แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ 2564

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำย และเป็น
เครื่ อ งมื อ ในกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของหน่ ว ยงำนในสั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันอย่ำงมีเอกภำพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดร่วมกัน
แผนปฏิ บั ติ ก ำรประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2564 ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้วิเครำะห์ ควำมเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562-2565) ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดอุบลรำชธำนี และ จุดเน้นของแผนกำรขับเคลื่ อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best Practice
UBON 1 : 2023 Model ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ขอขอบคุณคณะทำงำน และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม/หน่วยที่มีส่วนร่วมในกำรจัดทำแผนปฏิบัติ
กำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ให้สำเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ส่งผลให้ผู้รับบริกำรได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมศักยภำพเท่ำเทียมกัน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
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บทสรุปผูบริหาร
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกี ารบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการโดยจะตองสอดคลอง
กับยุทธศาสตร ชาติ แผนแมบทภายใต ยุท ธศาสตร ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ดานตาง ๆ แผนพั ฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดจัดทําแผนปฏิบั ติ การ
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น กรอบในการกํ า หนดแนวทางและเป า หมาย
และเปนเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ใหเ ปนไปในทิ ศทางเดี ยวกั นอยา งมี เอกภาพ บรรลุ วิสัยทัศน ที่ กํา หนดร วมกั น และ
เพื่อสนับสนุนการรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เขาสูระบบ
ติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 1 ประกอบด ว ย วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ เป า ประสงค
ความเชื่อมโยง กับแผน 3 ระดับ และโครงการ/งบประมาณที่แสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษา นโยบายกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
นโยบายสํา นั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน แผนพัฒนาการศึ กษา (พ.ศ. 2562-2565) ของ
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ จุดเนนของแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
Best Practice UBON 1 : 2023 Model ของสํานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษาอุ บลราชธานี เขต 1
รวม 5 กลยุทธ ไดแก 1) การสรางโอกาสทางการศึกษา 2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริ ห ารจั ด การ 4) การส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในสถานศึ ก ษา 5) การสนองนโยบายทุ ก ระดั บ
ซึ่งทั้ง 6 กลยุ ท ธ มี 62 โครงการ รวมงบประมาณทั้ งสิ้ น 7,331,849 บาท (เจ็ ดล านสามแสนสามหมื่ น
หนึ่งพันแปดรอยสี่สิบเกาบาทถวน)

ส่วนที่ 1
บทนำ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำอุ บ ลรำชธำนี เขต 1 เป็ น หน่ ว ยงำนที่ อ ยู่ ภ ำยใต้
กำรก ำกั บ ดู แ ลของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน มี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ตำม มำตรำ 37
แห่ งพระรำชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรกระทรวงศึ กษำธิกำร พ.ศ. 2546 และข้อ 5 ของประกำศ
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เรื่ อ ง กำรแบ่ ง ส่ ว นรำชกำร ภำยในส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ พ.ศ. 2560
ดังต่อไปนี้
1. จัดทำนโยบำย แผนพัฒ นำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้ สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น
2. วิเครำะห์ กำรจั ดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำและแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นทรำบรวมทั้งกำกับตรวจสอบติดตำมกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4. กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำ นต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้ งบุ ค คล องค์ ก รชุ ม ชน องค์ ก รวิ ช ำชี พ สถำบั น ศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบั น อื่ น ที่ จั ด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
9. ดำเนิ น กำรและประสำนงำน ส่ งเสริม สนั บ สนุน กำรวิจัย และพั ฒ นำกำรศึกษำในเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ
10. ประสำน ส่งเสริมกำรดำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำนด้ำนกำรศึกษำ
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไป กับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12.ปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ อื่ น เกี่ ย วกั บ กิ จ กำรภำยในเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำที่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ใ ห้ เ ป็ น หน้ ำ ที่
ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้มอบหมำย

~1~

ข้อมูลพื้นฐำน
สำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 199 ถนน สุ รศักดิ์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี มีข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง รวม
2,313 คน รับผิดชอบเขตบริกำรทำงกำรศึกษำ 5 อำเภอ คือ อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 56 โรงเรียน อำเภอ
เขื่องใน 75 โรงเรียน อำเภอม่วงสำมสิบ 68 โรงเรียน อำเภอเหล่ำเสือโก้ก 25 โรงเรียน และอำเภอดอนมด
แดง 17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 241 โรงเรียน (ข้อมูล 18 กรกฎำคม 2563)

อำเภอม่วงสำมสิบ
อำเภอ
ดอนมดแดง

อำเภอเขื่องใน

อำเภอเหล่ำเสือโก้ก
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี

~2~

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ อำเภอลืออำนำจ อำเภอหัวตะพำนและอำเภอพนำ จังหวัดอำนำจเจริญ
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี
ติดต่อกับ อำเภอสว่ำงวีระวงศ์ อำเภอวำรินชำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
อำเภอกันทรำรมย์ อำเภอยำงชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อกับ อำเภอตำลสุม อำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี
ติดต่อกับ อำเภอมหำชนะชัย อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
อำเภอหัวตะพำน จังหวัดอำนำจเจริญ

~3~

ข้อมูลทำงกำรศึกษำ (ข้อมูล 18 กรกฎำคม 2563)
ตำรำงที่ 1 ข้ อมู ล โรงเรี ย นในสั งกัด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำอุ บ ลรำชธำนี เขต 1
จำแนกตำมขนำดโรงเรียนและอำเภอ
ที่
1
2
3
4

ขนำดโรงเรียน

จำนวนโรงเรียนแยกตำมอำเภอ
เมืองอุบลรำชธำนี

เขื่องใน

29

58

56

10

21

174

23

16

11

7

4

61

0

0

1

0

0

1

4

1

0

0

0

5

56

75

68

17

25

241

ขนำดเล็ก
(0-120 คน)
ขนำดกลำง
(121-600 คน)
ขนำดใหญ่
(601-1,500 คน)
ขนำดใหญ่พิเศษ
(1,501 คนขึ้นไป)
รวม

ม่วงสำมสิบ ดอนมดแดง

รวม
เหล่ำเสือโก้ก

ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุ บลรำชธำนี เขต 1 ในปีกำรศึกษำ
2563 มีจำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 241 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนเล็ก 174 โรงเรียน ขนำดกลำง 61 โรงเรียน
ขนำดใหญ่ 1 โรงเรี ย น และขนำดใหญ่ พิ เศษ 5 โรงเรี ย นซึ่ งในจ ำนวนนี้ เป็ น โรงเรี ย นที่ ไม่ มี นั ก เรี ย น
3 โรงเรียน
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จำนวน 3 โรงเรียน
ที่
1
2
3

โรงเรียน

อำเภอ
เมืองอุบลรำชธำนี
เขื่องใน
ม่วงสำมสิบ

กองบินอุบลสงเครำะห์
บ้ำนคำหมีหนองข่ำ
บ้ำนแคน (ประชำสำมัคคี)

ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน
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ตำรำงที่ 3 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ
จำนวนโรงเรียนแยกตำมอำเภอ
ที่

1

ขนำด
โรงเรียน

ขนำดเล็ก
(0-120)
2
ขนำด
กลำง
(121-600)
3 ขนำดใหญ่
(6011,500)
4 ขนำดใหญ่
พิเศษ
(1,501คน
ขึ้นไป)
รวม

เมือง
อุบลรำชธำนี

เขื่องใน

ม่วงสำมสิบ

ดอนมดแดง

เหล่ำเสือโก้ก

รวมทั้งสิ้น

จำนวน
ร.ร.

จำนวน
นร.

จำนวน
ร.ร.

จำนวน
นร.

จำนวน
ร.ร.

จำนวน
นร.

จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน จำนวน
ร.ร.
นร.
ร.ร.
นร.
ร.ร.

จำนวน
นร.

2

165

4

380

8

738

0

0

0

0

13

1,283

17

3,702

11

2,129

9

1,940

3

804

2

386

42

8,961

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1,578

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1,578

20

5,445

15

2,572

17

2,678

3

804

2

386

56

11,885

ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน
จำนวนโรงเรีย นขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำในสั งกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบ ลรำชธำนี เขต 1 มีจ ำนวน 56 โรงเรียน มี โรงเรียนขนำดเล็ กขยำยโอกำส 13 โรงเรียน รวมจำนวน
นักเรียนทั้งหมด 11,885 คน
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ตำรำงที่ 4 ข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตำมระดับกำรศึกษำ
ระดับชั้น
อนุบำล 1
อนุบำล 2
อนุบำล 3
รวมระดับปฐมวัย
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4
มัธยมศึกษำปีที่ 5
มัธยมศึกษำปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน
690
2,402
2,753
5,845
3,603
4,104
4,204
3,875
4,083
4,035
23,904
1,186
1,126
1,122
3,434
54
67
42
163
33,346

จำนวนห้องเรียน
55
194
216
465
274
276
278
277
278
276
1,659
62
61
60
183
2
2
2
6
2,313
ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน

จำนวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีจำนวน 5,845 คน มีห้องเรียน 465 ห้องเรียน ระดับประถมศึกษำ
มีจำนวน 23,904 คน มีห้องเรียนจำนวน 1,659 ห้องเรียน ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น มีจำนวน 3,434 คน
มีห้องเรียน 183 ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย มีจำนวน 163 คน มีห้องเรียน 6 ห้องเรียน
รวมทั้งสิ้น 33,346 คน 2,313 ห้องเรียน

~6~

ตำรำงที่ 5 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 (ข้อมูล 19 มกรำคม 2564)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเภทบุคลำกร
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ศึกษำนิเทศก์
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ข้ำรำชกำรครู
ลูกจ้ำงประจำ
ลูกจ้ำงชั่วครำว
พนักงำนรำชกำร
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
1
3
23
37
195
20
1,743
83
181
65
230
2,581
ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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ผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 6 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560-2562

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
คะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบกับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562 ชั้นประถมศึก ษปีที่ 6 วิชำภำษำไทย
เท่ำกับ -0.53 กับ สพฐ. เท่ำกับ 0.59 วิชำคณิตศำสตร์ เท่ำกับ 0.99 และ 2.29 วิชำวิทยำศำสตร์ เท่ำกับ
0.62 และ 1.87 วิช ำภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) เท่ำกับ -0.42 และ 3.14 เฉลี่ยทุกกลุ่ มสำรกำร
เรียนรู้ เท่ำกับ 0.17 และ 1.97

~8~

ตำรำงที่ 7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 - 2562

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
คะแนนเฉลี่ย เปรียบเทียบกับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 วิช ำภำษำไทย
เท่ำกับ -2.67 กับ สพฐ. เท่ำกับ -3.44 วิชำคณิตศำสตร์ เท่ำกับ -4.83 และ -5.08 วิชำวิทยำศำสตร์ เท่ำกับ
-1.08 และ-1.23 วิชำภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) เท่ำกับ -4.73 และ -4.46 เฉลี่ยทุกกลุ่มสำรกำร
เรียนรู้ เท่ำกับ -3.33 และ -3.55
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ตำรำงที่ 8 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2652

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
คะแนนเฉลี่ ย เปรี ย บเทีย บกับ ประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562 ชั้นมัธ ยมศึกษำปีที่ 6 วิช ำภำษำไทย
เท่ำกับ -0.95 กับ สพฐ. เท่ำกับ -1.76 วิชำคณิตศำสตร์ เท่ำกับ -8.53 และ -8.74 วิชำวิทยำศำสตร์ เท่ำกับ
-2.67 และ -2.87 วิชำภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) เท่ำกับ -5.17 และ -4.94 วิชำสังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม เท่ำกับ -4.31 และ -4.71 เฉลี่ย 5 กลุ่มสำรกำรเรียนรู้ เท่ำกับ -4.33 และ -4.60

~ 10 ~

ตำรำงที่ 9 ผลกำรเปรีย บเทีย บคะแนน NT ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับ เขตพื้น ที่ ระดับ จังหวัด ระดั บ
ศึกษำธิกำรภำค ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ
100
80
60
40
20
0
เขตพื้นที่

ด้ำนคณิตศำสตร์
44.52

ด้ำนภำษำไทย
43.62

จังหวัด

41.43

42.77

42.1

ศึกษำธิกำรภำค

42.8

43.78

43.29

สังกัด สพฐ.

45.64

46

45.82

ประเทศ

44.94

46.46

45.70

เขตพื้นที่

จังหวัด

ศึกษำธิกำรภำค

สังกัด สพฐ.

รวม 2 ด้ำน
44.07

ประเทศ

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
คะแนนเฉลี่ยเปรีย บเทียบกับระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2562 ด้ำนคณิ ตศำสตร์ เท่ำกับ -0.42
กับ สพฐ. เท่ำกับ -1.12 ด้ำนภำษำไทย เท่ำกับ -2.84 กับ สพฐ. เท่ำกับ -2.38 รวม 2 ด้ำน ระดับประเทศ
เท่ำกับ -1.63 กับ สพฐ. เท่ำกับ -1.75

ตำรำงที่ 10 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)

ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
~ 11 ~

ด้ำนประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 11 ผลกำรประเมิน ส่ วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับ ปรุงประสิ ท ธิภ ำพในกำรปฏิ บั ติรำชกำร
(KRS : Report System)
อันดับที่
112

สพท.

คะแนน

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1

4.33318

ร้อยละ

ระดั บ ผลกำร
ประเมิน
86.66
ระดับ
มำตรฐำน
ขั้นสูง
ที่มำ : กลุ่มอำนวยกำร

ตำรำงที่ 12 ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริห ำรและจัด กำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ตำมมำตรฐำน ส ำนั กงำน เขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษ ำ ปี งบ ป ระมำณ พ .ศ. 2563 ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

ผลกำรประเมิน
ปี 2563

มำตรฐำนด้ำนที่ 1
ดีมำก

มำตรฐำนด้ำนที่ 2
ดีมำก

มำตรฐำนด้ำนที่ 3 คะแนนภำพรวม
ดี
ดีมำก
ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน
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ตำรำงที่ 13 ผลกำรติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
(ผลกำรดำเนินงำนตำมระดับคุณภำพ)
ระดับ
คุณภำพ
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 4.50
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
3.50
กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
4.60
มีมำตรฐำนและกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
5.00
กับสิ่งแวดล้อม
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 3.00
คะแนนเฉลี่ยรวม 6 นโยบำย
3.94
นโยบำย

นโยบำยที่ 1
นโยบำยที่ 2
นโยบำยที่ 3
นโยบำยที่ 4
นโยบำยที่ 5
นโยบำยที่ 6

คำอธิบำย
ระดับคุณภำพ
ดีเยี่ยม
ไม่ประเมิน
ดีมำก
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดี
ดีมำก

(ผลกำรดำเนินงำนเทียบค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด)
นโยบำย
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของมนุษย์
และของชำติ
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำม
พร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมทุกรูปแบบที่มี
ผลกระทบต่อควำมมั่นคง เช่น ภัยจำกยำเสพติด
ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติ
ต่ำง ๆ เป็นต้น
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของ
ทรัพยำกรมนุษย์
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ค่ำ
ผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย ดำเนินกำร กำรแปรผล
ตัวชี้วัด
ได้
100
0.00
ไม่บรรลุ

50

21.85

ไม่บรรลุ

ค่ำ
ผลกำรดำเนินงำน
เป้ำหมำย ดำเนินกำร กำรแปรผล
ตัวชี้วัด
ได้

นโยบำย
ตัวชี้วัดที่ 17 ครูมีกำรเปลี่ยนบทบำทจำก “ครูผู้สอน” เป็น
“Coach” ให้คำปรึกษำข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้
หรือผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ
ตัวชี้วัดที่ 34 สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นอิสระ

100

100

บรรลุ

ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน
ตำรำงที่ 14 ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparence Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่
สพท.
62 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1

คะแนนรวม
90.48

ระดับ ผลกำรประเมิน
A
ผ่ำน

ที่มำ : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
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ตำรำงที่ 15 แสดงข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ที่
1
2
3
4

หมวดรำยจ่ำย

ผลกำรเบิกจ่ำย (%)
ลำดับที่
88.29
181
75.70
10
99.89
115
91.12
112
ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

งบดำเนินงำน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรำยจ่ำยอื่น

ตำรำงที่ 16 กำรรวม เลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

วัดบ้ำนบำก
บ้ำนชำติสำมัคคี
บ้ำนนำดูน
บ้ำนนำใต้
บ้ำนอ้น
บ้ำนหนองยำง
บ้ำนแคกลำงหงษ์
บ้ำนหนองไฮวิทยำ
บ้ำนวังถ้ำ
บ้ำนหนองผำ
บ้ำนยำงกะเดำ
สำขำนำคำภูฮี

12
13
14
15

กองบินอุบลสงเครำะห์ ไร่น้อย

บ้ำนคำหมีหนองข่ำ
บ้ำนท่ำวำรี
บ้ำนแคน (ประชำ
สำมัคคี)

ตำบล
ไร่น้อย
บ้ำนไทย
เขื่องใน
กระโสบ
หัวเรือ
หัวเรือ
ขำมใหญ่
หนองขอน
หัวดอน
ยำงโยภำพ
ท่ำเมือง

หนองเหล่ำ
หัวดอน
ยำงสัก
กระโพหลุ่ม

เมืองอุบลรำชธำนี
เขื่องใน
เขื่องใน
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เมืองอุบลรำชธำนี
เขื่องใน
ม่วงสำมสิบ
ดอนมดแดง

เลิกสถำนศึกษำ
เลิกสถำนศึกษำ
เลิกสถำนศึกษำ
เลิกสถำนศึกษำ
เลิกสถำนศึกษำ
เลิกสถำนศึกษำ
เลิกสถำนศึกษำ
เลิกสถำนศึกษำ
เลิกสถำนศึกษำ
เลิกสถำนศึกษำ
เลิกสถำนศึกษำ

วัน เดือน ปี
ที่ประกำศ
26 ธันวำคม 2559
28 ธันวำคม 2559
31 มกรำคม 2561
30 กันยำยน 2562
30 กันยำยน 2562
30 กันยำยน 2562
30 กันยำยน 2562
30 กันยำยน 2562
30 กันยำยน 2562
30 กันยำยน 2562
30 กันยำยน 2562

เมืองอุบลรำชธำนี
เขื่องใน
เขื่องใน
ม่วงสำมสิบ

เลิกสถำนศึกษำ
เลิกสถำนศึกษำ
เลิกสถำนศึกษำ
รวมสถำนศึกษำ

17 กันยำยน 2563
17 กันยำยน 2563
4 มกรำคม 2564
17 กันยำยน 2563

อำเภอ
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สถำนภำพ

ที่

โรงเรียน

16 บ้ำนหนองแก
17 บ้ำนท่ำค้อ
18 บ้ำนโนนใหญ่
(โอภำสพิทยำคำร)
19 บ้ำนก่อ
20 บ้ำนยำงน้อย
(พรหมพิทยำ)

ตำบล

วัน เดือน ปี
ที่ประกำศ
4 มกรำคม 2564
4 มกรำคม 2564
4 มกรำคม 2564

อำเภอ

สถำนภำพ

แจระแม
ท่ำไห
ก่อเอ้

เมืองอุบลรำชธำนี
เขื่องใน
เขื่องใน

รวมสถำนศึกษำ
รวมสถำนศึกษำ
รวมสถำนศึกษำ

ก่อเอ้
ก่อเอ้

เขื่องใน
เขื่องใน

รวมสถำนศึกษำ 4 มกรำคม 2564
จัดตั้งโรงเรียน
21 มีนำคม 2561
พักนอน
ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้กำหนด วิสัยทัศน์
พัน ธกิจ เป้ ำประสงค์ แนวทำงขับ เคลื่ อนแผนสู่กำรปฏิบัติ โดย วิเครำะห์ สั งเครำะห์ ควำมเชื่อมโยง
กับ ยุ ทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บ ทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ นโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แผนพัฒ นำกำรศึกษำ
(พ.ศ. 2562-2565) ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี และ จุดเน้นของแผนกำรขับเคลื่อน
กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ กษำ Best Practice UBON 1 : 2023 Model ของส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน มุ่งสู่สำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. สร้ ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่ อ มล้ ำ ให้ ผู้ เรี ย นทุ ก คนได้ รับ บริ ก ำร
ทำงกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึงและเท่ำเทียม
3. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒ นำคุณภำพ
ผู้เรียนให้มีควำมรู้ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ พัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ยกระดับคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ (Goal)
1. สถำนศึ ก ษำในสั งกัด จั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อเสริม สร้ำงควำมมั่ น คงของ ชำติ ศำสนำ
พระมหำกษัตริย์
2 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนชำติ
พร้อมก้ำวสู่สำกล ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย
3. ผู้เรียนทุกคน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทั้งด้ำนทักษะ
วิชำกำร ทักษะชีวิต และทักษะวิชำชีพตำมคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
4. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพ มีระบบบริหำร มีกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบบูรณำกำรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
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5. ผู้เรีย นมีจิตสำนึ กรักษ์สิ่ งแวดล้ อม มีคุณ ธรรม จริยธรรมและนำแนวคิดตำมหลั ก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ เพื่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4
กลยุทธ์ที่ 5

กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ
กำรสนองนโยบำยทุกระดับ

ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Values and corporate culture)
U : Unity
ควำมเป็นเอกภำพ

