::'VJ1,!!11.J 

flf.1.1:::\111-:111.J 

fltU:::'V11,!!11.J 

flf.1.!:::'\111-:111..1 

fltU:::'V11,!!11.J bbl;)::: bl;)"tl1'W f11".i • 

,r n1Lfl11:::v11..11t1'1J1t1 LLri:::LL�'I.J 

,r n1 Lfl11:::v11..11t1'1J1 t1 uae LL�1..1 
� .. 

Ci'.. 'U1-:!'111b'V'lt;y'V'l".i '<i],:j'<i]",j'J-:Jl311 

�- 'U1-:!�11'V'l".i'V'l".i".if.1.! 1 'V'l L".i'<il'U 

flW::\111�11.Je'.hm1;1'tl1\Jn1';i 
' llo ocv .J"d ct 

'je),:j � el1'1.J1 ti f11".i�1'1.J f1,!111.J b 6U�'V'l'U'Vl f11".il31 f1�1 
'U 

tl1:::t111�n�1�1:::'IJ� L 611� (g) 
' 

h 1.J1-:ia11111ru'V'l1 1t1fi11.J11t1 un1Lfl11:::v11..11t1'1J1mL1;1:::LL�1..1 
"' ., 

G'fl.'1.J1,!!&1111J:::l;l 'U1flf1el'U 

'V'lun-:i11..1fi1m1 
' 

'.J. eJa1·t.r.mm1n�:wu 1u1.J1uu."::: bb�1..1 
'U ' 

b'll. 'U1-:iri�t1 131�dfo-:i un1Lm1:::v11..11t1'1J1mL1;1:::LL�1.J 



- <i'. - 

... ... .J 
3.l'Vl'U 1'VI 

o o � .i::::ir. � II o � � 
@. e:l1'U1 ti fl11lJG'I ��1 fl ms � 1 L'U'U fl1':i1 Lfl';i1�vt G'I �YI €l'Ue.J"1 rm �1 L 'U'U-:11'U \JI 1lJ f.l'V16!"11G'I \JI ';i • 

,h�-.S1tl-:iuth�mru Vtfll. ®<tl:>m 

':i1f.l-:11'Ue.J�f11':i�1L 'U'U-:11'U th�,htJ-:iuiJ':i�mru Vt !"1. l!:l<tl:>m 

sn. ��,i1G'l':i'lh°1f.l-:11'Ue.J"1fl1';i1 Lfl';i1�� G'l�'Vl€l'Ue.J"1 fl1':i�1b 'U'U 1r'l':i-:lfl1';i Lb"1�';i1f.l-:11'Ue.J"1fl1';i • 

'VY-:i-d 1'\Xr1ru�f1';i';ilJfl1':ivl1�f'Ufl1';iU�-:l�-:i,Jn'tJ1h,'l'U1�vl1�f'UbL�-:!�-:1€l�1-:IL�lJf11�-:I 

fl11lJ?f1lJ1';itl :UU';i�i1'Vlfi.fl1Vl Lm:::iJ':i:::i1'Vlfie.Ji;l 'U';i';i"11\JltlU';i:::G'l-:il°lU."1�Ln�,J';i� 1t1"11\JG'l-:IG'l��€l'V11-:l';i1"1lfl1';i 
It 1 '\J 1 

(u1t1om� ?11i:mn) 

�eJ1'U1tlf111'111JM1'Wb'U��'W�nT��n'tJ'1'U';i�'1il�fl'tJ'1G1'a�tr L'tl� � 
" 


	ปกรายงานการผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ 2563 อัพ.pdf (p.1)
	คำนำ (2).pdf (p.2)
	รายงานผลการดำเนินงาน พ.ศ.2563.pdf (p.3-139)
	ปกรายงานการผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ 2563 อัพ.pdf (p.1)
	คำนำ ลงนาม.pdf (p.2)
	image_001.pdf (p.1)

	สารบัญ (2).pdf (p.3)
	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (2).pdf (p.4-132)
	ภาคผนวก (2).pdf (p.133)
	คำสั่ง 334-2563 (3).pdf (p.134-137)
	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)