B : Balance
ควำมสมดุล

O : Organization
เป็นองค์กรต้นแบบ

N : Network
กำรสร้ำงเครือข่ำย

1:1
ควำมเป็นที่หนึ่ง

L : Love
รู้รักสำมัคคี

S : Smile
ยิ้มแย้มแจ่มใส

M : Morality
จิตใจมีคุณธรรม

A : Accountability
ควำมรับผิดชอบ

R : Readiness
พร้อมเรียนรู้สู่มำตรฐำน

T : Transparency
โปร่งใส ตรวจสอบได้

D : Decentralization
กำรกระจำยอำนำจ
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แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
สำนั กงำนเขตพื้ น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ นำยุทธศำสตร์ชำติ
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน แผนพั ฒ นำกำรศึ กษำ (พ.ศ. 2562-2565)
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี และ จุดเน้นของแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ Best Practice UBON 1 : 2023 Model ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุ บ ลรำชธำนี เขต 1 มำเป็ น แนวทำงในกำรขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรประจ ำปี ง บประมำณ
พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ชาติ
1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
มีเป้ำหมำยกำรพัฒ นำที่สำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุขเน้นกำร
บริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช อธิปไตย และมีควำมสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ที่อำจจะเกิดขึ้น ในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญ หำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่ วน รำชกำร ภำคเอกชน
ประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้ำนและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพื้นฐำนของหลั ก
ธรรมำภิ บำลเพื่ อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อกำรดำเนินกำรของยุท ธศำสตร์ช ำติ ด้ำนอื่น ๆ ให้ สำมำรถ
ขับเคลื่อนไปได้ ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่กำหนด
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเป้ำหมำยกำรพัฒ นำที่มุ่งเน้นกำรยกระดั บศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ
บนฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่
2.1 “ต่อยอดอดีต ” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒ นธรรม
ประเพณี วิ ถี ชี วิ ต และจุ ด เด่ น ทำงทรั พ ยำกรธรรมชำติ ที่ ห ลำกหลำย รวมทั้ ง ควำมได้ เปรี ย บ
เชิ งเปรี ย บเที ย บของประเทศในด้ ำนอื่ น ๆ น ำมำประยุ ก ต์ ผ สมผสำนกั บ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่
2.2 “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศ
ในมิติต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพื้นฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และ
ดิจิทัลและกำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต
2.3 “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพิ่มศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคน
รุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์
ที่รองรับอนำคต บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุน
จำกภำครัฐ ให้ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและ
กำรลงทุน ใน เวที โลก ควบคู่ไปกับ กำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของคน
ชั้นกลำงและลดควำมเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน
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3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้ำหมำยกำรพัฒ นำที่สำคัญเพื่อพัฒ นำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง
และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดี
ในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำ
ศีล ธรรม และเป็ น พลเมืองดีของชำติ มีห ลั กคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
สื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเอง
อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่กำรเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกร
ยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มี เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำที่ ส ำคั ญ ที่ ให้ ค วำมส ำคั ญ กำรดึ ง เอำพลั ง ของภำคส่ ว นต่ ำ ง ๆ
ทั้ ง ภำคเอกชน ประชำสั ง คม ชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น มำร่ ว มขั บ เคลื่ อ น โดยกำรสนั บ สนุ น กำรรวมตั ว
ของประชำชน ในกำรร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม กำรกระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และ
กำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติ สุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็น
ประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด
โดยรัฐ ให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง
5. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ านการสร้างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้อม
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ
ทั้งมิติด้ำน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำ งกัน
ทั้งภำยในและภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรกำหนดกลยุทธ์และแผนงำน
และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้โดยเป็น
กำรดำเนินกำร บนพื้นฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิต
โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน อันจะนำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง
6. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชน
เพื่อประชำชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะ
บทบำท หน่วยงำนของรัฐที่ทำหน้ำที่ในกำรกำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่ ว นรวมมี ค วำมทั น สมั ย และพร้ อ มที่ จ ะปรับ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลำ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรทำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำ
ประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลั กษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต
ควำมมั ธ ยั ส ถ์ และสร้ ำ งจิ ต ส ำนึ ก ในกำรปฏิ เสธไม่ ย อมรั บ กำรทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบอย่ ำ งสิ้ น เชิ ง
นอกจำกนั้ น กฎหมำยต้ อ งมี ค วำมชั ด เจน มี เพี ย งเท่ ำ ที่ จ ำเป็ น มี ค วำมทั น สมั ย มี ค วำมเป็ น สำกล
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มีประสิทธิภำพ และ น ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ำและเอื้อต่อกำรพัฒ นำ โดยกระบวนกำรยุติธรรม
มีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำรอำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒ นำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อกำร พัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์และกำรพัฒ นำคนเชิงคุณภำพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่
ช่วงกำรตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริม
กำรพั ฒ นำและ เสริ ม สร้ ำงศั กยภำพมนุ ษ ย์แ ละสร้ำงทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ที่ มี ศัก ยภำพ มีทั ก ษะควำมรู้
เป็ นคนดี มีวินั ย เรียนรู้ได้ ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน มีควำมสำมำรถในกำร
วำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิต
อย่ำงมีคุณค่ำ
แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ จำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้ เป็น ทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณ ภำพพร้อมขับเคลื่ อนกำรพัฒ นำประเทศ
ไปข้ ำงหน้ ำได้อ ย่ ำงเต็ม ศั กยภำพซึ่งจำเป็ น ต้ อ งมี กำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้ อมที่ เอื้อ ต่อ กำรพั ฒ นำ
และเสริม สร้ำงศักยภำพทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์อย่ำงเป็น ระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สั งคม และ
กำร
มีระบบและกลไกรองรับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพ
แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมให้ แก่พ่อแม่ก่อ นกำรตั้งครรภ์ ส่ งเสริม
อนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
กำรส่ งเสริ ม กำรให้ ส ำรอำหำรที่ จ ำเป็ น ต่ อ สมองเด็ ก และให้ มี ก ำรลงทุ น เพื่ อ กำรพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย
ให้มีพัฒ นำกำรที่ สมวัยในทุกด้ำน ซึ่งปั จจัยสำคัญคือกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรอบรู้ด้ำนอนำมัย
เจริญพันธุ์แก่พ่อแม่ มีกำรออกแบบกระบวนกำรพัฒ นำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมแก่กลุ่ม
เด็กปฐมวัย และมีสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนเดียวกัน
แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังควำมเป็นคนดี มีวินัย พัฒนำทักษะควำมสำมำรถที่สอดรับกับทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สั งเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปั ญ หำ
ที่ ซั บ ซ้ อ น มี ภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อ ปั ญ หำหรื อ อำชญำกรรมต่ ำ ง ๆ มี ค วำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ มี ค วำมสำมำรถ
ในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น มีควำมยืดหยุ่นทำงควำมคิด รวมถึงทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะและควำมสำมำรถ
ในกำรใช้เทคโนโลยี และได้รับ กำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกั บควำมสำมำรถ ควำมถนัดและ
ควำมสนใจรวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนทำง กำรเงินที่เหมำะสม
ในแต่ละช่วงวัยและน่ำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรทำงำน
รวมถึงทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มีทักษะชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมและทำงำน
กับผู้อื่นได้ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหำกมีกำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ และมีหลักสูตร
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กำรศึ ก ษำที่ เอื้ อ ต่ อ ทั ก ษะชี วิ ต มี ก ำรเสริ ม สร้ ำงประสบกำรณ์ ชี วิ ต ทั ก ษะชี วิ ต และทั ก ษะอำชี พ
ในหลักสูตร และสร้ำงกำรมีงำนทำของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้กำรพัฒ นำเด็ก และเยำวชนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได้
ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้
ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำกำรเรี ย นรู้ ที่ เสริ ม สร้ ำ งทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21 ทั ก ษะสื่ อ สำร
ภำษำอั งกฤษ ภำษำที่ 3 และภำษำท้ อ งถิ่ น ทั ก ษะกำรเรีย นรู้ แ ละมี ใจใฝ่ เรีย นรู้ต ลอดเวลำ มี ก ำร
ออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป็ นเลิศทำง วิชำกำรระดับนำนำชำติ โดยคำนึงถึงกำรพัฒ นำเต็มตำม
ศักยภำพ ตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของ พหุปัญญำชองมนุษย์ที่หลำกหลำย อำทิ ภำษำ ตรรกะ
และคณิ ตศำสตร์ ด้ำนทั ศนะและมิติดนตรี กีฬ ำและกำรเคลื่ อนไหวของร่ำงกำย กำรจัดกำรตนเอง
มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีควำมสำมำรถอันโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำ
และรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของพหุปัญญำแต่ละประเภท กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและระบบ
สนั บ สนุ น ประชำกรไทยมีอำชีพบนฐำนพหุ ปั ญ ญำ กำรสร้ำงเสริมศักยภำพ ผู้ มีควำมสำมำรถพิ เศษ
ให้ ส ำมำรถต่ อ ยอดกำรประกอบอำชี พ ได้ อ ย่ ำ งมั่ น คง เพื่ อ บรรลุ เป้ ำ หมำยสู่ ค นไทยที่ มี ทั ก ษะสู ง
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ มีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง
แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
กำรปรั บ เปลี่ ย นระบบกำรเรี ย นรู้ ส ำหรั บ ศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนกำรเรี ย นรู้
ในทุกระดับชั้นอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำที่มุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบ
คิ ด ในลั ก ษณะ สหวิท ยำกำร อำทิ ควำมรู้ท ำงวิ ท ยำศำสตร์แ ละกำรตั้ งค ำถำม ควำมเข้ ำใจและ
ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี ควำมรู้ทำงวิศวกรรมศำสตร์ และกำรคิดเพื่อหำทำงแก้ปั ญหำ ควำมรู้
และทักษะ ทำงศิลปะ และควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิด ของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพั นธ์
กำรพั ฒ นำระบบกำรเรี ย นรู้ เชิ งบู ร ณำกำรที่ เน้ น กำรลงมื อ ปฏิ บั ติ มี ก ำรสะท้ อ นควำมคิ ด ทบทวน
ไตร่ตรอง กำรสร้ำงผู้เรียนให้สำมำรถกำกับ กำรเรียนรู้ของตนได้ กำรหล่อหลอมทักษะกำรเรียนรู้และ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่ผู้เรียนสำมำรถนำองค์ควำมรู้ ไปใช้ในกำรสร้ำงรำยได้หลำยช่ องทำง รวมทั้ง
กำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิต
กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรั บบทบำทจำก “ครูสอน” เป็น “โค้ช”
หรื อ “ผู้ อ ำนวยกำรกำรเรี ย นรู้ ” ท ำหน้ ำ ที่ ก ระตุ้ น สร้ ำ งแรงบั น ดำลใจ แนะน ำวิ ธี เรี ย นรู้ แ ละวิ ธี
จัดระเบียบกำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบำท
เป็นนักวิจัยพัฒนำ กระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบกำรผลิ ตและพัฒนำ
ครูตั้งแต่กำรดึงดูด คัดสรรผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพและ
สมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงิน เดือน เส้นทำงสำยอำชีพ กำรสนับสนุ นสื่อกำรสอน และ
สร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่อย่ำงเป็นระบบ และวัดผลงำนจำกกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง
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กำรเพิ่ มประสิ ทธิภ ำพระบบบริห ำรจัดกำรศึกษำในทุ กระดับ ทุ กประเภท จัดให้ มีมำตรฐำน
ขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้ำงกำรจัดกำรกำรศึกษำเพื่อสร้ำงควำมรับผิ ดชอบต่อผลลัพธ์
และให้ เอื้ อต่อกำรเข้ ำถึงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค ทั่ว ถึง และใช้ทรัพ ยำกรได้อย่ำงมี ประสิ ท ธิภ ำพ
กำรยกระดับสถำบันกำรศึกษำในสำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญสู่ควำมเป็นเลิศ ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ
เพื่อเพิ่มคุณภำพและประสิทธิภำพ กำรจัดกำรศึกษำโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริม
กำรมีส่ วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัด กำรศึกษำ พั ฒ นำระบบประกันคุณ ภำพกำรศึกษำโดยแยก
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำออกจำกกำรประเมิน คุณภำพและกำรรับรองคุณภำพและกำรกำกับดูแล
คุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรปฏิรูประบบกำรสอบ ที่นำไปสู่กำรวัดผลในเชิ งทักษะที่จำเป็นสำหรับ
ศตวรรษที่ 21 มำกกว่ำกำรวัดระดับ ควำมรู้ ตลอดจนมีกำรวิจัย และใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำงและ
จัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒ นำทักษะ อำชีพที่สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที่
กำรพัฒ นำระบบกำรเรีย นรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นกำรจัดระบบกำรศึกษำและระบบฝึกอบบรม
บนฐำน สมรรถนะที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่นผ่ำนกำรพัฒ นำกลไกต่ำ ง ๆ อำทิ กำรพัฒ นำกำรศึกษำ
ออนไลน์แบบเปิด กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ ทักษะกำรรู้ดิจิทัล จูงใจให้คนเข้ำสู่กำรยกระดับ
ทั ก ษะ กำรให้ ส ถำนประกอบกำรเพิ่ ม ผลิ ต ภำพแรงงำนผ่ ำ นกำรพั ฒ นำควำมสำมำรถทำงวิ ช ำชี พ
อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้กรอบคุณวุฒิ วิชำชีพ นอกจำกนี้ ต้องพั ฒ นำระบบกำรเรียนรู้ในชุมชนให้เข้ำถึง
ควำมรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพื้นที่เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต รวมถึง
กำรเรีย นรู้และทบทวนทั กษะพื้น ฐำน ได้แก่ กำรอ่ำนออก เขี ยนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยำกร
จำกภำคเอกชนและภำคประชำสังคม กำรพัฒนำทัศนคติและแรงบันดำลใจที่อยำกเรียนรู้ กำรสร้ำงนิสัย
ใฝ่ เรี ย นรู้ และให้ ผู้ เรี ย นได้ ต ระหนั ก ถึ งสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น รอบตั ว รวมทั้ งน ำควำมรู้ ไปพั ฒ นำต่ อ ยอดหรื อ
ประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินชีวิตได้ รวมทั้งกำรวำงพื้นฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
โดยเน้น กำรพัฒ นำทักษะดิจิทัล ทักษะกำรคั ดกรองควำมรู้ องค์ควำมรู้ กำรใช้เทคโนโลยีผ สมผสำน
กับคุณค่ำ บทบำทและประสบกำรณ์ของครูไปพร้อมกัน กำรพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพที่ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรและใช้ป ระโยชน์จำกระบบกำรเรียนรู้และพัฒ นำตนเองผ่ำนเทคโนโลยีกำร
เรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจำกนี้ ยังให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบำทควำมรับผิดชอบ และกำรวำงตำแหน่งของประเทศไทยในภู มิภำคเอเชียอำคเนย์และ
ประชำคมโลกบนพื้น ฐำนของควำมเข้ ำใจ ลุ่มลึ กในประวัติศำสตร์ ประเพณี วัฒ นธรรมของไทยและ
พัฒนำกำรของประเทศเพื่อนบ้ำน เพิ่มกำรรับรู้ของคนไทยด้ำนพหุวัฒนธรรม กำรเห็นคุณค่ำและมีควำม
อดกลั้น ต่อควำมแตกต่ำงทำงควำมเชื่อ ควำมคิด วิถีชีวิต ผ่ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำเพื่อนบ้ำน
กำรแลกเปลี่ ย นเด็ก เยำวชน และนั กเรียน กำรฝั งตัวและกำรทำงำนระยะสั้ นในประเทศเพื่อนบ้ ำน
ในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์
ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภ ำพภำครัฐ มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิ ทธิภ ำพ
กำรบริกำรภำครัฐ ให้ มีควำมทัน สมัย ทั นควำมเปลี่ ยนแปลงของโลกำภิ วัตน์ ที่เปลี่ ยนแปลงไปอย่ำง
รวดเร็ว สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและสำมำรถแกไขปัญหำที่มีอยู่อย่ำงเป็นลำดับ
ขั้นตอน เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำประสิทธิภำพของภำครัฐให้เกิดควำมเชื่ อมโยงและบูรณำกำรเป้ ำหมำย
ยุทธศำสตร์ผ่ำนกำรกำหนด ควำมสัมพันธ์ ในเชิงภำรกิจตำมยุทธศำสตร์ทั้งส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และ
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ท้องถิ่น เพื่อให้กำรทำงำนร่วมกัน ในระดับพื้นที่เกิดควำมเข้มแข็ง ไม่ซ้ำซ้อน ชัดเจนภำยใต้ขนำดของรัฐ
ที่เหมำะสม ทุกฝ่ำยถือเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำให้เกิดประสิทธิภำพ มีกำรติดตำมประเมินผลให้ครอบคลุม
ตั้งแต่เริ่มดำเนิ น กำร ระหว่ำงกำรดำเนินกำร และหลังกำรดำเนินกำร ทั้งในระดั บยุทธศำสตร์ และ
ผลสัมฤทธิ์ระดับโครงกำร โดยระบบงบประมำณ และระบบกำรตรวจสอบ ต้องส่งเสริมแรงขั บเคลื่อน
กำรดำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งในมิติภำรกิจพื้นฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ และ
ภำรกิจพื้นที่ โดยบุคลำกรภำครัฐต้องมีควำมมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะสูง
มีระบบค่ำตอบแทนที่เป็นระบบมีมำตรฐำน และสอดคล้องกับภำระงำน โดยมีค่ำนิยมและวัฒนธรรม
ในกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐเพื่อประชำชน มีควำมมุ่งมั่น และมีแรงบันดำลใจ ในกำรที่จะร่วมกัน
พลิกโฉมประเทศไปสู่เป้ำหมำยที่พึงประสงค์
แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
เป้ ำหมำยส ำคัญ ซองกำรบริกำรภำครัฐ คือ ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนอง
ควำมต้องกำร และให้ บ ริกำรอย่ ำงสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยภำครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลื อกัน
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ มี ควำมโปร่งใส ให้กำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินทั้งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และงำนของรัฐอย่ำงอื่นให้เป็นไปตำม
หลักกำรบริหำร กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี สร้ำงประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยต้องมีควำมพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ ทั น ต่อ กำรเปลี่ ย นแปลงของโลกอยู่ ต ลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรวิ เครำะห์ ข้ อ มู ล ขนำดใหญ่ และระบบกำรท ำงำนที่ เป็ น ดิ จิ ทั ล เข้ ำ มำประยุ ก ต์ ใช้
อย่ ำงคุ้มค่ำ และปฏิ บั ติงำนเที ย บได้กับ มำตรฐำนสำกล รวมทั้ งมี ลั กษณะเปิ ดกว้ำง เชื่อ มโยงถึงกั น
ดำเนิ น กำรพัฒ นำระบบอำนวยควำมสะดวกในกำรบริกำรภำครัฐ เพื่อให้ ประชำชนและผู้รับบริกำร
ทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสหลำกหลำย ช่องทำงตรวจสอบได้ เสียค่ำใช้จ่ำย
น้อย ไม่มีข้อจำกัด ของเวลำ พื้นที่ และกลุ่ มคน และผู้ใช้ งำนไม่ต้องร้องขอ หรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทำงขั้นตอน รูปแบบกำรให้บริกำรของภำครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและ
วำงแผนให้มีกำรเชื่อมโยงหลำยหน่วยงำน และสร้ำงควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้ มี
ควำมพร้อมในกำรให้บริกำรประชำชน สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมมำใช้สร้ำงสรรค์และพัฒนำบริกำรเดิม
และสร้ำงบริกำรใหม่ที่เป็นพลวัต สอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และขับเคลื่อนโดยควำมต้องกำร
ของประชำชน ภำคธุรกิจ และผู้ใช้บริกำร
แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
ภำครัฐเป็นกลไกสำคัญในกำรจัดสรรบริกำรและประโยชน์สำธำรณะเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ และ
กำรขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น แผนย่อยกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลังจึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ภำครัฐ
ดำเนินกำรภำยใต้กรอบควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง มีควำมสำมำรถในกำรรักษำเสถียรภำพทำงกำรเงิน
กำรคลัง บริหำรและจัดกำรกำรเงินกำรคลังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หน่วยงำนภำครัฐใช้จ่ำยในจำนวน
ที่เหมำะสม อย่ำงโปร่งใส โดยที่ประชำชนและภำคส่วนอื่น ๆ สำมำรถตรวจสอบกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ
ได้ทุกขั้นตอน และมีมำตรกำรทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรค้ ำที่เท่ำทันต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลง
ประเทศ
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แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ
ภำครัฐเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดทำและให้บริกำรสำธำรณะ ส่งผลให้ภำครัฐมีขนำดใหญ่
และขยำยตัว มีอัตรำกำลังภำครัฐและลัดส่วนงบประมำณรำยจ่ำยประจำและค่ ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ งมำกเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ งบประมำณกำรลงทุ น ของประเทศ ซึ่ ง แผนแม่ บ ทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ มีจุดเน้นสำคัญประกำรหนึ่ง
ในกำรปรับสมดุ ล ให้ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐ
ที่ทำหน้ำที่ในกำรกำกับ หรือกำรให้บริกำร ซึ่งในปั จจุบันภำคส่วนอื่นได้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดทำ
บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีป ระสิทธิภ ำพและสำมำรถแข่งขันกับภำครัฐได้ รวมทั้งมีทำงเลือกในกำร
ส่งมอบบริกำรให้กับประชำชน หลำยรูปแบบ อำทิ กำรถ่ำยโอนภำรกิจของภำครัฐในปั จจุบันให้ภำค
เอกชน ภำคประชำสังคม หรือภำคประชำชนในรูปแบบโมเดลประชำรัฐเป็นผู้ดำเนินกำรแทน
กำรพั ฒ นำกำรปรับ สมดุล ภำครัฐ จึงมุ่งเน้น กำรลดบทบำทและขนำดของภำครัฐ ด้วยกำร
เสริมสร้ำง บทบำทของภำคส่วนอื่นในสังคม เพื่อให้ประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ
ได้ง่ำย มีทำงเลือกที่หลำกหลำย และได้รับบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรเฉพำะของบุคคลหรือ
กลุ่มคนเพื่อตอบโจทย์ที่ว่ำประชำชนคือหัวใจสำคัญของกำรบริกำรสำธำรณะ เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐเกิดควำมสมดุลตำมภำรกิจ ที่เหมำะสมระหว่ำงบทบำทหน้ำที่ และกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วน
อื่ น ๆ โดยเฉพำะประชำชน กำรปรั บ สมดุ ล ภำครั ฐ จึ งเป็ น แนวทำงส ำคั ญ ที่ จ ะเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ
ของภำครัฐ ทั้งในด้ำนกำรปรับขนำดของภำครัฐ และโครงสร้ำงให้เหมำะสมกับภำรกิจด้ำนกำรกำกับ
ดู แ ล กำรให้ บ ริ ก ำรในกิ จ กรรมสำธำรณะต่ ำ ง ๆ ทั้ งส่ ว นกลำง ส่ ว นภู มิ ภ ำคและท้ อ งถิ่ น ให้ ชั ด เจน
ไม่ ซ้ ำซ้ อ น รวมถึ งกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพขององค์ ก ำรปกครอง ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ งเป็ น ภำครั ฐ ที่ ใกล้ ชิ ด
ประชำชนมำกที่สุดในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ โดยส่งเสริมประชำชนให้ได้ มีส่วนร่วม และมีกำรกระจำย
อำนำจกำรบริห ำรจัดกำรให้ ชุมชน ท้องถิ่นดำเนินกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง และมีสมรรถนะสูงและมี
ธรรมำภิบำล โดยคำนึงถึงบทบำทในเชิงพื้นที่ รูปแบบกำรให้บริ กำรสำธำรณะ และปรับปรุงระบบภำษี
ของท้องถิ่นมีรำยได้ที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนในกำรดำเนินงำนในพื้นที่ให้เกิดควำมยั่งยืน
แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
กำรพัฒ นำให้ ภ ำครัฐมีระบบบริห ำรงำนที่ทันสมัยสอดคล้ องกับควำมเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคปัจจุบัน เป็นเงื่อนไขสำคัญในกำรพัฒ นำประเทศให้ ก้ำวสู่กำรเป็นประเทศที่พัฒ นำแล้วในอนำคต
ควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำงเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมได้ ท ำให้ ก ำรปฏิ บั ติ ร ำชกำรของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ ต้องปฏิบัติรำชกำรให้แล้วเสร็จเท่ำนั้น แต่ต้องปฏิบัติรำชกำรโดยรวดเร็ว
ถูกต้อง เหมำะสม มีประสิทธิภำพ และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ และ
ระบบวิธีปฏิบัติรำชกำรแบบดิจิทัล และสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเครื่องมีอที่หน่วยงำนภำครัฐ
ต้องนำมำประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลง
ในบริบทต่ำง ๆ และควำมต้องกำรของประชำชนโดยรวมได้ นอกจำกนี้หน่วยงำนภำครัฐ ยังต้องมีกลไก
ด้ำนโครงสร้ำงและมีวิธีกำรปฏิบัติรำชกำร ที่ยืดหยุ่น หลำกหลำย คล่องตัว สำมำรถตอบสนองต่อภำรกิจ
และกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล มีกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลและ
กระบวนกำรร่ ว มกั น เสมื อ นเป็ น องค์ ก รเดี ย ว รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงกั บ ระบบข้ อ มู ล ขนำดใหญ่ พั ฒ นำ
องค์ควำมรู้ ปรับเปลี่ยนสภำพกำรทำงำนภำยในองค์กร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่
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มำใช้ป รับปรุงวิธีป ฏิบั ติรำชกำรที่ใช้ห ลักฐำนและข้อมูล เชิ งประจักษ์ มำกกว่ำกำรวินิจฉัยโดยบุคคล
มีกำรพัฒนำสู่กำรเป็นรัฐบำลเปิดที่มีควำมโปร่งใสและคล่องตัวโดยน่ำภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำเป็นส่วน
หนึ่ง ของกำรพัฒนำบริกำรของประชำชน เพื่อประซำซน และกำรทำให้ภำครัฐเป็นฐำนกำรต่อยอดกำร
สร้ำงคุณค่ำของประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะ ด้ำนดิจิทัล
เพื่อให้พร้อมรับกับกำรปรับเปลี่ยนและสำมำรถประยุกต์ไข้เทคโนโลยีที่หลำกหลำย เพื่อสร้ำงนวัตกรรม
กำรบริ กำรและพั ฒ นำกำรบริห ำรจั ดกำรภำครัฐ ที่ขับ เคลื่ อนโดยควำมต้องกำรของประชำชน และ
ผู้รับ บริกำร โดยมุ่งหมำยให้ป ระชำชนและผู้ รับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อกำรปฏิบัติ
รำชกำร และกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
บุ ค ลำกรภำครัฐ ถือ เป็ น ปั จ จัยส ำคัญ ที่ สุ ดในกำรขับ เคลื่ อนยุท ธศำสตร์ช ำติแ ละกำรพั ฒ นำ
ประเทศ ให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจำกเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำย
กำหนดและให้ อ ำนำจไว้ เพื่ อ กำรปฏิ บั ติ ภ ำรกิ จของรัฐ ในด้ ำนต่ ำง ๆ อัน จะก่อ ให้ เกิ ดประโยชน์ สุ ข
ของประชำชนและกำรพัฒนำประเทศ ตำมเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในกำรสร้ำงและพัฒนำให้บุคลำกร
ภำครัฐมีควำมพร้อมทั้งควำมรู้ ควำมสำมำรถ กรอบควำมคิด และทัศนคติในกำรขับเคลื่ อนภำรกิจ
ยุทธศำสตร์ชำติให้ประสบผลสำเร็จ ภำครัฐจำเป็นต้องทบทวน พัฒนำและปรับปรุงระบบ กลไก และ
วิธีกำรบริห ำรงำนบุ คคลในปั จจุบั น ตลอดจนออกแบบและปรับปรุง กำรบริห ำรและพัฒ นำบุคลำกร
ภำครัฐในทุกมิติเพื่อสร้ำงและพัฒ นำบุคลำกรภำครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสำนึก มีควำมสำมำรถสูง มีภำวะผู้นำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ มีทักษะกำรปฏิบัติงำน ที่ทันสมั ย
และทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นมืออำชีพ มีจรรยำบรรณกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตำมหลักกำร
แห่งวิชำชีพโดยไม่เลื อกปฏิบัติอย่ำงไม่ เป็นธรรม และมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงำนและเพื่ อส่ ว นรวม เพื่ อประโยชน์ ในกำรให้ บ ริก ำรสำธำรณะที่มี ป ระสิ ทธิภ ำพแก่ป ระชำชน
อย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐทุกคน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องที่ 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
เป้าหมายรวม
1. เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ สำมำรถเข้ำถึง และ
ได้รับกำรดูแลและกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงเหมำะสม มีคุณภำพ ทั่วถึง และเท่ำเทียมกัน รวมถึง
มีระบบคัดเลือกเด็กเข้ำเรียนระดับชั้ นประถมศึกษำปีที่ 1 และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับช่วงวัย
มีระบบฐำนข้อมูลที่เอื้อต่อกำรดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่ำงหน่วยงำน และมีกำรพัฒ นำบุคลำกรที่
เกี่ย วข้ อง มี กลไกขับ เคลื่ อ นและบู ร ณำกำรกำรท ำงำนระหว่ ำงกระทรวงและหน่ ว ยงำนที่ เกี่ย วข้ อ ง
ให้สอดคล้องเป็นเอกภำพ
เรื่องที่ 3 การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา
เป้าหมายรวม
1. เด็ก เยำวชน และประชำชนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำส ทุกคนมีควำมเสมอภำค
ในโอกำสพัฒนำตนเองตำมศักยภำพและเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ รวมถึงเสริมสร้ำงพัฒนำครูและ
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สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ ตลอดจนวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้ที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อยกระดับ
ควำมสำมำรถของคนไทยได้อย่ำงยั่งยืน
2. บุ คคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคลที่มีควำมต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ
ได้รับ กำรพัฒ นำอย่ำงทั่วถึงเต็มศักยภำพ และสำมำรถดำรงชีวิต อยู่ในสั งคมได้อย่ำงมีควำมสุ ขและมี
ศักดิ์ศรี
3. โรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ห่ ำงไกลและโรงเรียนขนำดกลำงที่ต้องกำรกำรยกระดับคุณ ภำพ
ของกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเร่งด่วน ได้รับกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ
4. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทน สวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์ เกื้อกูล
อื่นที่เหมำะสม โดยให้คำนึงถึงกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมยำกลำบำก หรือกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย
หรือห่ำงไกล
5. ครู แ ละผู้ เรี ย นในโรงเรี ย นขนำดเล็ ก ในพื้ น ที่ ห่ ำ งไกลและโรงเรี ย นขนำดกลำงที่ ต้ อ งกำร
กำรยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเร่งด่วนสำมำรถเข้ำถึงกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรได้อย่ำง
เพียงพอ
เรื่องที่ 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
เป้าหมายรวม
1. ครู บุ คลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรพัฒ นำควำมรู้และทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบั ติ
หน้ ำที่ ของตนอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่ อควำมก้ำวหน้ำทำงวิช ำชีพด้ว ยระบบและวิธีกำรที่ห ลำกหลำยและ
เหมำะสม ในกำรพัฒ นำแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงกำรปฏิบัติงำนในพื้นที่ห่ำงไกล เสี่ยงภัย ยำกลำบำก
และทุรกันดำรให้ ได้รับควำมสะดวกในกำรพัฒนำ
2. ครู บุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ มี ค วำมก้ ำ วหน้ ำในกำรประกอบอำชี พ ได้ รั บ ค่ ำ ตอบแทน
ที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพในกำรสอนและผลลัพธ์ในกำรพัฒ นำผู้เรียน โดยคำนึงถึง
ผู้ปฏิบัติงำนในพื้นที่ห่ำงไกล เสี่ยงภัย ยำกลำบำก และทุรกันดำร
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ และ
จัดหรือสนับสนุนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ สมรรถนะ และประสบกำรณ์ที่จำเป็น
สำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมไปถึงกำรพัฒนำผู้ที่มีโอกำสจะได้รับกำรคัดเลือกหรือสรรหำเป็นผู้บริหำร
สถำนศึกษำและผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน
4. ให้คุรุส ภำเป็น องค์กรวิช ำชีพครูที่มีห น้ำที่กำหนดมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณของ
วิชำชีพ ควบคุมควำมประพฤติและกำรดำเนินงำนของผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึก ษำ รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ
5. ให้ ร ะบบงำนในกำรบริ ห ำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำภำครั ฐ เป็ น ระบบที่ มี ก ำร
ดำเนินกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีควำมคล่องตัว มีก ำรกระจำยอำนำจที่เหมำะสมเอื้อต่อ กำร
บริหำรสถำนศึกษำที่มีควำมเป็นอิสระ
เรื่องที่ 5 การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายรวม
1. กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ และแนวทำงกำร
จัดกำรเรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน
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2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒ นำคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจ
ในชำติ
3. มีระบบทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงให้สำมำรถประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีสัมฤทธิ์ ผล และมีแนวทำง
ในกำรคัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
4. สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล โดยมี
กำรส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒ นำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและได้รับกำรสนับสนุนที่เหมำะสมกับบริบทเพื่อ
พัฒนำ คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับตำมปรัชญำและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำและมีระบบควำม
รับผิดชอบทำงกำรศึกษำ (Educational Accountability) บนพื้นฐำนสมรรถนะหลักของผู้เรียน
5. สถำนศึกษำระดับต่ำง ๆ มีระบบคุ้มครองด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพ และสวัสดิ ภำพ
อย่ำงเหมำะสม
6. เพิ่มจำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำในสำขำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคเอกชนและ
ประเทศ และผู้จบอำชีวศึกษำมีงำนทำ
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา
เป้าหมายรวม
1. สถำนศึกษำของรัฐมีควำมเป็นอิสระและมีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
ครอบคลุมด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลำกร ด้ำนกำร
บริหำรงำนทั่วไป และมีควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ
2. ผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เหมำะสมสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของชุมชนและพื้นที่
3. มี ก ำรเรี ย นรู้ แ ละขยำยผลของนวั ต กรรมที่ ได้ จ ำกพื้ น ที่ น วั ต กรรมกำรศึ ก ษำสู่ ก ำร
จัดกำรศึกษำในพื้นที่อื่น ๆ
เรื่องที่ 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalizationfor
Educational and Learning Reform)
เป้าหมายรวม
1. เพื่อพัฒนำระบบดิจิทัลแพสตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้แห่งชำติ (National Digital Learning
Platform) ในกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรศึกษำ สร้ำงคุณภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ำ และสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่ งขั น เพื่ อ ให้ ก้ ำ วกระโดดทั น กั บ พั ฒ นำกำรในโลก ตำมแผนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ในกำรพั ฒ นำ
ทรัพยำกรมนุษย์
2. มีระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรจัดทำ
ข้อมูลรำยบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน และกระบวนกำร
ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับกำรศึกษำและทุกระบบกำรศึกษำ
3. คนไทยมีควำมฉลำดรู้ มีควำมเข้ ำใจ สำมำรถตัดสินใจและตอบสนองต่อกำรใช้สื่ อและ
ระบบดิจิทัลได้อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย
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นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
และสถำนศึกษำจำกภัยพิบั ติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรมี
สุขภำวะที่ดีสำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
2. ด้านโอกาส
2.1 สนั บสนุ น ให้ เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒ นำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำ งกำย จิตใจ วินัย
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย
2.2 ดำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อย่ำงมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพื่ออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพื่อกำรศึกษำต่อ และประกอบ
อำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำชั้นพื้นฐำน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจำกระบบกำรศึ ก ษำ รวมทั้ งช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ตกหล่ น และเด็ ก ออกกลำงคั น ให้ ได้ รั บ กำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน
2.4 ส่งเสริม ให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีทักษะ
ในกำรดำเนินชีวิต มีพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพ พึ่งตนเองได้อย่ำงมี ศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง
ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดชั้นสูง นวัตกรรม
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และ
กำรเลือกศึกษำต่อเพื่อกำรมีงำนทำ
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พั ฒ นำครูและบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนตำมหลักสูต รฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน
บนฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
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4.2 พัฒ นำโรงเรีย นมัธ ยมดี สี่ มุมเมือง โรงเรียนคุ ณ ภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ กและ
โรงเรียนที่สำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่
1 – 3 น้ อ ยกว่ำ 20 คน ให้ ได้ รับ กำรศึ กษำอย่ำงมีคุณ ภำพ สอดคล้ องกับ นโยบำยโรงเรียนคุณ ภำพ
ของขุมชน
4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และสถำนศึกษำ
ที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึ กษำและกำร
เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
4.6 เพิ่มประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
เป้าหมาย
ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยืดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึ งประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และผู้อื่น
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬาภาษาและอื่น ๆ
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมาย
3.1.1 ผู้เรียนเป็น บุคคลแห่ งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ
มีสมรรถนะตำมหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย
มีค วำมสำมำรถในกำรพึ่ งพำตนเอง ตำมหลั กปรัช ญำของเศรษฐกิจ พอเพี ยง และกำรเป็ น พลเมื อ ง
พลโลกที่ ดี (Global Citizen) พร้ อ มก้ ำวสู่ ส ำกล น ำไปสู่ ก ำรสร้ำ งควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั น ของ
ประเทศ
3.1.2 ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพตำมสมรรถนะวิชำชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยำบรรณตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
เป้าหมาย
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
เป้าหมาย
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา สถานศึ กษา
มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิ งบูรณาการ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
แผนการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส้ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานีเขต 1 Best Practice UBON 1 : 2023 Model
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา
กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ กำรเข้ำใจ กำรเข้ำถึง กำรบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ลดกำรออกกลำงคัน เพื่อให้ประชำกรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ำหมำย เข้ำถึงกำรบริกำรทำงกำรศึกษำ
ที่ มี คุ ณภำพและมี มำตรฐำนโดยสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจควำมร่ วมมื อกั บองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ภำคเอกชนวำงแผนกำรจั ดกำรศึกษำทั้ งระบบ ตั้งแต่ กำรส ำรวจส ำมะโน ประชำกรวัยเรียน กำรรั บเด็ ก
เข้ำเรียน ตลอดจนกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำสร้ำงควำมเข้มแข็ง ในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษและผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และดูแลกำกับ
ติดตำม แก้ปัญหำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้สำมำรถ
ตอบสนองทิศทำงกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งกำรศึกษำระดับปฐมวัยตำมแนวทำงกำร
จั ด ประสบกำรณ์ ที่ ก ำหนดในหลั ก สู ต รส่ ง เสริ ม กำรน ำหลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนไปใช้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบันหลักของชำติสร้ำงควำมเป็นพลเมืองและพลเมืองโลกที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม น้ อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ของในหลวงรัช กำลที่ 10 และหลั ก
ปรัช ญำของเศรษฐกิจพอเพีย งสู่ กำรพัฒ นำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) และสร้ำงเสริมคุณ ภำพชีวิตเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ทักษะอำชีพ
ทักษะชีวิต และกำรมีสุขภำวะที่ดี ส่งเสริม ควำมสำมำรถพิเศษด้ำนศิลปะ ดนตรี และกีฬำ และสนับสนุน
ควำมต้ องกำรจ ำเป็ น พิ เศษ ให้ ส ำมำรถเข้ ำ ถึ ง โอกำสที่ จ ะได้ รั บ บริ ก ำรทำงกำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพ
อย่ำงเท่ำเทียมโดยกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้พัฒนำตนเองตำมหลักเกณฑ์และ
วิธี กำร ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด ขั บเคลื่ อนกระบวนกำรเรียนรู้ ในรูปแบบชุ มชนกำรเรียนรู้ทำงวิ ชำชี พ (PLC)
ระดับสถำนศึกษำและเครือข่ำยสถำนศึกษำให้สำมำรถใช้ เป็นเครื่องมือแก้ปัญหำคุณภำพผู้เรียน ส่งเสริม
กำรขอมี และเลื่ อนวิ ทยฐำนะให้ สู งขึ้ นตำมหลั กเกณฑ์ วิ ธี ก ำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด เร่ งรั ดกำรพั ฒ นำครู
ให้ออกแบบกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทั กษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และ
ทักษะทำงเทคโนโลยีดิจิทัลให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย รวมทั้งเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรม และ
กลไกระบบคุณธรรมในสถำนศึกษำทั้งนี้เพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนวิชำกำร นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้สำมำรถ ในกำรอ่ำนออก
เขียนได้ คิดเลขเป็ นและมีนิ สั ยรักกำรอ่ำนอย่ำงยั่งยืน มีทักษะกำรเขียนและคั ดไทยลำยมือสวย มีทักษะ
กำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และคิดสร้ำงสรรค์ เพิ่มสมรรถนะกำรรู้เรื่องกำรอ่ำน
กำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์และกำรรู้เรื่องวิทยำศำสตร์ ตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA ทักษะภำษำอังกฤษ
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เพื่อกำรสื่อสำร (CLT) ให้เหมำะสมกับระดับชั้น มีสมรรถนะทำงด้ำนดิจิทัล เพือ่ กำรเรียนรู้ และ
ผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดับชำติ (O-NET) สูงขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำอุ บ ลรำชธำนี เขต 1 มุ่ ง เน้ น กำรพั ฒ นำ
สถำนศึ ก ษำให้ เ ป็ น หน่ ว ยงำนที่ มี ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรท ำงำนและ
เกิดประสิทธิผลตำมเป้ำหมำยที่กำหนด สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีคุณภำพและประสิทธิภำพ
เป็ น หน่ ว ยงำนที่ ยึ ด หลั ก ธรรมำภิ บ ำลและโปร่งใสเป็ น องค์ ก รที่ ป รำศจำกกำรทุ จริต คอรัป ชั่น ปรับ
วัฒนธรรมกำรทำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบ
กำรท ำงำนที่ เป็ น Digital เข้ ำมำประยุก ต์ใช้ อย่ ำงคุ้ ม ค่ำและปฏิ บั ติ งำนเที ย บได้ กับ มำตรฐำนสำกล
รวมทั้งลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว
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กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
นักเรียนคือหัวใจของกำรจัดกำรศึกษำควำมปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญ
ต่ อกำรจั ดกำรศึ กษำของสถำนศึ กษำ ส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ ก ษำอุ บ ลรำชธำนี เขต 1
จึงตระหนักและเล็งเห็นควำมจำเป็นเร่งด่วนที่สถำนศึกษำและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยต้องร่วมกับ
หำแนวทำงที่เป็ น รูป ธรรมในกำรดูแลช่วยเหลื อรักษำควำมปลอดภัยป้องกันและแก้ไขปัญ หำต่ำง ๆ
ให้นักเรียนเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุขตำมหลักสูตรมีทักษะชีวิตสำมำรถดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ำมกลำง
สภำพแวดล้อมทำงสังคม อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่นักเรียน
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กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ
เป็ น กำรน ำหลั กปรั ชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปบู ร ณำกำรกำรบริ หำรจั ดกำรและกำร
จั ดกิ จกรรมกำรเรี ยนรู้ สู่ ควำมยั่ งยื น ส่ งเสริม สนั บ สนุ น กำรประเมิ น ประกวด แข่ งขั นสถำนศึ กษำ
เพื่ อควำมเป็ นเลิ ศทุ กระดั บ ยกย่ อง ชมเชย ให้ รำงวัลแก่ สถำนศึ กษำที่ ได้ รั บ รำงวั ล จำกกำรประเมิ น
ประกวด แข่งขันทุกระดับ
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สวนที่ 3
วิเคราะหความสอดคลองของแผนงาน / โครงการ
มติคณะรัฐมนตรีจากการประชุมวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เห็นชอบการจําแนกแผนออกเปน 3 ระดับ
แผนระดับที่ 1 ยุท ธศาสตรชาติ เป นเป าหมายการพั ฒนาประเทศ ใชเป นกรอบในการจัดทําแผน
ตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกัน
แผนระดับที่ 2 ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนความมั่นคง
แผนระดับที่ 3 หมายถึง แผนที่จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของแผนระดับที่ 1 และ 2 ให
บรรลุเปาหมาย ที่กําหนดไว หรือจัดขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด หรือจัดทําขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญา
ระหวางประเทศ
แผนระดับที่ 1 เปนแผนที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอให
กําหนดใหแตละโครงการตองมีความสอดคลองอยางนอย 1 ดาน และแผนระดับที่ 2 ตองมีความสอดคลอง
อยางนอย 2 แผนเขาระบบการติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จึงไดศึกษา วิเคราะหความสอดคลอง
เชื่ อมโยง ระหว างแผนปฏิ บั ติก ารประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กับแผนทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตรชาติ
1. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1.1 เปาหมาย คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคณ
ุ ภาพ พรอมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21
2. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
2.1 เปาหมาย สรางความเปนธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ
3. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3.1 เปาหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม
ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียทุ ธศาสตรชาติเปนเปาหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
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แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวของ)
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
1.1 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
1.1.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท
เปาหมาย คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดาน
รางกาย สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
1.1.2 แผนยอยการพัฒนาเด็กตั้งแตชวงการตั้งครรภจนถึงปฐมวัย
เปาหมายของแผนยอย เด็กเกิดอยางมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถ
เขาถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
1.1.3 แผนยอยการพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน
เปาหมายของแผนยอย วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21
ครบถวน รูจักคิดวิเคราะห รักการเรียนรู มีสํานึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถ
ในการแกปญหา ปรับตัว ลื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นได อยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิต ดีขึ้น
1.2 ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู
1.2.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท
เปาหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเปนของ
โลกศตวรรษที่ 21สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต
เปาหมายที่ 2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปญญาดีขึ้น
1.2.2 แผนยอยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 เปาหมายของแผนยอย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเปนของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล
เพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
1.2.3 แผนยอยการตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย
เปาหมายของแผนยอย ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปญญาเพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น
1.3 ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ
1.3.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบท
เป าหมายที่ 1 ภาครั ฐ บริ ห ารงานแบบบู ร ณ าการโดยมี ยุ ท ธศาสตร ช าติ
เปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
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เปาหมายที่ 2 ภาครัฐมีความทันสมัย
เป าหมายที่ 3 บุ คลากรภาครั ฐ เป น คนดี และเก ง ยึ ดหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
มีจิตสํานึกมีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
1.3.2 แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
เป า หมายของแผนย อ ย หน ว ยงานภาครั ฐ บรรลุ ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป า หมาย
ยุทธศาสตรชาติ
1.3.3 แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
เปาหมายของแผนยอย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเทา มาตรฐานสากลและมี
ความคลองตัว
1.3.4 แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
เปาหมายของแผนยอย บุคลากรภาครัฐยึดคานิยม ในการทํางานเพื่อประชาชน
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถ สูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ
2. แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
2.1 เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
2.1.1 ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับ
การพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย
2.2 เรื่องการปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2.2.1 ประเด็น
1) การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล
ที่มีความตองการจําเปนพิเศษ
2) การดําเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่หางไกล หรือสถานศึกษาที่ตองมี
การยกระดับคุณภาพอยางเรงดวน
2.3 เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และ
อาจารย
2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู
2.4 เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
2.4.1 ประเด็น
1) การปรับหลักสูตร พรอมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
2) ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา
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แหงชาติ

3) ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผูเรียน
4) การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
2.5 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยการพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล
2.5.1 ประเด็ น การปฏิ รูป การเรียนรู ดวยดิ จิทั ลผ านแพลตฟอร มการเรี ยนรู ด วยดิจิทัล

แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวของ)
1. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1.1 นโยบายที่ 1 ดานความปลอดภัย
1.2 นโยบายที่ 2 ดานโอกาส
1.3 นโยบายที่ 3 ดานคุณภาพ
1.4 นโยบายที่ 4 ดานประสิทธิภาพ
2. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563-2565) ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.1 เรื่องที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
2.2 เรื่องที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
2.3 เรื่องที่ 3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
2.4 เรื่องที่ 4 การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
2.5 เรื่องที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2.6 เรื่องที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
3. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
3.1 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เสริม สรางการจัดการศึกษาเพื่ อความมั่นคงของสั งคมและ
ประเทศชาติ
3.2 ประเด็ น ยุท ธศาสตรที่ 2 เสริ มสราง พั ฒ นากํ าลังคน การวิจัยและคิ ดคน นวัตกรรม
การศึกษา
3.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย ใหมีคณ
ุ ภาพ
3.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษา
3.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
3.6 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ
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4. แผนการขั บ เคลื่อ นการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ ก ษา Best Practice UBON 1 : 2023
Model ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กลยุทธที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลยุทธที่ 4 การสงเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา
กลยุทธที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ
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ตารางโครงการ งบประมาณแสดงความสอดคลองกับแผนทั้ง 3 ระดับ
ของสํานักงานเขตพื้นที่กากรศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

กลยุทธที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา จํานวน 3 โครงการ งบประมาณ 84,280 บาท
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

1

การจัดการศึกษาภาคบังคับ ปการศึกษา 2564

27,990

นางทัศนยวรรณ จันทศิลป

2

พัฒนาโครงการอาหารกลางวันเพือ่ กาวสูโรงเรียนตนแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

36,290

นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา

3

จัดตัง้ งบประมาณและจัดสรรงบประมาณ 2564-2565

20,000

นายประสาน พิลาศาสตร
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ที่

1

โครงการ

การจัดการศึกษาภาคบังคับ ป
การศึกษา 2564

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการสราง
โอกาสและความ
เสมอภาคทาง
สังคม

ประเด็นที่
11

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทุกโรงเรียนมี
ความรู ความเขาใจ สามารถ
ดําเนินการ การรับนักเรียน
ใหเปนไปตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติ การรับนักเรียน
ปการศึกษา 2564 เปนไป
อยางถูกตองและทันตาม
กําหนดเวลา
2. เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุน ใหโรงเรียน
สามารถรับประชากรวัยเรียน
ใหเขาเรียนตามเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับอยาง
ทั่วถึงเปนธรรม
3. เพื่อเผยแพรนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียน
ปการศึกษา 2564
ใหหนวยงานทางการศึกษา
อื่น และประชาชนทั่วไป
รับทราบ
4. มุงพัฒนาผูเรียนสู ความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ

1. ประชุมคณะกรรมการ
รับนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษาตามบทบาท
หนาที่ที่กําหนดไวใน
นโยบายและแนว
ปฏิบัติการรับนักเรียนฯ
จํานวน 11 คน
(จํานวน 2 ครั้ง)
2.การประชุมคณะทํางาน
กลุมสงเสริมการจัด
การศึกษา และเลขานุการ
ประจําศูนยประสานงาน
การจัดการศึกษาภาค
บังคับ ประจําเครือขาย
เพื่อชี้แจงและเตรียมการ
ประชุมเพื่อการรายงานผล
การรับนักเรียน ป
การศึกษา 2564
3. การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อติดตาม
นักเรียน
เขาเรียนชั้น ป.1, ม.1,
ม.4, ปการศึกษา 2564
จํานวน 38 คน

งบ
ประมาณ
27,990

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. โรงเรียนในสังกัดทุกแหง
สามารถรายงานผลรับนักเรียน
ไดทันตามกําหนดเวลา ถูกตอง
ครบถวน ตรวจสอบได
2 ประชากรวัยเรียนกลุมอายุ
เขาเรียนตามเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับอยางทั่วถึง
3 ผูจัดการศึกษาทุกครอบครัว
สามารถจัดการศึกษาใหผูเรียน
ไดตามแผนการจัดการเรียน
การสอน

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

มีความรูควบคูคุณธรรม
สามารถดําเนินชีวิตอยาง
รูเทาทัน ทําคุณประโยชน
ใหกับสังคม และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข
5. มุงใหผูเรียนมีความ
สําคัญที่สุด โดยจัด
กระบวนการจัดการศึกษาที่
สอดคลอง และสามารถ
พัฒนาผูเรียนตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ ซึ่งเนน
รูปแบบการบูรณาการโดยนํา
วิถีชีวิตเปนตัวตั้ง
ในการจัดการเรียนรู
6. มุงพัฒนาใหศูนยการเรียน
จัดการศึกษา ไดครอบคลุม
มีกระบวนการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย เนนผูเรียน
เปนสําคัญ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพขอผูเรียน
เปาหมาย
1. ครู/เจาหนาที่ธุรการที่
รับผิดชอบงานการรับ
นักเรียน จํานวน 238 คน

4.ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาแผน
การจัดการศึกษา
Home School /
ศูนยการเรียน
(จํานวน 15 คน)
กําหนดประชุม
ปงบประมาณละ
2 ครั้ง
5. ตรวจสถานที่จัด
การศึกษา Home
School/
ศูนยการเรียน
(จํานวน 15 คน)
ปงบประมาณละ 2 ครั้ง
6. ติดตามการจัดการเรียน
การสอนของ
Home School /
ศูนยการเรียน
ปการศึกษาละ 2 ครั้ง
กรรมการ 15 คน

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

2. เลขานุการประจําศูนย
ประสานงานการจัด
การศึกษาภาคบังคับและการ
รับนักเรียน จํานวน 28 คน
3. คณะทํางานในกลุม
สงเสริมการจัดการศึกษา
จํานวน 10 คน
4. ผูขอจัดการศึกษา
โดยครอบครัว 2 ครอบครัว
(ผูเรียนจํานวน 3 คน)
5. ศูนยการเรียน 1 ศูนย
(ผูเรียนจํานวน 10 คน)
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กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

พัฒนาโครงการอาหารกลางวันเพื่อ ดานพัฒนาและ
กาวสูโรงเรียนตนแบบอาหาร
เสริมสราง
กลางวันระดับประเทศ
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็น 12

เรื่องที่ 3

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 4

~ 46 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหทุกโรงเรียนจัด
อาหารกลางวันนักเรียนใหมี
คุณภาพถูกหลักโภชนาการ
อาหารครบ
5 หมู และ
มีการจัดเมนูอาหาร
หมุนเวียนลวงหนา 1 เดือน
ขึ้นไป จัดทําตลอดป
การศึกษาและใหนําเมนูนั้น
สูการปฏิบัติจริง โดยใช
โปรแกรมการจัดสํารับ
อาหารแบบอัตโนมัติ
Thai School Lunch
2. เพื่อใหนักเรียนทุกคนได
รับประทานอาหารกลางวันที่
มีคุณภาพ มีปริมาณเพียงพอ
กินอิ่มทุกคน ทุกวัน
3. เพื่อใหนักเรียนระดับ
อนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษาไดดื่มนม
โรงเรียนทุกคน
4. สงเสริมใหทุกโรงเรียนจัด

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

36,290
1. แจงโครงการพรอม
เกณฑการคัดเลือก
โรงเรียนตนแบบอาหาร
กลางวันใหทุกโรงเรียน
ทราบ
2. โรงเรียนดําเนินการ
ตาม
เกณฑคัดเลือกและ
วัตถุประสงคของโครงการ
3. โรงเรียนสมัครเขารวม
พัฒนาโรงเรียนตนแบบ
อาหารกลางวันระดับเขต
4. สพป.อบ. 1 นําพา
ผูบริหารโรงเรียน
เปาหมายไปศึกษาดูงาน
โรงเรียนตนแบบอาหาร
กลางวันโรงเรียนบานนา
หวยแดงดงสําโรง อ. ศรี
เมืองใหม สังกัด สพป.
อบ. 3 จํานวน 10 คน
5. โรงเรียนมีการชั่ง
น้ําหนักและวัดสวนสูงของ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. นักเรียนระดับอนุบาลถึง
ระดับประถมศึกษาทุกคน
ไดรับประทานอาหารกลางวันมี
คุณภาพตลอดปการศึกษา
2. โรงเรียนในสังกัดดําเนิน
โครงการอาหารกลางวันมี
ประสิทธิภาพครบ 238 โรง
3. นักเรียนที่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ ไดรับการ
แกปญหา สงผลใหนักเรียน
กลุมดังกลาวเจริญเติบโตสมวัย
4. โรงเรียนในสังกัด จัดทํา
เมนูอาหารกลางวันลวงหนา
โดยใชโปรแกรมการจัดสํารับ
อาหารแบบอัตโนมัติ
Thai School Lunch
จํานวน 214 โรงเรียนขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 90 ขึ้นไป
5. นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

~ 47 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

อาหารเชาใหนักเรียนที่มี
ภาวะทุพโภชนาการ
เพื่อแกปญหาภาวะทุพ
โภชนาการพรอมทั้งสงเสริม
ใหออกกําลังกายทุกวันตลอด
ปการศึกษา
5. เพื่อใหทุกโรงเรียนพัฒนา
ระบบสุขาภิบาลและอาหาร
ที่ดีในโรงเรียนและพัฒนา
ระบบน้ําดื่มสะอาดใน
โรงเรียน
6. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียน
ดําเนินงานโครงการสงเสริม
ผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียน
ใหตอ เนื่องเกิดความยั่งยืน
7. เพื่อคัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบอาหารกลางวัน
ระดับเขตและระดับ
ประเทศ
5 โรงเรียนตอปงบประมาณ

นักเรียนทุกคนตนภาค
เรียนและปลายภาคเรียน
พรอมทั้งรายงาน
ภาวะทุพโภชนาการ
ของนักเรียนทางเว็บไซต
กองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันกําหนด
6. แตงตั้งคณะ
กรรมการตรวจเยี่ยม
กํากับติดตามและ
ประเมินผลงาน
โครงการอาหารกลางวัน
ของโรงเรียนเปาหมาย
ในปงบประมาณ 2564
7. คณะกรรมการออก
ตรวจเยี่ยม กํากับ
ติดตามประเมินโรงเรียน
และคัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบอาหารกลางวัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อสงเขาคัดเลือก
โรงเรียนตนแบบอาหาร

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

เปาหมาย
1. โรงเรียนในสังกัด สพป.
อบ. 1 จํานวน 238 โรง
ดําเนินโครงการอาหาร
กลางวันอยางมีประสิทธิ
ภาพอาหารกลางวันนักเรียน
มีคุณภาพ มีปริมาณอาหาร
ที่เพียงพอนักเรียนกินอิ่ม
ทุกคน

กลางวันระดับประเทศ
8. ใหโรงเรียนที่เขารวม
การพัฒนาเปนโรงเรียน
ตนแบบอาหารกลางวัน
สงผลงานในรูปแบบ
วีดิทัศนความยาว
12 -15 นาที และ
เอกสารตามหลักเกณฑ
การคัดเลือกโรงเรียนละ
1 เลม
9. จัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหกับโรงเรียนทีเ่ ขา
รวมพัฒนา นําเสนอ
ผลงานเปนวีดที ัศนและดู
เอกสารเปนเลม

2. โรงเรียน จํานวน 238
โรง จัดอาหารเสริม (นม)
ใหนักเรียนระดับอนุบาลถึง
ระดับประถมศึกษาไดดื่มนม
โรงเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ
3. โรงเรียนที่มีภาวะทุพ
โภชนาการนักเรียน มีการ
จัดอาหารเชาใหนักเรียนเพื่อ
แกปญหาภาวะ
ทุพโภชนาการ
4. โรงเรียน จํานวน 238 โรง
มีการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
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งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

และอาหารที่ดีในโรงเรียน
อยางตอเนื่อง
5. โรงเรียน จํานวน 238
โรง มีนา้ํ ดื่มสะอาดเพียงพอ
ใหนักเรียนดื่มตลอดป
การศึกษา
6. โรงเรียนที่ดําเนินโครงการ
สงเสริมผลผลิตเพื่ออาหาร
นักเรียน มีการดําเนิน
โครงการตอเนื่องเกิดความ
ยั่งยืน
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กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

3

การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25642565

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ประเด็น 20

เรื่องที่ 6

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 4

~ 50 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหดําเนินการจัดตั้ง
งบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาใน
สังกัด เปนไปดวยความ
เรียบรอย
2. เพื่อใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม ศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
ดําเนินการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณใหกับ
สถานศึกษาในสังกัด ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เปนไปดวยความเรียบรอย
เปาหมาย
สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่5
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ไดรบั
การจัดตั้งและจัดสรร
งบประมาณ เต็มตามกรอบ
วงเงินที่ สพฐ. กําหนด

1. แตงตั้งคณะกรรมการ
และพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
และเรียงลําดับ
ความสําคัญ
2. จัดสรรงบประมาณ
ระหวางปงบประมาณ
ประชุม 3 ครั้ง
3. ติดตามงบประมาณ
และรายงานผล

งบ
ประมาณ
20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สถานศึกษาในสังกัดไดรับ
การจัดตั้งงบประมาณ
ครบทุกรายการ และรายงาน
ขอมูลทันตามกําหนดเวลา
2. สํานักเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
แตละประเภท ตามความ
จําเปน ขาดแคลน และ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบ ทีเ่ กี่ยวของอยาง
เครงครัด

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 26 โครงการ งบประมาณ 4,674,394 บาท
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

1

การพัฒนาทักษะการคิดแกปญหาดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี คณิตศาสตร และสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย

122,040

นางวิไลลักษณ จรูญโรจนวิทย

2

พัฒนาการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรูเทคโนโลยี ดวย TPCK สูศตวรรษที่ 21

254,540

นางธนพร คํานวน
นางนันทนภัส ปภินวัช
นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย
นางสาวสุวิจยา มุล

3

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

207,300

นางสาววราพร ดาราศาสตร
นางสาวอัญชลี ไชยกาล

4

พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณและการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญตามแนวคิดมอนเตสเซอรี

254,000

นางสาวสวาสฏิพร แสนคํา และคณะ

5

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

200,000

นางวิไลลักษณ จรูญโรจนวิทย
นางสาวสวาสฏิพร แสนคํา

6

ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET , NT

136,802

นางวิไลลักษณ จรูญโรจนวิทย
นางสาววราพร ดาราศาสตร
นางสาวอัญชลี ไชยกาล

~ 51 ~

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

7

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูวทิ ยาการคํานวณและการออกแบบเทคโนโลยี

538,620

นางสาววัชรากร ตระการไทย
นางสาวสุวิจยา มุลทา

8

การใชระบบบริหารงบประมาณโดยใชโปรแกรม AMSS

15,350

9

การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ดวยบันได 5 ขั้น
สูความเปนเลิศ
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
สูอาชีพและการมีงานทํา
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต 1

88,150

นางกฤษณา กฤตาคม
นางรัตนา แกวเนตร
นางสาวจันทรฉาย สืบวงศ
นายเสงี่ยม พวงสุข
นางสุมณฑา วงศมั่น
นางทัศนีย นามสละ
นางสาวสุธาวัณย จันทรจิตร
นางสาวน้ําออย วิจิตร
นางประวีณา ศรีโชค
นายณรงคศักดิ์ สุตะพรหม
นางสาวนิโลบล โยธา
นางฉวีวรรณ วะรงค
นางกัญญลักษณ ศิริวารินทร
นางสาวนพวรรณ ชุมพล
นางสาววัชรากร ตระการไทย
นางวิจิตรา สุขสาย

10
11
12

พัฒนาศักยภาพครูผูสอนในการสรางเครื่องมือประเมินสมรรถนะผูเรียน ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
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63,550
202,500
66,280

นางวิไลลักษณ จรูญโรจนวิทย
นางสาววราพร ดาราศาสตร
นางสาวอัญชลี ไชยกาล

ที่

โครงการ

งบประมาณ

13

ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย
ศึกษานิเทศกในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

140,400

นางปวารณา รอยพิลา

14

แพลตฟอรมดานการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ Digital Education Excellence
Platform Deep

150,990

นางธนาพร คํานวน
นางนันทนภัส ปภินวัช
นายอุดลศักดิ์ ศรีวิชัย
นางสาวสุวิจยา มุลทา

15

สงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

172,530

นายสุเมธ มัดธนู
นางสุกัญญา รักษาสัตย

16

สรางเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาของผูบริหารสูการเปนผูบริหาร
มืออาชีพ

140,000

นางวิจิตรา สุขสาย

17

เสริมสรางศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ดวยกระบวนการ Co-Design

229,100

นางสาวปยะภรณ สาริบูรณ

18

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและความสามารถในการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก (Active Learning) เพื่อเสริมสรางทักษะในศตวรรษที่ 21

412,900

นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล

~ 53 ~

ผูรับผิดชอบ

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

19

อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการเตรียมการจัดซื้อจัดจาง ปงบประมาณ 2564

143,700

นางกฤษณา กฤตาคม
นางรัตนา แกวเนตร
นางสาวจันทรฉาย สืบวงศ
นายเสงี่ยม พวงสุข
นางสุมณฑา วงศมั่น
นางทัศนีย นามสละ
นางสาวสุธาวัณย จันทรจิตร
นางสาวน้ําออย วิจิตร
นางประวีณา ศรีโชค
นายณรงคศักดิ์ สุตะพรหม
นางสาวนิโลบล โยธา

20

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนแมบทฯและแนวทางการจัดทําแผนระดับที่
3

351,162

นางเนตรหทัย ณรงคแสง

21

เสริมสรางความรูความเขาใจการใชงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ประจําป 2564

48,600

นางปวารณา รอยพิลา
นางสาวจิราพร พุทธเลิศ
นายธรรมนูญ ลาผาน

22

การพัฒนาหองสมุดมีชีวิตและสงเสริมนิสัยรักการอาน

93,960

นางธนพร คํานวน
นางนันทนภัส ปภินวัช
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ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

23

นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

5,000

นายจิรวัฒน สวางวงศ
นางชาลินี ศรีสันต

24

พัฒนาครูเพื่อยกระดับการประเมินผลระดับนานาชาติ PISA

98,800

นายปญญา ตรีเลิศพจนกุล

25

การพัฒนาบุคลากรดานเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)

354,300

นายปญญา ตรีเลิศพจนกุล

26

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

183,820

นางฉวีวรรณ วะรงค
นางสาววัชรากร ตระการไทย

~ 55 ~

ที่

โครงการ

1

การพัฒนาทักษะการคิดแกปญหา
ดวยการจัดการเรียนรูบูรณาการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
คณิตศาสตร และสะเต็มศึกษา
ระดับปฐมวัย

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 2

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3

~ 56 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัย
ใหมีความรูความเขาใจใน
การจัดประสบการณการ
เรียนรูระดับปฐมวัย
บูรณาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี คณิตศาสตร
และสะเต็มศึกษา
ดวยกระบวนการสืบเสาะ
หาความรู
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม
สถานศึกษาปฐมวัย
ในการพัฒนาการจัด
ประสบการณการเรียนรู
ระดับปฐมวัย ดวยกิจกรรม
บูรณาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี คณิตศาสตร
และสะเต็มศึกษา เพื่อ
พัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ไดแกทักษะการ
คิดแกปญหาคิดสรางสรรค
การใชภาษาสื่อสาร และ
การแสวงหาความรู
ไดเหมาะสมกับวัย

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดประสบการณการ
เรียนรูบูรณาการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
คณิตศาสตร และสะเต็ม
ศึกษาระดับปฐมวับ ดวย
กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู
2. การนิเทศ ติดตาม
การจัดประสบการณการ
เรียนรูบูรณาการ
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
คณิตศาสตร และสะเต็ม
ศึกษาระดับปฐมวัย
ดวยกระบวนการ
สืบเสาะหาความรู

งบ
ประมาณ
122,040

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ครูปฐมวัยมีความรูความ
เขาใจในการจัดกิจกรรม
บูรณาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี คณิตศาสตร และ
สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย
ดวยกระบวนการสืบเสาะหา
ความรู
2. สถานศึกษาในสังกัดที่จัด
การศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม
การจัดประสบการณที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อสงเสริม
ทักษะในศตวรรษที่ 21
3. เด็กปฐมวัยทุกคนมีทักษะ
พื้นฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
มีความสามารถในการคิด
แกปญหา คิดสรางสรรค และ
มีทักษะในการแสวงหาความรู

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เปาหมาย
1.ครูปฐมวัยใน
สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาปฐมวัย 198
โรงเรียนๆ ละ 1 คน
2. เด็กปฐมวัยทุกคน
ไดรับการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ไดแก
ทักษะการคิดแกปญหา
คิดสรางสรรค การใช
ภาษาสื่อสาร และการ
แสวงหาความรู ดวยการ
จัดประสบการณบูรณา
การวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี คณิตศาสตร
และสะเต็มศึกษา
ดวยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู
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กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

2

โครงการ

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู
สาระการเรียนรูเทคโนโลยี ดวย
TPCK สูศตวรรษที่ 21

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานพัฒนาและ
เสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

วัตถุประสงค
1 เพื่อใหครูมีความรูและ
ความเขาใจหลักการ
วิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด และทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
2 เพื่อใหครูสามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู
และออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน TPCK
3 เพื่อปรับแนวคิดและ
เจตนคติที่ดีตอการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู
และการออกแบบการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนฐาน
เปาหมาย
ครูแกนนําทุกกลุมสาระ
การเรียนรูในสังกัด
จํานวน 239 คน

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

254,540
1. ประชุมปฏิบัตกิ าร
วิเคราะหหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 กับการ
จัดการเรียนรูหองเรียน
แหงอนาคตนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21
2. จัดประชุมสานเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู“ภายใต
กรอบแนวคิดการพัฒนา
ครูมืออาชีพ TPCK”
โดยเนนการมีสวนรวม
(การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูและออกแบบ
การจัดการเรียนรู)
3. นิเทศ ติดตาม ผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
4. Symposium จัด
ประกวดแสดงผลงาน
นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
5. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการและ
จัดทํารูปเลมเพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. โรงเรียนในสังกัดใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู
2. ครูไดแนวทางการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูและ
การจัดการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21
3. ครูมีทัศนคติที่ดีในการ
พัฒนาตนเองใหมีความรู
ความเขาใจในการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21
4. ครูสามารถจัดการเรียนรู
ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรและ
นําไปสูการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์และทักษะการ
เรียนรูของนักเรียนใน
ศตวรรษที่ 21

ที่

โครงการ

3

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ประจําปงบประมาณ
2564

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 59 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาครูผูสอน
ภาษาอังกฤษใหมีความรู ดาน
ทักษะ กระบวนการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษตาม
หลักสูตร Boot Camp
Turbo นําสูหองเรียน
3. เพื่อสงเสริมและ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ ONET
ใหสูงขึ้น
4. เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการนิเทศ ติดตาม
ฯ การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาอังกฤษ
เปาหมาย
1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ในสังกัด จํานวน 238
โรงเรียน รอยละ 100
ไดรับความรูดา นทักษะ

1. ประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหมี
ประสิทธิภาพ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ดานการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
หลักสูตร Boot Camp
Turbo
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะหผลการทดสอบ
และนําผลการทดสอบไป
ใชในการยกระดับผลการ
ทดสอบ ONET
4. นิเทศ กํากับ ติดตาม
และสรุปการดําเนินงาน

งบ
ประมาณ
207,300

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ครูผูสอนภาษาอังกฤษใน
สังกัด มีความรูดานทักษะ
กระบวนการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และสามารถจัดการเรียนรูได
อยางมีประสิทธิภาพ
2.ครูผูสอนภาษาอังกฤษไดรับ
ความรูในการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ตาม
หลักสูตร Boot Camp
Turbo
3. ครูผูสอนภาษาอังกฤษมี
แนวทางและเอกสาร
ประกอบการจัดการเรียนรู
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ ONET
สูงขึ้น
4. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ไดรับการนิเทศ ติดตามฯ การ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษอยาง
ตอเนื่อง

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กระบวนการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและสามารถ
จัดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
จํานวน 80 คน ไดรับ
ความรูในการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษา
อังกฤษ ตามหลักสูตร
Boot Camp Turbo
3. ครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ในสังกัด จํานวน 238
โรงเรียน รอยละ 100 ได
เอกสารประกอบการสอน
ไดวิเคราะหผลการ
ทดสอบและนําผลสอบไป
ใชในการพัฒนาตอไป
4. รอยละ 100 ของ
โรงเรียนไดรับการนิเทศ
ติดตามฯ การพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ
สอนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาอังกฤษ

~ 60 ~

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

4

พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ
และการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผูเรียนเปนสําคัญตามแนวคิดมอน
เตสซอรี (Montessori)

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 2

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3

~ 61 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

วัตถุประสงค
1 เพื่อใหโรงเรียนบริหาร
จัดการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนระดับปฐมวัยโดย
ใชใหหองเรียนเปนฐานใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี
อยางเปนระบบ มีความ
นาเชื่อถือและมี
ประสิทธิผล
2. เพื่อใหผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอน
ระดับปฐมวัยมีความรู
ความเขาใจพัฒนา
หลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผล และจัด
ประสบการณการเรียนรู
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี
อยางเปนระบบ มีความ
นาเชื่อถือและมี
ประสิทธิผล
3. เพื่อวิจัยและพัฒนา

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

254,000
1.จัดทําหลักสูตรการ
อบรม/เอกสารการ
พัฒนา/สรางเครื่องมือการ
วิจัย/ตรวจสอบหา
คุณภาพของเครื่องมือการ
วิจัยและการนิเทศ
2. ประชุมปฏิบัติผบู ริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน
ระดับปฐมวัย การวิจัย
และพัฒนา คุณภาพ
ผูเรียนโดยใชโรงเรียนและ
หองเรียนเปนฐานตาม
แนวคิดมอนเตสซอรี
ระยะเวลา
5 วัน
3. นิเทศ ติดตาม ผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียน
4. ประชุมสะทอนผล
นําเสนอผลการดําเนินงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. โรงเรียนทุกโรงเรียนมี
ผลงานการพัฒนาผูเรียนโดย
ใชใหหองเรียนเปนฐานในการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียนตาม
แนวคิดมอนเตสซอรีที่มี
คุณภาพอยางเปนระบบ มี
ความนาเชื่อถือ และมี
ประสิทธิผล
2. ครูทุกคนมีรปู แบบวิธีการ
จัดประสบ
การณและมีผลงานวิจัยในชั้น
เรียน จากการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนโดยใชหองเรียนเปน
ฐานตามแนวคิดมอนเตสซอรี
ที่มีคุณภาพอยางเปนระบบ มี
ความนาเชื่อถือ และมี
ประสิทธิผล
3. หองเรียนไดรบั การพัฒนา
เปนแหลงเรียนรู มีสภาพ
แวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูที่
มีคุณภาพ
4. นักเรียนทุกคนระดับ
ปฐมวัยไดรับการพัฒนา ใหมี
ความสามารถ มีทักษะ มี

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

คุณภาพเด็กระดับปฐมวัย
อยางเปนระบบ มีความ
นาเชื่อถือ มีความ
สามารถ มีทักษะมีความรู
ความสามารถตามวัยและ
มีสมรรถนะทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
เปาหมาย
1. โรงเรียนที่สมัครเขา
โครงการ
จํานวน 52 โรงเรียน
2 ผูบริหารโรงเรียนและ
ครูผูสอนระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนในโครงการ
จํานวน 170 คน
3 คณะวิทยากรและ
คณะทํางาน
จํานวน 10 คน

~ 62 ~

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ความรูความสามารถ
ตามวัยและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามหลักสูตรและ
สมรรถนะทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

ที่

โครงการ

5

ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 2

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3

~ 63 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ปฐมวัยสูความเปนเลิศ
ในโรงเรียนศูนยเด็ก
ปฐมวัยตนแบบและศูนย
เด็กปฐมวัยตนแบบ
เครือขาย
2. เพื่อพัฒนา
ความสามารถของครู
ปฐมวัยในการจัด
ประสบการณดวย
นวัตกรรม ไดตามความ
สนใจ อาทิเชน การจัด
ประสบการณการเรียนรู
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี
(Montessori)
การจัดประสบการณการ
เรียนรูแบบไฮสโคป
(High Scope) และ
รูปแบบอื่นๆ
3. เพื่อพัฒนา
ความสามารถของครู
ปฐมวัยในการจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณแบบ

1 การพัฒนาโรงเรียนสู
ความเปนเลิศ
2. การพัฒนาการจัด
ประสบการณเรียนรู
ตามแนวคิดไฮสโคป
3. การพัฒนาศักยภาพครู
ในการการจัดประสบการณ
การเรียนรูวิทยาการ
คํานวณ (Coding) ระดับ
อนุบาล
4. การพัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัยในการพัฒนา
ทักษะทางสมอง (EF)
5. การพัฒนาเครือขาย
ตรวจสอบ ติดตามและเฝา
ระวังพัฒนาการตามคูมือ
DSPM และการประเมิน
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
6. การคัดเลือกรูปแบบ/
วิธีปฏิบัติในการจัด
การศึกษาปฐมวัยที่ดี
(Best Practice)
7. การนิเทศ ติดตามการ
พัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษาปฐมวัย

งบ
ประมาณ
200,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. เด็กปฐมวัยไดรับการ
พัฒนาทั้งดานรางกาย
อารมณ สังคม และสติปญญา
มีทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และคณิตศาสตร
มีความสามารถในการคิด
แกปญหา คิดสรางสรรค และ
มีทักษะในการแสวงหาความรู
มีทักษะแหงศตวรรษที่ 21
2. สถานศึกษามีผลการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการ
เรียนรูที่สง ผลตอพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย สามารถพัฒนา
เปนรูปแบบการจัด
ประสบการณการเรียนรูระดับ
ปฐมวัยที่ดี จัดทําเปน Best
Practice ของบุคลากรใน
สถานศึกษา
3. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
เผยแพรผลงานรูปแบบการ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

บูรณาการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิศวกรรม
และคณิตศาสตร (STEM)
การจัดประสบการณ
วิทยาการคํานวณและ
วิทยากรคอมพิวเตอร
แบบไมใชอปุ กรณ
คอมพิวเตอร (Coding &
Computing Science)
การจัดประสบการณ
วิทยาศาสตรดวยกิจกรรม
การทดลองและโครงงาน
ตามโครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย
ประเทศไทย และการ
พัฒนาทักษะทางสมอง
(EF) การใชส่อื นวัตกรรม
การเรียนรู การจัดสภาพ
แวดลอม และกาประเมิน
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู
ปฐมวัยใหมีความรูความ
เขาใจในการจัด

~ 64 ~

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

จัดประสบการณการเรียนรู
ระดับปฐมวัยที่ดี จัดทําเปน
Best Practice ของบุคลากร
ในเครือขายสถานศึกษา และ
เขตพื้นที่การศึกษา
4. สถานศึกษาจัดการศึกษา
ปฐมวัยอยางคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหงชาติ และมีความ
เปนเลิศสูประชาคมอาเซียน
และทัดเทียมนานาชาติ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

ประสบการณที่สงเสริม
พัฒนาการ และทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ไดแก
ทักษะการคิดแกปญหา
คิดสรางสรรค การใช
ภาษาสื่อสาร
5. เพื่อเสริมสรางความรู
ความเขาใจครูปฐมวัยใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยตาม
มาตรฐานสถานพัฒนา
6. เพื่อสรางเครือขายการ
พัฒนา ตรวจสอบและเฝา
ระวังพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยดวยคูมือ DSPM
ของกระทรวงสาธารณสุข
7. เพื่อวิจัยรูแบบการจัด
ประสบการณเรียนรู
ระดับปฐมวัย และ
สงเสริมการพัฒนา
รูปแบบการจัด
ประสบการณที่เปนเลิศ
(Best Practice)
8. เพื่อนิเทศ ติดตาม

~ 65 ~

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

สถานศึกษาปฐมวัยในการ
พัฒนาการจัด
ประสบการณการเรียนรู
ระดับปฐมวัย
เปาหมาย
ครูปฐมวัยทุกคนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 จํานวน 198
โรงเรียน ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการจัด
ประสบการณการเรียนรู
ปฐมวัยเพื่อสงเสริมพัฒนา
การ สมรรถนะและทักษะ
แหงศตวรรษ
ที่ 21

~ 66 ~

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

6

โครงการ

ยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-NET , NT

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 67 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความ
ตระหนักและสื่อสาร
ใหกับผูบริหารสถาน
ศึกษามีความเขาใจในการ
เตรียมพรอมในการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET/NT)
ปการศึกษา 2563
2. เพื่อพัฒนาครูผูสอนให
มีความรูความเขาใจใน
การวิเคราะหผลการ
ทดสอบระดับชาติ
O-NET/NT และนําผลไป
ใชในการปรับปรุงพัฒนา
ออกแบบการจัดการ
เรียนรูและการวัด
ประเมินผลการเรียนรูใน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่
ผูเรียนมีความบกพรอง
และมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่
ใชสอบใน ปการศึกษา 2563
3. เพื่อสงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาดําเนินการ

1 การใหบริการเครื่องมือ
มาตรฐานในการประเมิน
ความสามารถดาน
ภาษาไทยและ
ความสามารถดาน
คณิตศาสตร ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 และ
ขอสอบมาตรฐานเตรียม
ความพรอมประเมิน
ระดับชาติระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3
2.การประชุมชี้แจงสราง
ความตระหนักและสื่อสาร
ใหกับผูบริหารสถานศึกษา
มีความเขาใจในการ
วิเคราะหผลการทดสอบ
และเตรียมพรอมในการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ
(O-NET/NT) ปการศึกษา
2563 สําหรับผูบริหาร
สถานศึกษาหรือครู
วิชาการ

งบ
ประมาณ
136,802

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ผูบริหารสถานศึกษามีการ
ขับเคลื่อนคุณภาพผูเรียน
อยางเปนรูปธรรมเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ยกระดับผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ O-NET
NT สูงขึ้นอยางนอยรอยละ 3
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. ครูผูสอนใหมีความรูความ
เขาใจในการวิเคราะหผลการ
ทดสอบระดับชาติ O-NET NT
และนําผลไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาออกแบบการ
จัดการเรียนรูและการวัด
ประเมินผลการเรียนรูใน
มาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ผเู รียนมี
ความบกพรอง และมาตรฐาน/
ตัวชี้วัดที่ใชสอบใน ป
การศึกษา 2563
3.ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่
6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้น โดยการ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสาระการ
เรียนรูหลัก ไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และ
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ใหสูงขึ้น
อยางนอยรอยละ 3
4. เพื่อนิเทศกํากับ
ติดตามการดําเนินการยก
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ และนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะหผลการ
ทดสอบ การวิเคราะห
ขอสอบ และ
การออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับโครงสรางขอสอบ
(Test Blueprint)
ระดับชาติชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ประถมศึกษาปที่ 6
และชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 3
สําหรับศึกษานิเทศก และ
ครูแกนนํากลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาอังกฤษ
4 การนิเทศ ติดตาม การ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เปาหมาย
ครูผูสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปที่ 3 ทุกคน
ที่เขารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผาน
เกณฑการประเมินการ
อบรม จํานวน 238
โรงเรียนๆ ละ 1 คน

~ 68 ~

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

วิเคราะหแนวขอสอบ O-NET
NT ทุกกลุมสาระการเรียนรู
ที่สอบโดยเนนการใชทักษะ
กระบวนการคิดระดับสูง การ
เขียนขอสอบมาตรฐาน การ
เฉลยขอสอบที่บงบอกวิธีคิด
แนวคิดใหกับผูเรียน

ที่

7

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

ดานการพัฒนา
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู
วิทยาการคํานวณและการออกแบบ และเสริมสราง
เทคโนโลยี
ศักยภาพมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 69 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เพิ่มพูนความรู ความเขาใจ
ในมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด และวิธีการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณ
ใหครูผูสอนวิชาวิทยาการ
คํานวณมีความพรอม และ
จัดการเรียนรูวิชาวิทยาการ
คํานวณไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.เพื่อพัฒนานักเรียนใน
สังกัดใหมีทักษะกระบวน
การคิดเชิงคํานวณ
(Computational
Thinking) เกิด
กระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห คิดอยางเปน
ระบบดวยเหตุผลอยาง
เปนขั้นตอน รูเทาทัน
ประยุกตใชความรูและ
ทักษะในการแกปญหาใน
ชีวิตจริง
3.เพื่อสรางเวที

1. การขับเคลื่อนนโยบาย
สูการปฏิบัติ
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูน
ความรู ความเขาใจ และ
ทักษะการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิทยาการ
คํานวณ 3 รุนๆละ 2 วัน
3. การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
4. จัดเวทีประกวด แขงขัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู

งบ
ประมาณ
538,620

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ครูผูสอนวิชาวิทยาการ
คํานวณ มีความรู ความเขาใจ
ในมาตรฐานการเรียนรู
ตัวชี้วัด และ วิธีการจัดการ
เรียนรูวิทยาการคํานวณ
สามารถจัดการเรียนรูที่
สงเสริมผูเรียนดานการพัฒนา
ทักษะการคิดสรางสรรค คิด
อยางเปนระบบดวยเหตุผล
อยางเปนขั้นตอน
2. ครูผูสอนมีความสามารถใน
การออกแบบการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ
กระบวนการคิดเชิงคํานวณ
(Computational Thinking)
เกิดกระบวนการคิดเชิง
วิเคราะห คิดอยางเปนระบบ
ดวยเหตุผลอยางเปนขั้นตอน
รูเทาทัน ประยุกตใชความรู
และทักษะในการแกปญหาใน
ชีวิตจริง
3. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานเทคโนโลยี

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

แลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
เทคโนโลยี
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรและพัฒนา
คัดเลือกสนับสนุนตัวแทน
เขาแขงขันทางเทคโนโลยี
ในเวทีตาง ๆ
เปาหมาย
1.ค รู ผู ส อ น วิ ท ย าก าร
คํ า นวณ ระดั บ ปฐมวั ย
จํานวน 193 คน
2.ครูผูสอนวิทยาการ
คํานวณ
ระดับประถมศึกษา
จํานวน 239 คน
3.ครูผูสอนวิทยาการ
คํานวณ
ระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 57 คน
4.วิทยากรและ
คณะทํางาน
จํานวน 40 คน

~ 70 ~

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร และพัฒนา
คัดเลือก สนับสนุนตัวแทนเขา
แขงขันทางเทคโนโลยีในเวที
ตาง ๆ

ที่

8

โครงการ

การใชระบบบริหารงบประมาณ
โดยใชโปรแกรม AMSS

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 1

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 2

~ 71 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อใชควบคุมการใช
จายเงินใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค/บรรลุ
เปาหมายในแตละ
โครงการ/กิจกรรม
2. ใชควบคุมการรับ –
จายเงิน ของแตละใบงวด
ไดครบถวน ถูกตอง
3. ใชควบคุมเงินแทน
ทะเบียนคุมเงินประจํา
งวดสวนจังหวัด
(สามารถแจกแจง
รายละเอียดของแตละ
รหัสงบประมาณไดอยาง
ชัดเจน)
4. ใชควบคุมเงินแตละ
โครงการ/แตละกลุมภาย
ไดอยางละเอียด
5. ใชตรวจสอบการ
บริหารงบประมาณของ
ของเขตพื้นที่ในแตละ
ปงบประมาณได
เปนอยางดี
เหมาะสําหรับผูบริหารที่
จะใชเปนเครื่องมือในการ

1.ประชุมคณะทํางาน
2. ศึกษาดูงานที่
สพป.อบ.4
3. ดําเนินการบันทึกขอมูล
4. ประชุมคณะทํางาน
5.ประชุมชี้แจงผูเ กี่ยวของ
6. ติดตามผล

งบ
ประมาณ
15,350

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 สามารถ
เบิกจายงบประมาณไดตาม
วัตถุประสงค/บรรลุเปาหมาย
ในแตละโครงการ/กิจกรรม
2. สํานักงานเขตพื้นที่
ควบคุมการรับ – จายเงิน
ของแตละใบงวดไดครบถวน
ถูกตอง
3. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สามารถใชขอมูลจากระบบ
บริหารงบประมาณโดยใช
โปรแกรม AMSS แทน
ทะเบียนคุมเงินประจํางวด
สวนจังหวัด (สามารถแจกแจง
รายละเอียดของแตละรหัส
งบประมาณไดอยางชัดเจน
4. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
คุมเงินแตละโครงการ/
แตละกลุมภายไดอยางละเอียด

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

บริหารงบประมาณ
ภายในองคกร
6. เปนตัวชวยในการสอบ
ยันความถูกตองของ
ยอดเงินเบิกจายในแตละ
รหัสงบประมาณตาม
ระบบ GFMIS 7.
ตรวจสอบรายละเอียด
การเบิกจายเงินตลอดจน
เงินคงเหลือไดทุกที่ ทุก
เวลาที่ตองการ
8) การบริหารงบประมาณ
ภายในองคกรเปนไปดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบ
ไดเปาหมาย
บุคลากรกลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย
(10 คน) กลุมนโยบาย
และแผน (5 คน) และ
ผูเกี่ยวของ ( 5 คน)
รวม 20 คน
บันทึกขอมูลที่เกี่ยวของ
กับการเบิกจายโดยใช
ระบบบริหารงบประมาณ
โดยใชโปรแกรม AMSS
ไดรอยละ 100

~ 72 ~

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

5. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
มีระบบฐานขอมูลที่ใช
ตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของเขตพื้นที่ใน
แตละปงบประมาณไดเปน
อยางดี เหมาะสําหรับ
ผูบริหารที่จะใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารงบประมาณ
ภายในองคกร
6. สํานักงานเขตพื้นที่
มีระบบฐานขอมูลเปนตัวชวย
ในการสอบยันความถูกตอง
ของยอดเงินเบิกจายในแตละ
รหัสงบประมาณ
ตามระบบ GFMIS
7. ผูบริหาร หรือ เจาหนาที่
มีระบบขอมูลที่สามารถ
ตรวจสอบรายละเอียดการ
เบิกจายเงินตลอดจนเงิน
คงเหลือไดทุกที่ ทุกเวลาที่ตอ งการ
8. การบริหารงบประมาณ
ภายในองคกรเปนไปดวย
ความโปรงใส ตรวจสอบได

ที่

โครงการ

9

การพัฒนาทักษะการเรียนการสอน
ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 ดวย
บันได 5 ขัน้ สูความเปนเลิศ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 73 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยใหมีทักษะการ
จัดการเรียนรูภาษาไทย
ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อสรางเครือขาย
ความรวมมือในการ
จัดการเรียนรูภาษาไทย
เปาหมาย
1. ครูผูสอนรอยละ 100
ไดรับการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพครูผูสอน
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทยใหมีทักษะการ
จัดการเรียนรูภาษาไทย
ในศตวรรษที่ 21 อยางมี
ประสิทธิภาพ
2. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีเครือขาย
ความรวมมือในการการ
จัดการเรียนรูภาษาไทยที่
มีประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 1 สรางความ
ตระหนัก
ขั้นที่ 2 รูจักแนวทาง
ขั้นที่ 3 สรรสรางกิจกรรม
ขั้นที่ 4 แนะนําดูแล
ขั้นที่ 5 เผยแพรยกยอง

งบ
ประมาณ
88,150

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ครูผูสอนกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทยมีทักษะการ
จัดการเรียนรูภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21
2. มีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรูภาษาไทยอยางมี
ประสิทธิภาพของเครือขาย
สถานศึกษา และสถานศึกษา
ทุกแหง

ที่

โครงการ

10

การพัฒนาศักยภาพครูในการจัด
กิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาผูเรียนสูอาชีพและการมี
งานทํา

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 74 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพและพัฒนาครู
แนะแนวในสถานศึกษา
ใหมีความรูความเขาใจใน
การแนะแนวและพัฒนา
ตามพหุปญญาและ
เสนทางอาชีพ
2. เพื่อเสริมสรางและ
พัฒนาครูใหสามารถจัด
กิจกรรมแนะแนวตาม
แนวพหุปญญาและ
เสนทางอาชีพตามความ
ถนัดและความสนใจของ
ผูเรียน
เปาหมาย
1. ครูที่เขารวมโครงการ
รอยละ 100 ไดรบั การ
เสริมสรางศักยภาพและ
พัฒนาครูแนะแนวใน
สถานศึกษา ใหมี
ความรูความเขาใจในการ
แนะแนวและพัฒนาตาม
พหุปญญาและเสนทาง

1. จัดทําโครงการและขอ
อนุมัตโิ ครงการ
2. การประชุม
คณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการฯและ
3.การแตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการเพิ่มทักษะ
ดานอาชีพแกนักเรียน
ครอบครัวยากจนที่ไมได
เรียนตอของ สพป.อบ.1
การประชุมชี้แจง
ผูอํานวยการโรงเรียน
4. สํารวจและจําแนก
นักเรียนกลุม
เปาหมาย
5. การนํานักเรียน
กลุมเปาหมายไปศึกษาดู
งานและรับสมัครเขา
อบรม
ที่สถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานหรือสํานักงาน
พัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด
6. แตงตั้งคําสัง่

งบ
ประมาณ
63,550

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. รอยละ 100 ครูแนะแนว
ที่เขารวมโครงการ มีความรู
และศักยภาพในการจัด
กิจกรรมแนะแนวและพัฒนา
ตามพหุปญญาและเสนทาง
อาชีพ
2. รอยละ 100 ครูแนะแนวที่
เขารวมโครงการ สามารถจัด
กิจกรรมแนะแนวตามแนวพหุ
ปญญาและเสนทางอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจ
ของผูเ รียน

ที่

11

โครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี
เขต 1

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 1

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

จุดเนนที่ 2

~ 75 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

อาชีพ
2. ครูที่เขารวมโครงการ
รอยละ 100 ไดรบั พัฒนา
ใหสามารถจัดกิจกรรม
แนะแนวตามแนวพหุ
ปญญาและเสนทางอาชีพ
ตามความถนัดและความ
สนใจของผูเ รียน

คณะทํางาน
7. ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน
แนะแนว
8. อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูแนะ
แนวของ โรงเรียนในสังกัด
9. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล
10. สรุป รายงานผล
11. คัดเลือกโรงเรียนที่มี
แนวปฏิบัติที่ดี(Best
Practice) ดานการพัฒนา
ศักยภาพครูเพื่อการแนะ
แนวในสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียนสูอาชีพและ
การมีงานทํา
1. จัดประชุมอบรมความรู
และสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวทางการทํางาน
ตามพระบรมราโชวาทรัช
การที่ 10
2. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู การปฏิบัติงานกับ

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใหมีความรู
เพิ่มประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน ปลูกจิตสํานึก
ในการทํางาน
อยางตอเนื่อง

งบ
ประมาณ

202,500

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับการ
พัฒนาความรูตามสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน ดานคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ จํานวน 60 คน
และผูเขารวมกิจกรรม

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สพท.อื่น
3. สรุปรายงานผล
ประสบการณในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสราง
วิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้ง
เสริมสรางความสามัคคี
ในหนวยงาน ลดอัตตา
ตัวตน ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื่น สราง
ความเขาใจระหวางสถาน
ศึกษากับสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สามารถ
ทํางานเปนทีมได
เสริมสรางจิตอาสาและ
จิตบริการ ปฏิบัติตนเปน
พลเมืองที่ดี เทิดทูล
สถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
เปาหมาย
บุคลากรในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
จํานวน 60 คน

~ 76 ~

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สามารถผานการพัฒนาทุกคน
2... บุคลากรที่เขารวม
โครงการมีความรูความเขาใจ
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถนํา
กระบวนการ PLC มา
พัฒนาการปฏิบัตงิ านใน
องคกร
3. บุคลากร ไดรับขวัญ
กําลังใจปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดความ
รักสามัคคีในสํานักงาน

ที่

โครงการ

12

พัฒนาศักยภาพครูผูสอนในการ
สรางเครื่องมือประเมินสมรรถนะ
ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 77 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาครูผูสอนใหมี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การประเมินสมรรถนะ
ผูเรียน
2 เพื่อใหครูผูสอนสามารถ
ออกแบบการเรียนรูและ
การวัดประเมินอิง
สมรรถนะผูเรียนได
3. เพื่อใหครูผูสอนสามารถ
สรางเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะผูเรียนและ
สามารถตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือประเมิน
สมรรถนะผูเรียน
4. เพื่อใหครูผูสอนสามารถ
นําเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะไปใชในการ
สรุปผลการประเมินและ
นําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปาหมาย
ครูผูสอนทุกคนที่เขารับ
การอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผานเกณฑการ
ประเมินการอบรม

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประเมินสมรรถนะ
ผูเรียน การออกแบบการ
เรียนรู และการวัด
ประเมินผล
อิงสมรรถนะผูเรียน
2. การนิเทศ ติดตาม การ
วัดและประเมิน
ผลระดับชั้นเรียนการ
ประเมินสมรรถนะผูเ รียน
การออกแบบการเรียนรู
และการวัดประเมินผลอิง
สมรรถนะผูเรียน

งบ
ประมาณ
66,280

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.ครูผูสอนมีความรูความ
เขาใจในการสรางเครื่องมือ
ประเมินสมรรถนะผูเ รียน
ระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
มากขึ้นโดยการวิเคราะห
ตัวชี้วัดแตละสมรรถนะ ออก
แบบการเรียนรู และวัด
ประเมินผลอิงสมรรถนะซึ่งจะ
ทําใหสามารถขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพผูเรียนพรอม
รับการประเมินสมรรถนะ
พื้นฐาน
2. ผูเรียนไดเรียนรูจากการลง
มือปฏิบัติจริง (On the job
Training) ซึ่งเปนรูปแบบการ
เรียนรูโดยตรงจากการฝก
ปฏิบัติในสถานการณหรือ
กิจกรรมที่กําลังดําเนินการอยู
ในชีวิตประจําวัน
3.สถานศึกษามีการพัฒนา
ระบบการเรียนรูและการวัด
ประเมินผลการเรียนรูที่เอื้อตอ
พัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่
21

ที่

โครงการ

13

ประชุมผูบริหารการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการ
กลุม/หนวย ศึกษานิเทศกในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 4

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 2

วัตถุประสงค/เปาหมาย

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ
2. เพื่อสรางภาวะผูนํา
ของผูบริหารสวนราชการ
ทุกระดับและตอเนื่อง
3. เพื่อรับทราบและ
ปฏิบตั ิตามนโยบาย สพฐ.
เปาหมาย
1.ผูบริหารการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา
ผูอํานวยการกลุม หัวหนา
งาน ศึกษานิเทศก
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน
330 คน ไดรับทราบ
แนวนโยบาย ขอราชการ
สําคัญ เรงดวน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สามารถนําไป
ปฏิบัติไดถูกตองตรงกัน
และทันตามเวลาที่
กําหนด

~ 78 ~

กิจกรรม

1. ประชุมสัมมนาผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา
2. ประชุมพุธเชา สพฐ.

งบ
ประมาณ
140,400

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สอดคลองกับนโยบายและ
แผนยุทธศาสตรชาติ
2. บุคลากรยึดคานิยมในการ
ทํางานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสํานึก
มีความสามารถสูง มุง มั่น
และเปนมืออาชีพสรางผูนาํ
ทางยุทธศาสตรในหนวยงาน
ภาครัฐทุกระดับอยางตอเนือ่ ง
และเปนระดับ
3. ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
UN อันดับ 1 ใน 10 ภายใน
ป พ.ศ.2561-2580

ที่

โครงการ

14

แพลตฟอรมดานการศึกษาเพือ่
ความเปนเลิศ Digital Education
Excellence Platform Deep

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็น12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 79 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพครูดานการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ดวยแพลตฟอรม
ดานการศึกษาเพื่อความ
เปนเลิศ Digital
Education Excellence
Platform Deep
2. เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยแพลตฟอรม
ดานการศึกษาเพื่อความ
เปนเลิศ Digital
Education Excellence
Platform Deep
เปาหมาย
1. ครูที่เขารวมโครงการ
รอยละ 100 ไดรบั การ
พัฒนาศักยภาพดานการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 ดวยแพลตฟอรม
ดานการศึกษาเพื่อความ
เปนเลิศ Digital

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําเครื่องมือ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
แพลตฟอรมดาน
การศึกษาเพือ่ ความเปน
เลิศ
3. ขยายผลตามโครงการ
4. นิเทศ ติดตาม ผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
5. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการและ
จัดทํารูปเลม

งบ
ประมาณ
150,990

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ครู ผูสอนไดแนวทางการ
จัดการเรียนรู ที่สามารถนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
บริบท และภารกิจของ
สถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีความหมาย
และมีสมรรถนะที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตรวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงองคความรูไปสูชีวิต
จริง อันเปนฐานในการเรียนรู
ตลอดชีวิตและการดํารงชีวิต
ตอไป
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
และสถานศึกษาในสังกัด มี
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

ที่

15

โครงการ

โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

จุดเนนที่ 1

~ 80 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

Education Excellence
Platform Deep อยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูที่เขารวมโครงการ
รอยละ 100 ไดรบั
กระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนดวยแพลตฟอรม
ดานการศึกษาเพื่อความ
เปนเลิศ Digital
Education Excellence
Platform Deep
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพที่สอดคลอง
กับความตองการของ
ทองถิ่นใหแกผูเรียน
2. เพื่อใหครูมีความรู
ความสามารถ มีความรู
ความสามารถดานการใช
เทคโนโลยีสรางนวัตกรรม
การเรียนรู และสมรรถนะ
ในการจัดการเรียนการ
สอนดานงานอาชีพที่สูงขึ้น

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพในสถานศึกษา”
และขับเคลื่อนการสราง
ฐานขอมูลการจัดการ
เรียนรูทักษะอาชีพ
2. นิเทศ กํากับ ติดตาม
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
จํานวน 238 โรง
3. คัดเลือกสถานศึกษาที่
สามารถขับเคลื่อน

งบ
ประมาณ

172,530

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สถานศึกษาไดรับการ
หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพที่สอดคลอง
กับความตองการ
ของผูเ รียนและทองถิ่น และได
ฐานการเรียนรูทักษะอาชีพ
อยางมีคุณภาพ
2. ผูเรียนไดรบั การพัฒนาใหมี
พื้นฐานงานอาชีพ สมรรถนะ
ดานอาชีพที่สูงขึ้น

ที่

16

โครงการ

สรางเสริมสมรรถนะการบริหาร
จัดการสถานศึกษาของผูบริหารสู
การเปนผูบริหารมืออาชีพ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 4

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

จุดเนนที่ 2

~ 81 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เปาหมาย
1. สถานศึกษาในสังกัด
ทุกโรงเรียนมีการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนวิชาชีพที่
สอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่นใหแก
ผูเรียน
2. ครูผูสอนกลุมสาระการ
งานอาชีพในสังกัดทุกคน
มีความรูความสามารถ
ดานการใชเทคโนโลยี
สรางนวัตกรรมการเรียนรู
และสมรรถนะในการ
จัดการเรียนการสอนดาน
งานอาชีพที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางวิสัยทัศนและ
ความตระหนักในการ
บริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพใหผูบริหาร
สถานศึกษาสามารถกาว
ไปสูการเปนผูบริหารมืออาชีพ

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

โครงการฯ ที่เปน
แบบอยางได
4. สรุปผลและรายงาน
การดําเนินงาน

1. ประชุมเสวนาการ
บริหารจัดการดวยระบบ
ICT ในยุค 4.0
2. การศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
3. สรุปรายงานผล

140,000

ผูผ านการอบรมมีความรู
ความเขาใจ สามารถบริหาร
จัดการสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในภาพรวมของ
สถานศึกษาสูงขึ้น ผูบ ริหาร
สถานศึกษามีการนิเทศ
ติดตามผลอยางตอเนื่องและ
เปนรูปธรรม

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

2. เพื่อสนับสนุนให
ผูบริหารสถานศึกษา
จัดใหมีการนิเทศติดตาม
และประเมินผลการและ
มีประสิทธิภาพ
3. มุงเนนใหผูบริหาร
สถานศึกษา บริหาร
จัดการสถานศึกษาดวย
ระบบ ICT
4. ผูบริหารสถานศึกษา
ทุกคนสามารถบริหาร
จัดการสถานศึกษาดวย
หลักธรรมาภิบาล มีความ
โปรงใสตรวจสอบได
5. เพื่อสงเสริมใหเกิด
เครือขายการบริหาร
สถานศึกษาในระดับ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบ
การณการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และเกิดความ
ชวยเหลือในดานตาง ๆ
เปาหมาย
ผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูบริหารการศึกษา 238 คน

~ 82 ~

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

17

เสริ ม สร า งศั ก ยภาพครู ด า นการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด ว ย
กระบวนการ Co-Design

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 83 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพครูดานการ
จัดการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อพัฒนาคุณ
การศึกษา ดวย
กระบวนการ Co-Design
2. เพื่อสงเสริมใหครูเปน
นักวิจัยและพัฒนา
กระบวนการเรียนรูเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนและ
พัฒนาผูเรียนใหมี
กระบวนการคิดขั้นสูง
(high order thinking)
3. เพื่อสงเสริมชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพระดับ
เขตพื้นที่
4. เพื่อวิจัยและพัฒนาเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ดวยกระบวนการ
Co-Design
เปาหมาย
1. ครูผสู อน 25 เครือขาย ๆ
ละ 2 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน
2. ศึกษานิเทศกและ
คณะทํางาน 30 คน

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําเครื่องมือเพื่อศึกษา
ศึกษาสภาพและความ
ตองการในการพัฒนาและ
รูปแบบการพัฒนา
2.ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
เสริมสรางศักยภาพครู
ดานการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนา
คุณการศึกษา
ดวยกระบวนการ CoDesign และ
กระบวนการวิจัยและ
พัฒนา
3.ขยายผลตามโครงการ
4.นิเทศ ติดตาม ผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
5. นําเสนอผลการ
ดําเนินงานและคัดเลือก
ผลการปฏิบัติที่เปนเลิศ
6.สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการและ
จัดทํารูปเลมเพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงาน

งบ
ประมาณ
229,100

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ครู ผูสอนไดแนวทางการ
จัดการเรียนรู ที่สามารถนําไป
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
บริบท และภารกิจของ
สถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูอยางมีความหมาย
และมีสมรรถนะที่จําเปนตอการ
ดํารงชีวิตรวมทั้งสามารถ
เชื่อมโยงองคความรูไปสูชีวิต
จริง อันเปนฐานในการเรียนรู
ตลอดชีวิตและการดํารงชีวิต
ตอไป
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
และสถานศึกษาในสังกัด มี
แผนการจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21เพื่อพัฒนาคุณ
การศึกษาอยางมีคุณภาพ

ที่

โครงการ

18 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและความสามารถใน
การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) เพื่อเสริมสรางทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบาย การ
เปลี่ยนแปลงและบริบท
ของสถานศึกษา
2 เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู
ความสามารถในการจัดการ
เรียนรูเชิงรุก (Active
learning) สามารถ
ออกแบบกระบวนการ
เรียนรูเชิงรุก และจัดการ
เรียนการสอนเพื่อให
ผูเรียนไดฝกทักษะการคิด
วิเคราะหและลงมือ
ปฏิบัตไิ ดอยางมีคุณภาพ
3. เพื่อนิเทศ กํากับ
ติดตาม และประเมินผล
การจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active learning) โดยใช
กระบวนการนิเทศแบบ
ชี้แนะและพี่เลี้ยง
(Coaching &
Mentoring)

1.ประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศึกษานิเทศก เรื่อง การ
นิเทศการจัดการเรียนรู
เชิงรุก (Active learning)
โดยใชกระบวนการนิเทศ
แบบชี้แนะและพี่เลี้ยง
(Coaching
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและ
ความสามารถในการ
จัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active Learning) เพื่อ
เสริมสรางทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ใหกับ
ครูผูสอน
3.นิเทศ ติดตาม
การจัดการเรียนรูเชิงรุก
(Active learning) โดยใช
กระบวนการนิเทศแบบ
ชี้แนะและพี่เลี้ยง
(Coaching &
Mentoring)

งบ
ประมาณ
412,900

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สถานศึกษาบริหารจัดการ
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูเ ชิงรุกไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ครูผูสอนออกแบบ
กระบวนการเรียนรูเชิงรุก
(Active learning) ใน
แผนการจัดการเรียนรู และ
จัดการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพ
3. ผูเรียนมีทักษะสอดคลอง
กับการเรียนรูในศตวรรษที่
21
4. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

ที่

19

โครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
เตรียมการจัดซื้อจัดจาง
ปงบประมาณ 2564และการ
บริหารเพื่อลดความเสี่ยงดานการ
เบิกจายเงิน

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 4

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

จุดเนนที่ 2
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

เปาหมาย
1. ครูผูสอนโรงเรียนใน
สังกัด สพป.อุบลราชธานี
เขต 1 ดังนี้
- โรงเรียนขนาดใหญ
จํานวน 6 โรงเรียน ๆ
ละ 8 คน รวม 48 คน
- โรงเรียนขนาดกลาง
จํานวน 65 โรงเรียน ๆ
ละ 2 คน รวม 13
คน
- โรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวน 167 โรงเรียน ๆ
ละ 1 คน รวม 167คน
- ศึกษานิเทศกและ
คณะทํางาน 30 คน
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขาอบรม
เขาใจกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับดานพัสดุได
อยางถูกตอง สามารถนํา
ความรูใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานไดถูกตองและ
มีประสิทธิภาพสามารถ

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

4. คัดเลือกวิธปี ฏิบัตทิ ี่ดี
Best Practice
การจัดการเรียนรู
เชิงรุกทุกกลุมสารการ
เรียนรู

1 ประชุมคณะกรรมการ
2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
3. ติดตามประเมินผล

143,700

1 เรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับวิธี
ปฏิบัติดานการเงินและพัสดุ
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น สามารถลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานให
นอยลง นําความรูเปน

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานใหนอยลง นํา
ความรูเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง
2. เพื่อใหผูเขาอบรม
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจาง
วิธีเฉพาะเจาะจงได
ถูกตอง เพิ่มขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะดานการจัดซื้อ
จัดจาง ลดปญหาและ
อุปสรรคจากการทํางาน
ใหแกผูปฏิบัติงานโดยตรง
3. เพื่อใหผูเขาอบรมได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และประสบการณในการ
ปฏิบัติงาน เสนอปญหา
อุปสรรคและแนว
ทางแกไข การปฏิบัติงาน
รวมกัน อันจะเปน
ประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน
4. เพื่อใหผเู ขาอบรมได
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กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

แนวทาง
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
2 มีความเขาใจแนวทาง
ปฏิบัติดานการเงินและพัสดุ
ใหเปนแนวทางเดียวกัน มี
สวนรวมแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ
ปญหาอุปสรรค และแนวทาง
แกไขการปฏิบัติงานดานพัสดุ
3. ผลการเบิกจาย
เงินของหนวยงานมีระดับที่
สูงขึ้น
4. ผูเขาอบรมไดนําความรู
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก
จายเงินตามงบประมาณ และ
หนังสือสั่งการตาง ๆ ไปปรับ
ใชในการดําเนินการอยาง
ถูกตอง
5 . มีมาตรการในการ
ประหยัดงบประมาณในการ
เบิกจายเงินเดียวกันที่ชัดเจน
ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เพิ่มพูนความรูดานการ
เบิกจายเงินของ
สถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เจาหนาทีเ่ กี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงดาน
การเบิกจายเงินของ
สถานศึกษา
เปาหมาย
1. ครูปฏิบัติงานดานพัสดุ
จํานวน 238 โรงเรียน
และ เจาหนาที่ใน
สํานักงาน 20 คน
2. กลุมที่1 อําเภอเมือง
จํานวน 55 โรง ,
อําเภอเขื่องใน จํานวน
74 รวม 129 โรง
กลุมที่ 2 อําเภอมวง
สามสิบ จํานวน 67 โรง
อําเภอเหลาเสือโกก
จํานวน 25 โรง และ
อําเภอดอนมดแดง
จํานวน 17 โรง รวม
109 โรง
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กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

20

โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ขับเคลื่อนแผนแมบทฯ และ
แนวทางการจัดทําแผนระดับที่ 3
ใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตร
ชาติ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 4

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

จุดเนนที่ 2
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

3. รอยละ 80 ของผูเ ขา
รับการอบรมสามารถ
ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อ
จัดจาง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงไดถูกตอง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหบุคลากรใน
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 และ
บุคลากรสถานศึกษามี
ความรูความเขาใจในการ
ขับเคลื่อนแผนแมบทฯ
ดําเนินการบรรลุตาม
เปาหมายที่กําหนดได
อยางเปนรูปธรรม
2 เพื่อใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 และ
สถานศึกษาขับเคลื่อน
แผนแมบทฯ สามารถ
จัดทํารายละเอียด
แผนงาน/โครงการในสวน

กิจกรรม

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การขับเคลื่อนแผนแมบท
และแนวทางการจัดทํา
แผนระดับที่ 3 ใหบรรลุ
เปาหมายของยุทธศาสตร
ชาติ

งบ
ประมาณ

351,162

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. บุคลากรในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
และบุคลากรในบุคลากรใน
สถานศึกษาในสังกัด มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนแผนแมบท ภายใต
ยุทธศาสตรชาติอยางเปน
รูปธรรม
2 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
และสถานศึกษาในสังกัด มี
แผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจําป
ที่มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการศึกษาและ
สอดคลองกับแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรและบรรลุ

ที่

21

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

การเสริมสรางความรูความเขาใจ
การปรับสมดุล
การใชงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และพัฒนาระบบ
ประจําป 2564
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 4

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

จุดเนนที่ 2

~ 89 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

ที่เกี่ยวของใหสอดคลอง
กับแผนแมบทฯ และ
บรรลุเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติและเกิด
การพัฒนาไดตรงจุด เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เปาหมาย
1 ผูบริหารสถานศึกษา
และขาราชการครูที่
รับผิดชอบงานแผนของ
สถานศึกษา 238 คน
2. บุคลากรทางการศึกษา
และคณะทํางาน 62คน
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบริการ
ประชาชน
2.เพื่อการเปดเผยขอมูล
และเชื่อมโยงขอมูล
เปาหมาย
บุคลากรในสังกัด
ผูรับผิดชอบงาน
ระบบงานสารบรรณอิเล็ก
ทรอนิกส แหงละ 1 คน

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

เปาหมายยุทธศาสตรชาติ

1. วางแผน/วิเคราะห
ขอมูล ทบทวน ผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
วิทยากร อบรมใหความรู
ดานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
3. ติดตามการปฏิบัติงาน
ถูกตองและประเมินผล
4. ติดตามการปฏิบัติงาน

48,600

1. งานบริการปรับเปลี่ยนเปน
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น
2. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษา สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถปองกัน ลดการ
ผิดพลาด และความเสียหายที่
จะเกิดขึ้นได รวมทั้งทําให
ไดรับความเชื่อถือในการ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

จํานวน 239 คน และ
บุคลากรกลุม/หนวยงาน
และคณะทํางาน จํานวน
11 คน รวมทั้งสิ้น
จํานวน 240 คน

~ 90 ~

กิจกรรม

ถูกตองและประเมินผล

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายงานทางการเงินตลอดจน
สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ทีเ่ กี่ยวของไดถูกตอง
และบรรลุตามเปาหมาย
นโยบายและยุทธศาสตรชาติ
3. บุคลากรปฏิบัติหนาที่
ธุรการอิเล็กทรอนิกสมีทักษะ
ความรู ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงาน ดวยการนํา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมา
ใชประยุกตในการทํางาน
4. มีการเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานของรัฐแบบ
เบ็ดเสร็จ
5. สัดสวนความสําเร็จของ
กระบวนงานที่ไดรับการ
ปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัล
รอยละ 100

ที่

22

โครงการ

การพัฒนาหองสมุดมีชีวิตและ
สงเสริมนิสัยรักการอาน

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 91 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอานในโรงเรียน
ใหเปนไปตามเปาหมาย
การสงเสริมนิสัยรักการ
อานและพัฒนาหองสมุด
แหลงเรียนรูในโรงเรียน
พ.ศ.2557- 2561 ของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาหองสมุดแหลง
เรียนรูในโรงเรียน ใหได
มาตรฐานของ สพฐ.
3. การประกวดกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอาน
และประกวดหองสมุด
แหลงเรียนรูในโรงเรียน
เปาหมาย โรงเรียนใน
สังกัด สพป.อบ.1 เขารวม
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรัก
การอาน และการพัฒนา
หองสมุดแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน
จํานวน 239 โรง

1.การนิเทศกํากับติดตาม
การพัฒนานักเรียนรักการ
อาน และการพัฒนา
หองสมุดแหลงเรียนรูใน
โรงเรียน
2.กิจกรรมการประกวด

งบ
ประมาณ
93,960

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานีเขต 1
จํานวน 239 โรง เขารวมจัด
กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อานและหองสมุดแหลงเรียนรู
ในโรงเรียน รอยละ 90
2.นักเรียน ครู ผูบริหาร
และโรงเรียนเขารวมกิจกรรม
สงเสริมนิสัยรักการอาน และ
พัฒนาหองสมุดมีชีวิตแหลง
เรียนรูในโรงเรียน รอยละ 85

ที่

โครงการ

23

นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็น 12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 92 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1 เพื่อดําเนินการตรวจ
และประเมินแผนการ
จัดการเรียนรูเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต
.2 เพื่อนิเทศ กํากับ
ติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนรูเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตใน
ลักษณะการจัดกิจกรรม
แบบ Active Learning
3. เพื่อพัฒนาและขยาย
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เครือขายชุมชนแหงการ
เรียนรูเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต
เปาหมาย
1. โรงเรียนทุกโรงเรียน
สังกัด ไดรับการนิเทศ
ติดตามผลการจัดการ
เรียนรูเพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต
2. ครูผูสอนสามารถ
ดําเนินการจัดการเรียนรู
เพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิตดวยกิจกรรมการ
เรียนรูแบบ Active
Learning

1.ตรวจและประเมิน
แผนการจัดการเรียนรูของ
ครูที่ลงทะเบียนผาน
โปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตแบบ
ออนไลน
2 นิเทศ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลการ
จัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต

งบ
ประมาณ
5,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.ครูผูสอนที่ลงทะเบียนเขา
รับการอบรมเพศวิถีแบบ
ออนไลนไดรบั การตรวจ
แผนการจัดการเรียนรูผาน
เกณฑการประเมินและไดรับ
เกียรติบัตรนําไปใชในการ
เลื่อนวิทยฐานะได
2. ครูผูสอนเพศวิถีศึกษามี
ความรูความเขาใจและ
สามารถจัดทําแผนการจัดการ
เรียนรูแบบ Active Learning
และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. นักเรียนมีทกั ษะชีวิตใน
การปองกันตนเองจากภัย
คุกคามทางเพศ

ที่

24

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

พั ฒ น า ค รู เพื่ อ ย ก ร ะ ดั บ การ ดานการพัฒนา
ประเมินผลระดับนานาชาติ PISA
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 93 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางความ
ตระหนักและเห็นความ
จําเปนที่จะตองบริหาร
จัดการใหครูสามารถสราง
ขอสอบตามแนวของ
PISA สําหรับใชในการ
วัดผลการเรียนรูของ
นักเรียนของตนเองได
2 เพื่อสรางความ
ตระหนักและเห็นความ
จําเปนที่จะตองบริหาร
จัดการใหครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนกระบวนการ
คิดและการแกปญหาได
3. เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินการนิเทศ ติดตาม
ฯ การประเมินผลระดับ
นานาชาติ PISA เปาหมาย
1. ครูผูสอนรอยละ 100
ไดรับการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อยกระดับการ
ประเมินผลระดับนานาชาติ
PISA อยางมีประสิทธิภาพ
2. ครูผูสอนรอยละ 100
สามารถจัดกิจกรรม

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่ใชทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา
3. นิเทศ ติดตาม ผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ
4. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการและ
จัดทํารูปเลมเพื่อรายงาน
ผลการดําเนินงาน

งบ
ประมาณ
98,800

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
3. ผูเรียนมีความพึงพอใจตอ
การจัดการเรียนรูของครู
ภาษาไทย คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตรเปนอยางดี

ที่

25

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

การพัฒนาบุคลากรดานเทคนิคการ ดานการพัฒนา
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

จุดเนนที่ 1

~ 94 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

การเรียนการสอนที่เนน
กระบวนการคิดและการ
แกปญหาได
3. รอยละ 100 ของ
โรงเรียนไดรับการนิเทศ
ติดตามฯ การประเมินผล
ระดับนานาชาติ PISA
วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหครูมีความรู
ความเขาเกี่ยวกับเทคนิค
การคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต)
2. ครูที่เขารับการอบรม
มีทักษะในการบวก การ
ลบ การคูณ ดวย
เทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต)
เปาหมาย
1. ครูที่รับผิดชอบสอน
วิชาคณิตศาสตร ใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
จํานวน 239 โรงเรียน ๆ
ละ 1 คน

กิจกรรม

1. ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
2 ประชุมปฏิบัตกิ ารครูที่
รับผิดชอบสอนวิชา
คณิตศาสตร จํานวน 239
คน คณะวิทยาการจํานวน
10 คน
รวมจํานวน 249 คน

งบ
ประมาณ

354,300

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1 ครูมีความรูความเขา
เกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) และ
สามารถนําสูการปฏิบัติได
7. ครูมีแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนการคิดเลขเร็ว
ไดหลากหลายตามความถนัด
ของผูเ รียนไดอยางถูกตอง
และรวดเร็ว

ที่

โครงการ

26

พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม
ปงบประมาณ 2564

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3

~ 95 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหครูมีความรู
ความเขาใจเรื่องพหุ
ปญญาของมนุษยในการ
สํารวจ/คัดกรอง/วัด
ระดับเชาวปญญาของนักเรียน
2. เพื่อพัฒนา
กระบวนการหรือกิจกรรม
ที่สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปญญา
ของผูเ รียน
3. เพื่อสงเสริมการแนะ
แนวการพัฒนาตามพหุปญญา
4. เพื่อสรางเครือขายเพื่อ
การดูแลพัฒนาการดาน
พหุปญญาของผูเรียน
ทุกชวงวัย
เปาหมาย
1. ขาราชการครูหรือ
ผูบริหารสถานศึกษาใน
สังกัด โรงเรียนละ 1 คน
จํานวน 238 คน
2. ศึกษานิเทศกและ
บุคลากรทางการศึกษา
จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา จํานวน 30 คน

1. จัดทําโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ
2. แตงตั้งคําสัง่ และ
ประชุมคณะทํางานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
งานวิจัย
3. ประสานงานผูเกี่ยวของ
4. ดําเนินงาน ตามปฏิทิน
5. สรุปการอบรมและ
มอบวุฒิบัตร
6. การวิจัยและศึกษา
สภาพการจัดการศึกษา
เรียนรวม
7. นิเทศ กํากับ และ
ติดตาม
8. สรุปงานวิจัยและ
โครงการ

งบ
ประมาณ
183,820

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ขาราชการครูหรือผูบริหาร
สถานศึกษาไดแนวทางการ
จัดการเรียนรู ที่สามารถนําไป
พัฒนา เด็กพิการเรียนรวม
ไดตามศักยภาพ
2. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด มี
แผนการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กพิการ(แผน IEP และ แผน
IIP) เพื่อพัฒนานักเรียนพิการ
ไดอยางมีคุณภาพ

กลยุทธที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จํานวน 18 โครงการ งบประมาณ 1,157,180 บาท
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

1

เสริมสรางความเขมแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

169,910

นายสุเมธ มัดธนู
นายศิริพงษ ศิริวารินทร
นางสาวสุกัญญา รักษาสัตย

2

ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ 2564

36,100

นางสาวสุกัญญา นามแกว

3

นิเทศการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice
Ubon 1 : 2023 Model 360 องศา

158,000

นางสาวสวาสฏิพร แสนคํา
นางกัญญลักษณ ศิริวารินทร
นางสาวนพวรรณ ชุมพล

4

แผนปฏิบัติการระยะ 2 ป (พ.ศ.2564-2565) ของ สพป.อุบลราชธานีเขต 1

15,000

นางเนตรหทัย ณรงคแสง

5

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

153,220

นายจิรวัฒน สวางวงศ
นางชาลินี ศรีสันต

6

สรรหาและบรรจุแตงตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตําแหนงวาง
ตามแผนอัตรากําลัง

50,000

นางปาณิสรา สิงหทอง
นางสาวอมรา ทิณพัฒน

7

จัดเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคลระดับ
ประถมศึกษาดวยระบบ (SchoolMIS) ปการศึกษา 2563

97,200

นางวิไลลักษณ จรูญโรจนวิทย
นางวราพร ดาราศาสตร
นางสาวอัญชลี ไชยกาล

~ 96 ~

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

8

ฝกอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส
(Pensions’ Electronic Filing)

50,790

นางกฤษณา กฤตาคม
นางรัตนา แกวเนตร
นางสาวจันทรฉาย สืบวงศ
นายเสงี่ยม พวงสุข
นางสุมณฑา วงศมั่น
นางทัศนีย นามสละ
นางสาวสุธาวัณย จันทรจิตร
นางสาวน้ําออย วิจิตร
นางประวีณา ศรีโชค
นายณรงคศักดิ์ สุตะพรหม
นางสาวนิโลบล โยธา

9

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV)

56,900

นางนันทนภัส ปภินวัช
นางธนพร คํานวน
นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย
นางสาวสุวิจยา มุลทา

10

การจัดทําและลงขอมูลในแบบทะเบียนประวัติ

48,000

นางสุธานี วิสุงเร
นางรัชสุดา บัวศรี

11

การบริหารอัตรากําลังระดับเขตพื้นที่การศึกษาของ สพป.อุบลราชธานี เขต 1

16,160

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ

~ 97 ~

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

12

การเสริมสรางประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายในประจําป 2564

40,600

นางปวารณา รอยพิลา

13

ขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ

30,000

นางเนตรหทัย ณรงคแสง

14

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจําป 2564

11,900

นางปวารณา รอยพิลา

15

พัฒนาการตรวจสอบปฏิบัติงานของสถานศึกษาประจําป 2564

34,400

นางพรทิพย ภิญโญ
นางสุภาวดี วิลัย

16

สงเสริมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม สําหรับองคกร

93,000

นางธัณภัทร กอบคํา
นางพรเพ็ญ ผองแผว

17

สรางเครือขายความรวมมือ สงเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรม
วันสําคัญของชาติ

20,000

นางปวารณา รอยพิลา
นางสาววนิดา อัมพันธ

18

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

76,000

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน

~ 98 ~

ที่

1

โครงการ

เสริมสรางความเขมแข็งระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 99 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษา
2. เพื่อสังเคราะหผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
3 เพื่อคัดเลือกสถานศึกษา
ที่มีระบบคุณภาพและกลไก
การขับเคลื่อน
การดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหเปนแบบอยางที่ดเี พื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียน
รูของสถานศึกษา
เปาหมาย
- สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1
จํานวน 239 โรงเรียน
ไดพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามบริบท
ของสถานศึกษา

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 169,910
คณะกรรมการจัดทําคูมือ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผอ.รร./ผูรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ จํานวน
239 คน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สังเคราะหผลการ
ตรวจสอบ และผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
4. นิเทศ กํากับ ติดตาม
คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จํานวน 239
โรงเรียน
5. คัดเลือกสถานศึกษาที่มี
ระบบคุณภาพและกลไก
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหเปน
แบบอยางที่ดี
6. จัดทํารายงานการ
ประเมินผล

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ทุกโรงเรียน มีการ
พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพเปนระบบ
ครบวงจร และมีการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2. สถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ทุกโรงเรียน มีขอมูล
ยอนกลับเพื่อนําไปใชใน
การพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
และมีความพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก

ที่

2

โครงการ

ติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป
งบประมาณ 2564

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 1

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 5

~ 100 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา สามารถ
กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการดําเนินงาน
การบริหารและจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานได
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน
การมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
3 เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ใหผูที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนทราบ และยก
ยองเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษา บุคลากร
ที่มีผลการดําเนินงาน
เชิงประจักษ สามารถเปน

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

36,100
1. ศึกษา และวิเคราะห
ขอมูล เพื่อวางแผน และ
กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน
การขับเคลื่อนการ
ยกระดับการบริหารจัด
การศึกษา ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2. การสรางเครื่องมือ
การติดตามและ
ประเมินผล ระดับเขต
พื้นที่
3. การกํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลฯ ตามตัวชี้วัด/
ประเด็นการพิจารณา
4. สรุป/รายงาน
ผลการดําเนินงาน
การติดตามและ
ประเมินผลฯ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
มีการขับเคลื่อนนโยบาย
ดานการศึกษา ในการ
ยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ
2. ผลการติดตาม
ประเมินผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 สูงขึ้น
(ดีเยี่ยม)

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

นวัตกรรม และตนแบบ
ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
เปาหมาย
1. การรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการและ
กิจกรรม ผานทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-MES)
ตามกําหนดระยะเวลา
ครบทุกตัวชี้วัด/ประเด็น
การพิจารณา
2. รายงานผลการ
ดําเนินงาน ประจําป
งบประมาณ 2564 ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
3. รายงานผลการตรวจ
ราชการ ตามภารกิจ
ยุทธศาสตร และนโยบาย
เรงดวน ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

~ 101 ~

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

3

นิเทศการศึกษาเพื่อขับเคลือ่ นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
Best Practice UBON 1 : 2023 Model
360 องศา

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 5

~ 102 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา
UBON1 360 องศา
2. เพื่อนิเทศติดตาม
การพัฒนาการจัด
ประสบการณและการ
จัดการเรียนรูสูการเรียนรู
ฐานสมรรถนะเพื่อ
ตอบสนองคุณภาพผูเรียน
ทุกระดับใหมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.เพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือในการนิเทศติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา
เปาหมาย
1. ผูบริหารและครูผูสอน
รอยละ 100 ไดรบั การ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาใน
การขับเคลื่อนแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
UBON1 360 องศา
อยางมีคุณภาพ

1. ประชุมปฏิบัติการ
จัดทําแผนการนิเทศและ
สรางเครื่องมือการนิเทศ
2. นิเทศติดตามการ
ดําเนินงานของโรงเรียน
นิเทศทางตรงและทางไกล
(Online)นิเทศภายใน
ระหวางเดือน มกราคมมีนาคม 2564
3. ประชุมสะทอนผลการ
นิเทศ พัฒนารูปแบบการ
นิเทศ
4.นิเทศติดตามการ
ดําเนินงานของโรงเรียน
นิเทศทางตรงและทางไกล
(Online)นิเทศภายใน
พฤษภาคม -กันยายน
2564
5. ประชุมสะทอนผลการ
นิเทศ ประเมินผลการ
นิเทศ และรายงานผลการ
นิเทศการศึกษา

งบ
ประมาณ
158,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด ได
ขับเคลื่อนแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา UBON1
360 องศา อยางมีคุณภาพ
โดยการมีสวนรวมของ
เครือขายสถานศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแหง
2.ครูจัดประสบการณและ
การจัดการเรียนรูสูการ
เรียนรูฐานสมรรถนะเพื่อ
ตอบสนองคุณภาพผูเรียน
ทุกระดับใหมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21

ที่

4

โครงการ

แผนปฏิบัติการระยะ 2 ป (พ.ศ.
2564-2565) ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 6

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 5

~ 103 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

วัตถุประสงค
1 เพื่อเปนกรอบในการ
กําหนดแนวทางและ
เปาหมายในการปฏิบัติ
ราชการขององคกรและ
สถานศึกษาในสังกัดให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
อยางมีเอกภาพ บรรลุวินัย
ทัศนรวมกัน
2. เพื่อเปนแนวทางการ
จัดทําแผนงาน/โครงการให
เปนไปตามจุดเนน ตัวชี้วัด
ในการพัฒนาของแตละ
ปงบประมาณ
เปาหมาย สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานเปนกรอบในการ
ดําเนินงาน 1 เลม

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

1. ประชุมคณะกรรมการฯ 15,000
2. นําเสนอขอความ
เห็นชอบตอ กศจ.
3. จัดทํารูปเลม
4. ติดตาม รายงานผลการ
ดําเนินงาน

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กิจกรรมในแผนงาน/
โครงการของแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 2 ป สามารถ
ดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีผลการ
ดําเนินงานที่บรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว

ที่

5

โครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิ านของคณะ
กรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 6

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3

~ 104 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได
ปฏิบัติหนาที่ตามบทบาท
หนาที่ที่กฎหมายกําหนด
2. เพื่อใหสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได
ขับเคลื่อนการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาใหมีเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เปาหมาย
1. ก.ต.ป.น.จํานวน 9 คน

1.ประชุมคณะอนุ
ก.ต.ป.น. จัดทําแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา จํานวน 2 วัน
2. ประชุม
ก.ต.ป.น. จํานวน 4 ครั้ง
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม
4. สรุปและรายงานผล
การติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

งบ
ประมาณ
153,220

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ไดปฏิบัติหนาที่ตาม
บทบาทหนาที่ที่กฎหมาย
กําหนด จํานวน 9 คน
2. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มี
แผนการติดตามการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา และมี
ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อ
เปนแนวทางในการทํางาน
รวมกับสถานศึกษาและ
เครือขายสถานศึกษา
3. สถานศึกษาในสังกัด
จํานวน 238 โรงเรียน
ไดรับการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล
การจัดการศึกษา

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

6

สรรหาและบรรจุแตงตั้งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีตําแหนง
วางตามแผนอัตรากําลัง

ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 6

จุดเนนที่ 5

7

จัดเก็บขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล
ระดับประถม
ศึกษาดวยระบบ (SchoolMIS)
ปการศึกษา 2563

ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 6

จุดเนนที่ 5

~ 105 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

2. บุคลากรทางการศึกษา
และคณะทํางาน
จํานวน18 คน
3. สถานศึกษาในสังกัด
จํานวน 238 โรง
วัตถุประสงค
1. เพื่อแกปญหาการขาด
อัตรากําลังในสถานศึกษา
2. เพื่อใหไดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงที่กําหนด
เปาหมาย
การสรรหาบุคคลตาม
อัตรากําลังที่วาง
พนักงานราชการ ลูกจาง

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ดําเนินการสรรหาและ
บรรจุแตงตั้ง
2. สรุป รายงานผล

50,000

1. ลดการขาดอัตรากําลัง
ในหนวยงาน
2. ไดบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถตรงตาม
มาตรฐานตําแหนง

1. จัดประชุมคณะทํางาน
ผูเกี่ยวของเพื่อชี้แจง
1. เพื่อจัดเก็บขอมูลดานผล
วิธีการดําเนินกิจกรรม
การเรียนของนักเรียน
และมอบหมายภารกิจ
(GPA) และจัดทําเอกสาร
2. จัดทําคูมือการใชงาน
หลักฐานการศึกษาใหกับ
โปรแกรม
ผูเรียนที่จบการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้น

97,200

1. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มี
ฐานขอมูลผลการเรียน
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่
เชื่อโยงกับฐานขอมูล

วัตถุประสงค

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

~ 106 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

พื้นฐานพุทธศักราช 2563
ดวยโปรแกรมระบบบริหาร
จัดกาสถานศึกษา (Web
Application :
SchoolMIS) ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตเว็บไซต
(http://schoolmis.obec.
expert/)
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนาย
ทะเบียนวัดผล
ของสถานศึกษาในการใช
เทคโนโลยีจัดทําขอมูล
สารสนเทศดานผลการ
เรียน และการจัดทํา
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ใหมีมาตรฐานและถูกตอง
ตามระเบียบกระทรวง
ศึกษา
เปาหมาย
นายทะเบียนวัดผลของ
สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
จํานวน 238 โรงเรียนๆ ละ
1 คน รวม 238 คน

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใชงานโปรแกรมระบบ
บริหารสถานศึกษา
(SchoolMis) เพื่อจัดทํา
ขอมูลสารสนเทศดานผล
การเรียนและเอกสาร
หลักฐานการศึกษา
4. กํากับติดตามการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษา และการ
ยืนยันขอมูลในระบบ

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ทะเบียนราษฎร
2. ครูผูสอนและนาย
ทะเบียนวัดผลของโรงเรียน
ในสังกัด สามารถกรอก
ขอมูลผลการเรียนนักเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ในระบบ SchoolMis ได
อยางถูกตองและนาเชื่อถือ
3. สถานศึกษาสามารถ
รายงานขอมูลผลการเรียน
นักเรียนรายบุคคล และ
ออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา ตลอดจน
สามารถสงตอขอมูลภายใน
และภายนอกองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ

ที่

8

โครงการ

ฝกอบรมหลักสูตรการยื่นขอรับ
บําเหน็จบํานาญดวยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส
(Pensions’ Electronic Filing)

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 6

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 5
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูมีสิทธิขอรับ
บําเหน็จบํานาญไดรับความ
สะดวกในการขอรับสิทธิ
บําเหน็จบํานาญของตนเอง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2 การนําระบบการทํางาน
ที่เปน Digital เขามา
ประยุกตใชในการทํางาน
การอยางคุมคาและมี
มาตรฐาน เพื่อการบริการที่
มีความทันสมัย และรวดเร็ว
3. เพื่อใหขาราชการและ
ลูกจางประจําที่จะพนจาก
ราชการและมีสิทธิไดรบั
บําเหน็จบํานาญสามารถ
ทราบขั้นตอนและวิธปี ฏิบัติ
ในการยื่นขอรับบําเหน็จ
บํานาญดวยตนเองอยาง
ถูกตองและสามารถติดตาม
ขอมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับ
บําเหน็จบํานาญ ตรวจสอบ
ผลการอนุมัติสั่งจายและ
การเบิกจายบําเหน็จ
บํานาญ รวมถึงรายงานการ

1 สํารวจรายชื่อ
ขาราชการและ
ลูกจางประจําที่จะพนจาก
ราชการและมีสิทธิไดรับ
2. ประชุมคณะกรรมการ
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. สรุปผลการดําเนินงาน

งบ
ประมาณ
50,790

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ผูมีสิทธิขอรับบําเหน็จ
บํานาญไดรับความสะดวก
ในการขอรับสิทธิบําเหน็จ
บํานาญของตนเองดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส
ลดขั้นตอนและภาระงาน
ของสวนราชการ และเปน
การเพิ่มชองทางในการ
บริการแก ผูรับบําเหน็จ
บํานาญในดานตาง ๆ
อยางเหมาะสม
2. ขาราชการและ
ลูกจางประจําที่จะพนจาก
ราชการและมีสิทธิไดรบั
บําเหน็จบํานาญที่ผานการ
อบรม สามารถทราบ
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติใน
การยื่นขอรับบําเหน็จ
บํานาญดวยตนเองอยาง
ถูกตองและสามารถติดตาม
ขอมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับ
บําเหน็จบํานาญ ตรวจสอบ
ผลการอนุมัติส่งั จายและ
การเบิกจายบําเหน็จ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เบิกจายของตนเองในมิติ
ตาง ๆ ดวยตนเอง ผาน
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรหรือผานระบบ
โทรศัพทมือถือ Smartphone
4. เพื่อใหขาราชการและ
ลูกจางประจําที่พนจาก
ราชการประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการเดินทางไป
ติดตอที่สวนราชการ
สามารถพิมพเอกสาร
ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย
ไดดวยตนเอง
5. เพื่อตอบสนองความ
ตองการและสรางความ
พึงพอใจแกผูรับบริการ
เปาหมาย
1. ระบบ Pensions’
Electronic Filing

จํานวน 1 ระบบ
2. ขาราชการและ
ลูกจางประจําที่จะพนจาก
ราชการและมีสิทธิไดรับ
บําเหน็จบํานาญ
ปงบประมาณ 2564
จํานวน 176 คน
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กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

บํานาญ รวมถึงรายงานการ
เบิกจายของตนเองในมิติ
ตางๆ ดวยตนเอง ผาน
ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอรหรือผาน
ระบบโทรศัพทมือถือ
Smartphone

3. ขาราชการและ
ลูกจางประจําที่พนจาก
ราชการประหยัดเวลาและ
คาใชจาย ในการเดินทาง
ไปติดตอที่สวนราชการ
สามารถพิมพเอกสาร
ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จาย
ไดดวยตนเอง
4. ตอบสนองความตองการ
และสรางความพึงพอใจแก
ผูรับบริการ

ที่

โครงการ

9

พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนใน
โครงการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)
ปงบประมาณ 2564

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 3

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 4
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่ออบรมพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนในโครงการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ปงบประมาณ
2564 ใหสามารถบริหาร
จัดการและจัดการเรียนการ
สอนดวยการใชสื่อการ
ศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนในโครงการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ใหสูงขึ้น
3. เพื่อนิเทศ กํากับ ติดตาม
การดําเนินงานโรงเรียนใน
โครงการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

1. ศึกษา/เสาะหาขอมูล/
จัดทํา/เสนอขออนุมัติ
โครงการ/แตงตั้ง
คณะทํางาน
/ประสานงานหนวยงานที่
เกี่ยวของ
2. ประชุมชี้แจงการ
ดําเนินงานจัดการศึกษา
ดวยการศึกษาทางไกล
(DLTV) ปงบประมาณ
2564
3. นําเสนอผลการ
ดําเนินงาน/คัดเลือกวิธี
ปฏิบัติที่เปนเลิศ
4. สรุปและรายงานผล
โครงการตาม
ปงบประมาณ

งบ
ประมาณ
56,900

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. ผูบ ริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) มีความรู
ความเขาใจ และเกิดทักษะ
การจัดการเรียนรูด วย
สื่อการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)
2. นักเรียนโรงเรียนใน
โครงการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)
ปงบประมาณ 2564 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เปาหมาย
1. ผูบริหารสถานศึกษา
ครูผูสอน และบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนใน
โครงการจัดการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) รอยละ 100 มี
ความรูความเขาใจ และมี
ทักษะบริหารจัดการและ
จัดการเรียนการสอนดวย
สื่อการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) ในการ
จัดการเรียนการสอนใหแก
นักเรียนอยางมีคุณภาพ
2. นักเรียนในโรงเรียน
โครงการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) มีความรู
และทักษะในการแสวงหา
ความรูโดยใชสื่อการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
(DLTV) และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
รอยละ 60
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กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

3. โรงเรียนในโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) รอยละ
100 ไดรบั การนิเทศติดตาม
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
10

การจัดทําและลงขอมูลในแบบ
ทะเบียนประวัติ

ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 6

จุดเนนที่ 5

วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการจัดเก็บ
ทะเบียนประวัติเปน
ระเบียบ ปลอดภัย สะดวก
ในการคนหา
2.เพื่อใหขอมูลในทะเบียน
ประวัติมีความถูกตองและ
เปนปจจุบัน
เปาหมาย
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1
จํานวน 1,956 คน
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1. จัดเตรียมเอกสารและ
ขอมูลที่เกี่ยวของ
2. กรอกขอมูลการเลื่อน
เงินเดือนลงในทะเบียน
ประวัติครั้งที่ 1
3. กรอกขอมูลการเลื่อน
เงินเดือนลงในทะเบียน
ประวัติครั้งที่ 2
4. สรุปรายงานผล

48,000

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
มีการจัดเก็บทะเบียน
ประวัติที่เปนระเบียบงาย
ตอการ
คนหา และเปนปจจุบันมี
ความถูกตองสามารถนําไป
เปนเอกสารอางอิงได

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

11

การบริหารอัตรากําลังระดับเขต
พื้นที่การศึกษาของ สพป.
อุบลราชธานี เขต 1

ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 6

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 5

12

การเสริมสรางประชุมอบรมเชิง
ปฎิบัติการ การควบคุมภายใน
ประจําป 2564

ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 6

จุดเนนที่ 5

ที่

โครงการ

กิจกรรม

วัตถุประสงค
เพื่อบริหารอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ อัตราผูปฏิบัติงาน
ใหราชการ ใหเปนไปตาม
เกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด
และเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1
เปาหมาย
สถานศึกษาในสังกัด สพป.
อุบลราชธานี เขต 1
จํานวน 239 โรงเรียน

1.ประชุมคณะกรรมการฯ
2.จัดทํารายงานการ
ประชุม
3.ขออนุมัติ กศจ. ออก
คําสั่งฯ และแจงผูที่
เกี่ยวของ

16,160

สามารถบริหารอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให
สถานศึกษาในสังกัด มี
อัตรากําลังครบตามเกณฑ
ที่ ก.ค.ศ. กําหนด และ
แกไขปญหาการขาดแคลน
อัตรากําลังขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดได
ภายใตขอกําหนด
หลักเกณฑ ระเบียบที่
เกี่ยวของ และอัตราทีไ่ ดรับ
การจัดสรรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบริการ
ประชาชน

1.อบรมใหความรูด าน
มาตรฐานควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
ชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการปฏิบัติใหบรรลุ
แผนงาน
2.ติดตามและประเมินผล

40,600

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถ
ปองกัน ลดการผิดพลาด
และความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นได รวมทั้งทําให

2. เพื่อการเปดเผยขอมูล
และเชื่อมโยงขอมูล
เปาหมาย ผูบริหาร
การศึกษา รองผูบริหาร
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งบ
ประมาณ

วัตถุประสงค/เปาหมาย

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

13

โครงการ

การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
เพื่อพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 6

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

จุดเนนที่ 5
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งบ
ประมาณ

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

การศึกษา ผูอํานวยการ
กลุม ผูบริหารสถานศึกษา
และหรือผูรบั ผิดชอบงาน
ระบบควบคุมภายใน
สถานศึกษาแหงละ 1 คน
จํานวน 239 คน และ
บุคลากรกลุม/หนวยงาน
และคณะทํางาน
จํานวน 21 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 260 คน

การดําเนินการควบคุม
ภายในและบริหารความ
เสี่ยงทุกไตรมาส
3.รายงานผลการประเมิน
ระบบควบคุมภายใน สง
รายตามแบบประเมิน
4.สรุปผลการประเมิน
ประเมินผลประเมินผล
การปฏิบัติ สงรายตาม
แบบประเมิน
-รายงานผานระบบ
เว็บไซต

วัตถุประสงค
1. เปนเครื่องมือในการ
ขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับ
สูการปฏิบัติในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการ
บริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษาเพื่อความเปนเลิศ

1. บันทึกแจงจัดทํา
30,000
โครงการนําเสนอ
คณะกรรมการ
2. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาโครงการ
3. นําเสนอแผนปฏิบัติการ
ประจําปตอ คณะกรรมการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ไดรับความเชื่อถือในการ
รายงานทางการเงิน
ตลอดจนสามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวของไดถูกตอง และ
บรรลุตามเปาหมาย
นโยบายและยุทธศาสตร
ชาติ
2. บุคลากรภาครัฐมีทักษะ
ความรู ความเขาใจและมี
ความในการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายใน และ
แนวทางในการจัดทํา
รายงานการควบคุมภายใน
ดวยการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชประยุกตใน
การทํางาน
1. บุคลากรในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
ใชแ ผนปฏิบัติการ
ประจํา ป ฯ เปนคูมือในการ
ดําเนินกิจกรรมไดตามที่

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

2. เปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการงบประมาณ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. เปนแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป
สําหรับสถานศึกษาในสังกัด
เปาหมาย
1. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มี
แผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
จํานวน 1 เลม
2. สถานศึกษาสามารถ
จัดทําแผนปฏิบัตกิ าร
ประจําปที่สอดคลองกับ
แผนทั้ง 3 ระดับ

~ 114 ~

กิจกรรม

ศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี
4. จัดทํารูปเลมมอบทุก
กลุม และเผยแพรทาง
เว็บไซต

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กําหนดไวในโครงการ และ
สอดคลองกับนโยบาย
ทั้ง 3 ระดับไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชนสูงสุดนําไปสูการ
พัฒนาองคกรสูความเปน
เลิศ
2. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
สามารถบริหารงบประมาณ
ไดตรงตามที่กําหนดได
อยางมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาสามารถ
บริหารจัดการงบประมาณ
ไดตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป เบิกจาย
งบประมาณทันตามกําหนด

ที่

โครงการ

14

จัดทําคํารับรองการปฏิบัตริ าชการ
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําป 2564

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 6

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 5

วัตถุประสงค/เปาหมาย

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางและพัฒนา
บุคลากร
2. เพื่อการติดตาม
ประเมินผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
เปาหมาย
1.ผูบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการกลุม หัวหนา
กลุมงาน ศึกษานิเทศก
และบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัด
ทุกคน

15

พัฒนาการตรวจสอบปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 6

จุดเนนที่ 5
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วัตถุประสงค
1. เพื่อออกชวยเหลือ
กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานดานการเงิน
บัญชี และพัสดุ ของ
สถานศึกษาเปนไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย
ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี

กิจกรรม

1.ประชุมแตงตั้ง
คณะกรรมการประชุม
เพื่อพิจารณามอบหมาย
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ
ตามตัวชี้วัด
2.ผูรับผิดชอบรายงานผล
ตามตัวชี้วัด ที่ไดรับ
มอบหมาย
3.รายงานตามแบบ
เอกสารประกอบ
4.รายงานผานระบบ KRS
รอบ 6 เดือน 12 เดือน
3. ติดตามประเมินผล

งบ
ประมาณ
11,900

1.วิเคราะหวางแผนการ
34,400
ตรวจสอบ /จัดทํา
โครงการ/จัดทําปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน/จัดทํากระดาษ
ทําการ
2.ดําเนินการตรวจสอบ
ตามแผน
3.สรุปรายงานผลการ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. สอดคลองตามเปาหมาย
นโยบายและแผน
ยุทธศาสตรชาติ
2. บุคลากรภาครัฐยึด
คานิยมในการทํางานเพื่อ
ประชาชนยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรมมีจิตสํานึก
มีความสามารถสูง
มุงมั่นและเปนมืออาชีพ
3. มีกลไกและเครื่องมือ
ติดตามผลการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลใน
หนวยงานตางๆ
4. สัดสวนเจาหนาที่รัฐ
กระทําผิดกฎหมายลดลง
รอยละ 20
โรงเรียนกลุม
เปาหมาย
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
สามารถดําเนินการได
ชัดเจนถูกตอง ตามแบบ
บันทึกการตรวจ และ แบบ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

และนโยบายที่เกี่ยวของ
ตรวจสอบ
และเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี
และพัสดุของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ คุมคา และ
ประหยัด
2. เพื่อสรุปผลการพิสูจน
ความเชื่อถือไดของขอมูล
ทางการเงิน และดานอื่น ๆ
ของสถานศึกษาใหมีความ
ครบถวน ถูกตอง
สมเหตุสมผล
เปาหมาย
โรงเรียนจํานวน 40 แหง
ไดมีการติดตาม ตรวจสอบ
ใหคําปรึกษาแนะนําการ
ปฏิบัติงาน
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งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายงานผลการตรวจ/
รายงานผลการดําเนิน
โครงการ

ที่

16

โครงการ

สงเสริม สนับสนุนกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับองคกร

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 6

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 5
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. ตรวจสอบขอเท็จจริง
สืบสวนขอเท็จจริงการ
ดําเนินการทางวินัย
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เพื่อดําเนินการหาขอมูล
หลักฐานการดําเนินการใน
การสรางสนามฟุตซอล
และเอกสารการปฏิบัติงาน
พรอมทั้งแนวทางการ
ดําเนินการ
2. เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงการดําเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบ
ทางละเมิด และคดีความ
การดําเนินการทางวินัย
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
เปาหมาย
สถานศึกษาที่ถูกรองเรียน
กลาวหา
จํานวน 20 แหง

1.วิเคราะหวางแผนการ
ดําเนินการ /ประชุม
เตรียมการ/จัดทําปฏิทิน
การปฏิบัตงิ าน
2. ดําเนินการตรวจสอบ
ตามแผน
3. สรุปรายงานผลการ
ตรวจสอบ

งบ
ประมาณ
93,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. รอยละ 100 ของ
โรงเรียนที่ดําเนินการ
สืบสวน พยานเอกสาร เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
เสนอผูบงั คับบัญชา
2. รอยละ 100 ของ
สถานศึกษาที่ถูกรองเรียน
หรือขอเท็จจริง/ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
3. รอยละ 95 ของ
สถานศึกษาคณะกรมการ
สืบสวนสอบสวนไดรบั
พยานเอกสารหลักฐาน
ถูกตองครบถวน สามารถ
จัดทํารายงานผลการ
สืบสวน สอบสวน เสนอ
ผูบังคับบัญชา

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

ที่

โครงการ

17

สรางเครือขายความรวมมือ สงเสริม
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ

ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 6

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 5

18

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 3

จุดเนนที่ 4
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

วัตถุประสงค
1. เพื่อปรับสมดุลภาครัฐ
2. เพื่อสรางสภาพแวดลอม
เพื่อการมีสวนรวม
3. เพื่อสรางเครือขายความ
รวมมือทุกภาคสวนรวมกัน
ในการสนับสนุนใหภาคี
ตาง ๆ โดยเฉพาะชุมชน
เอกชน ในรูปแบบโมเดล
ประชารัฐ มารวมจัดการ
ศึกษาและกิจกรรม
สาธารณะตาง ๆ
เปาหมาย
1. ผูบริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา
จํานวน 84 คน

1.ดําเนินงานรวมกับทุก
20,000
ภาคสวนในการจัด
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ
2. รายงานผลการ
ดําเนินงาน

1. บุคลากรมีสวนรวมใน
การพัฒนาประเทศ และ
ธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย2.
บุคลากรมีสวนรวมในการ
ดําเนินการบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ อยางเหมาะสม

วัตถุประสงค
1. เพื่อรองรับระบบเว็บไซต
และระบบเว็บไซต ITA ของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต
2. เพื่อรองรับระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

1. ดําเนินการปรับปรุง
เว็บไซต
http://www.ubn1.
go.th
2. บํารุงรักษา อุปกรณ
ระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต
3. สนับสนุนการใช

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัดทุกแหง มี
การนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
มาประยุกตใชเพื่อวางแผน
บริหารจัดการ และ

76,000

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

~ 119 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

AMSS++ และระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส อื่น ๆ
3. เพื่อรองรับการประชุม
ทางไกลผานระบบ
อินเทอรเน็ต
4. เพื่อสงเสริมสนับสนุน
การใชเทคโนโลยีการจัด
การศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV) สําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก
5. เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลระบบ เครือขาย
อินเทอรเน็ต และระบบ
เว็บไซตของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ใหเปนปจจุบัน
ทันสมัย
6. เพื่อพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่ Mobile
Application

เทคโนโลยีการจัด
การศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม (DLTV)
4. พัฒนาโปรแกรมสําหรับ
อุปกรณเคลื่อนที่ Mobile
Application

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สนับสนุนการจัดระบบการ
จัดการเรียนการสอนได
อยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เปาหมาย
1. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
มีระบบเว็บไซตของ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ทีเ่ ปน
ปจจุบัน ทันสมัย
2. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
สามารถจัดการประชุม
ทางไกลผานระบบ
อินเทอรเน็ต
3. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
สนับสนุนการใชเทคโนโลยี
การจัดการศึกษาทางไกล

~ 120 ~

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

ผานดาวเทียม (DLTV)
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดทุกแหง
4. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
มีโปรแกรมประยุกตสําหรับ
อุปกรณเคลื่อนที่ Mobile
Application

~ 121 ~

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กลยุทธที่ 4 การสงเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา จํานวน 5 โครงการ งบประมาณ 451,900 บาท

ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

1

ทบทวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ในสถานศึกษา

24,100

นางศิริพงษ ศิริวารินทร
นางสาริกา ชายผา
นางอรอุมา คําสุข

2

การพัฒนากระบวนการเรียนรูสงเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา

62,800

นางสาวนุจริญ สมชัย

3

โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ (Health Literate School: HLS)

20,000

นางสาวนุจริญ สมชัย

4

มาตรการในการปองกันการระบาดใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) รอบที่ 2

120,000

นางปวารณา รอยพิลา

5

ปรับปรุงภูมิทัศน รักษสิ่งแวดลอม

225,000

นางปวารณา รอยพิลา

~ 122 ~

ที่

1

โครงการ

โครงการทบทวนการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี)
ในสถานศึกษา

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3

~ 123 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกิจกรรรม
พัฒนาผูเรียนนักเรียน (ลูกเสือเนตรนารี) ไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เปาหมาย
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
จํานวน 238 โรงเรียน
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือเนตรนารี) ไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ

1. ประชุมวางแผน
หลักสูตรการนิเทศ แตงตั้ง
คณะนิเทศ ทบทวนการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือเนตรนารี)
2. นิเทศ ติดตามทบทวน
การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน (กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี)
จํานวน 25 เครือขาย
( 5 อําเภอ)
3. คัดเลือกสถานศึกษา
ตนแบบการจัดกิจกรรม
ทางขบวนการ
ลูกเสือ-เนตรนารี อยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อรับ
รางวัลโรงเรียนตนแบบ
ลูกเสือ
4. จัดทํารายงานการ
ประเมินผลโครงการ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
(กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี)
จํานวน 30 เลม

งบ
ประมาณ
24,100

ผลที่คาดวาจะไดรับ

สงเสริมใหการจัด
กิจกรรมนักเรียน
(ลูกเสือ-เนตรนารี)
ไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่

2

โครงการ

การพัฒนากระบวนการเรียนรู
สงเสริมวินัยนักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3

~ 124 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

วัตถุประสงค
1. เพื่อนํารูปแบบการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูสงเสริม
วินัยนักเรียนโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัด สพป.
อุบลราชธานี เขต 1
2. สรางความตระหนักใหกับ
ผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นความสําคัญ
ของการมีระเบียบวินัย
เปาหมาย โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
จํานวน 56 โรง

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

62,800
1. ประชุมชี้แจงการ
พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูสงเสริมวินัย
นักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
2. โรงเรียนดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของ
โครงการ และตามเกณฑ
ประเมินใหเปนผลสําเร็จ
3. โรงเรียนสมัคร
เพื่อคัดเลือกเปนโรงเรียน
ตนแบบดานการสงเสริม
วินยั นักเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
สงเอกสารโรงเรียนละ
1 เลม
4. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการสงเสริมวินัย
นักเรียนในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา
สรุป รายงานให
ผูบังคับบัญชาและรายงาน
สพฐ. ทราบ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. นักเรียนโรงเรียน
ขยายโอกาส จํานวน
56 โรงเรียนมี
พฤติกรรม
ที่พึงประสงคมากขึ้น
2. ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนที่เขารวม
โครงการ มีความเขาใจ
และตระหนักในเรื่อง
การสงเสริมระเบียบ
วินัยใหกับนักเรียนมาก
ยิ่งขึ้น

ที่

โครงการ

3

โรงเรียนรอบรูดา นสุขภาพ (Health
Literate School: HLS)

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนา
และเสริมสราง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3

~ 125 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

วัตถุประสงค
1. เพื่อนํารูปแบบการพัฒนา
โรงเรียนรอบรูดานสุขภาพ
ไปใชกับโรงเรียนตนแบบ
55 แหง
2. สรางความตระหนักใหกับ
ผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเห็นความสําคัญ
ของการมีสขุ ภาพที่แข็งแรง
และสื่อสารผูอื่นได
เปาหมาย
โรงเรียนสังกัด สพป.
อุบลราชธานี เขต 1
จํานวน 55 โรง

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

20,000
1. ประชุมชี้แจงการ
ดําเนินโครงการ
2 โรงเรียนดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของโครงการ
และตามเกณฑประเมินให
เปนผลสําเร็จ
3.โรงเรียนสมัครเพื่อ
คัดเลือกเปนโรงเรียน
ตนแบบ
4. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ
-คณะกรรมการออก
ประเมินโรงเรียน และ
คัดเลือกโรงเรียนจัดทํา
นวัตกรรมการสอน
โรงเรียนรอบรู Best
practices ป.2 /ป.5/ม.2
-สรุป รายงานใหผูบังคับ
บัญชาและรายงาน สพฐ.
ทราบ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. นักเรียนโรงเรียน
จํานวน 55 โรงเรียนมี
พฤติกรรมรอบรูดาน
สุขภาพมากขึ้น
2 ผูบริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนที่เขารวม
โครงการ มีความเขาใจ
และตระหนักในเรื่อง
การสงเสริมสุขภาพ

ที่

โครงการ

4

มาตรการในการปองกันการระบาด
ใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19) รอบที่ 2

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

~ 126 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหความรู
คําแนะนํา การปองกันเรื่องโรค
ไวรัสโคโรนา2019 COVID-19
2. เพื่อใหมีทรัพยากร
งบประมาณพอเพียงตอการ
สนับสนุนการดําเนินงาน
เฝาระวัง
3. เพื่อใหขาราชการครู
ผูบริหาร โรงเรียนในสังกัด
และบุคลากรทางการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
1 ไดตระหนักเห็นความสําคัญ
และรวมกันปองกันการระบาด
ใหมของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019
4. เพื่อลดการเกิดและการ
ระบาดใหมของโรคไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID –19) ใน
เขตพื้นที่
เปาหมาย
1. บุคลากร ขาราชการครู
ผูบริหาร บุคลากรทางการ

1. จัดหาวัสดุอุปกรณใน
การปองกันการระบาด
ใหมของโรคไวรัสโคโรนา
2019 (COVID – 19)
2. ติดปายประชาสัมพันธ
เพื่อสรางการรับรูใหกับ
ขาราชการครู บุคลากร
ผูบริหาร ที่มาติดตอ
ประสานงาน
3. ติดตามสถานการณ
เฝาระวังสถานการณ และ
แจงเปนระยะ
4. สรุปผลการดําเนินงาน
และรายงาน เมือ่ สิ้นสุด
โครงการ

งบ
ประมาณ
120,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1 ไมมีบุคลากรติดเชื้อ
2. ผูมาติดตอราชการ
ไดรับการคัดกรอง
3. ประชาชน
ขาราชการครู ผูบริหาร
ไดรับการคัดกรอง

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูมาติดตอราชการ
ไดใหความสําคัญและรวมมือใน
การปองกันการระบาดใหมของ
โรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID -19 ) มากยิ่งขึ้น
2. อัตราการเกิดและการ
ระบาดใหมของโรคไวรัสโคโร
นา2019 (COVID – 19) ใน
พื้นที่เปนศูนย
5

ปรับปรุงภูมิทัศน
รักษสิ่งแวดลอม

ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 5

จุดเนนที่ 3

~ 127 ~

วัตถุประสงค
ปรับปรุงอาคารหองประชุม 225,000
1.ปรับปรุงดานอาคารสถานที่ ปลูกตนไม
เพื่อใชบริการตอครูอาจารย – รณรงคลดโลกรอน
นักเรียน
ตลอดจนประชาชน
อยางพอเพียง
2. อาคารสถานที่ สะอาด
รมรื่น มั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ
เพียงพอกับความตองการของ
บุคคลในสํานักงานเขตพื้นที่
ขาราชการ นักเรียน ประชาชน
ที่เขามารับบริการ

มีสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการปฏิบัติงาน
ผูใชบริการ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
แผนการ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

3. ขาราชการ บุคลากร
เจาหนาที่ นักเรียน ประชาชน
มีจิตสํานึกที่ดีตอสิ่งแวดลอม
และไดรับการพัฒนาจนมี
ลักษณะนิสัยที่ดีดานการดูแล
รักษาสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. ผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษา มี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
ทํางาน
2. ประชาชน และผูใชบริการ
ไดรับความสะดวก

~ 128 ~

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

กลยุทธที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ จํานวน 10 โครงการ งบประมาณ 964,095 บาท
ที่

โครงการ

งบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

1

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

86,520

นายจิรวัฒน สวางวงศ
นางชาลินี ศรีสันต

2

โรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษสิ่งแวดลอม สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

160,000

นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา

25,000

นางเนตรหทัย ณรงคแสง

สรางความตระหนักตามจรรยาบรรณวิชาชีพและปลูกจิตสํานึกในการรักสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปการศึกษา 2564
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สงเสริมการแขงขันกีฬานักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2564

57,000

นางวิจิตรา สุขสาย

270,590

นางจินตนา ดอกพุฒ

118,750

นางพิสมัย สุขรักษา

3
4
5
6
7

การขอรับและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํากวาสายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา

20,000

นางปาณิสรา สิงหทอง
นางสาวอมรา ทิณพัฒน

8

การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ
ครูดีในดวงใจ ครูครุสดุดี สพฐ. OBEC AWARDS
การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
มุทิตาจิตขาราชการครู บุคลากร ลูกจาง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

20,000

นางวิจิตรา สุขสาย

115,675
90,200

นางสุธานี วิสุงเร
นางวิจิตรา สุขสาย

9
10

~ 129 ~

ที่

1

โครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็น 12

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3

~ 130 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความตระหนัก
และกําหนดรูปแบบแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล
2 เพื่อใหผูบริหารโรงเรียน
เขารวมประชุมสัมมนา
ขับเคลื่อนคุณภาพประจํา
ตําบล
3. เพื่อนิเทศติดตามการ
ดําเนินงานของโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล 4
เพื่อคัดเลือกโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล
ตนแบบและประชุมสัมมนา
สรุปผลการดําเนินงาน
เปาหมาย
1. โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล มีแนวทางและรูปแบบ
ในการพัฒนาโรงเรียน
จํานวน 52 โรงเรียน
2. ผูบริหารโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล ผูบริหาร
การศึกษา และศึกษานิทศได

1. ประชุมคณะทํางาน
2. ประชุมผูบริหารและ
ผูรับผิดชอบโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล
3. นิเทศติดตามโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล
4. ประชุมสัมมนาถอด
บทเรียนโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล5. สรุปและ
รายงานผลการดําเนินงาน

งบ
ประมาณ
86,520

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1 โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบลมีรูปแบบและ
แนวทางในการดําเนินงาน
ในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล ที่มี
คุณภาพ เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน
2 ผูบริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียน
มีความตระหนักและเขาใจ
การดําเนินงานในโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รวมประชุมสัมมนา จํานวน
130 คน จํานวน 2 ครั้ง
3. โรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบลไดรับการนิเทศ ติดตาม
อยางนอย 1 ครั้ง
4. มีโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบลตนแบบ จํานวน 3
โรงเรียน
2

โรงเรียนปลอดขยะและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม สพป.
อุบลราชธานี เขต 1
ปงบประมาณ 2564

ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

ประเด็นที่
12

เรื่องที่ 6

จุดเนนที่ 3

~ 131 ~

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหโรงเรียนทุกแหงใน
สังกัดเขารวม “โครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ”
(Zero Waste School)
2. เพื่อกระตุนใหโรงเรียน
ทุกแหงไดรวมรณรงค
เสริมสรางจิตสํานึก และให
ความรูความเขาใจถึง
แนวทางในการลดปริมาณ
ขยะ การคัดแยกขยะ และ
การนําขยะไปใชประโยชน
ใหม รวมทั้งการรวบรวมขยะ
เพื่อนําไปกําจัดอยางถูกวิธี
และเปนวิถีชีวิตอยางยั่งยืน
มีการคัดแยกขยะตั้งแตตน

1. แจงโครงการพรอม
เกณฑประเมินโรงเรียน
ปลอดขยะ ใหทุก
โรงเรียนทราบ และ
เขารวมโครงการ
2. โรงเรียนดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของ
โครงการใหประสบผล
สําเร็จ
3. โรงเรียนสมัครเพื่อ
คัดเลือกเปน
โรงเรียนตนแบบโรงเรียน
ปลอดขยะ ระดับเขต
เพื่อพัฒนาไปสูระดับ
จังหวัด

160,000

1.ครู บุคลากร และ
นักเรียนทุกคน มีจิตสํานึก
ในการรับผิดชอบตอสังคม
และอนุรกั ษสิ่งแวดลอม
2.โรงเรียนมีการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมที่ดี
3.นักเรียนมีรายไดเสริมจาก
กิจกรรมการคัดแยกขยะ
4.สภาพแวดลอมใน
โรงเรียนดีขึ้น เอื้ออํานวย
ความสะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน
5.สภาพแวดลอมใน
สํานักงานดีขึ้น เอื้ออํานวย
ความสะดวกตอการ
ปฏิบัติงาน

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

~ 132 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

ทางโดยใชหลัก
3 Rs : Reduce
Reuse และ Recycle
3. เพื่อใหโรงเรียนทุกแหง
มีการจัดการเรียนการสอน
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การจัดกิจกรรมโดยให
เยาวชนเปนศูนยกลางการ
เรียนรูและการมีสวนรวม
ของครู ผูเ รียนและชุมชน
โดยรอบสถานศึกษา เพื่อ
มุงสูโรงเรียนปลอดขยะ
อยางยั่งยืน
4. เพื่อใหโรงเรียนทุกแหง
และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มีการ
ประหยัด
พลังงานดานไฟฟา มีการ
ประหยัดการใชน้ําประปา
มีการลดการใชพลังงาน
ดานน้ํามันเชือ้ เพลิง ลดการ
ใชถุงพลาสติก ลดการใช

4. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการฯ
5. คณะกรรมการออก
ประเมินโรงเรียน
เพื่อคัดเลือกโรงเรียน
ตนแบบโรงเรียน
ปลอดขยะ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อสงเขาคัดเลือกระดับ
จังหวัดตอไป

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

แกวพลาสติกที่ใชครั้งเดียว
แลวทิ้ง ลดการใชกลองโฟม
และมีมาตรการลด คัดแยก
ขยะมูลฝอยภายในโรงเรียน
ทุกแหงและใน สพป.
อุบลราชธานี เขต 1
5. สงเสริมใหบุคลากรทุกคน
ภายในโรงเรียน นักเรียนทุก
คนและบุคลากรทุกคนใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีการใชถุงผา กระเปาผา
และใชสิ่งของทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. โรงเรียนในสังกัดทุกแหง
เขารวมโครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ จํานวน 238
โรงเรียน และมีการดําเนิน
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ
อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิด
ความยั่งยืน
2. ทุกโรงเรียนมีการเก็บ
ขอมูลปริมาณขยะทุกเดือน
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กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

โครงการ

3

แผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียน
คุณภาพ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย

ประเด็นที่
11

เรื่องที่
3

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1

ของชุมชน

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. ดําเนินการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียน 21-60 คน ตาม
แผนบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก ปการศึกษา
2562-2565 และควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบ
ปญหาดานบุคลากร จนไม
สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได
2. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชนใหขับเคลื่อนไป
ตามปฏิทินที่กําหนด

1. ประชุมคณะ
กรรมการชี้แจงสรางความ
เขาใจนโยบายฯ
2. จัดทําเอกสารนําเสนอ
การควบรวม/เลิก
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และรูปแบบ (Model)
โรงเรียนดีของชุมชนตอ
กศจ.
3. ประชุมกรรมการฯ
ดําเนินการตามปฏิทินที่
กําหนด
4. ประชุมกรรมการฯ
จัดสรรงบประมาณ นิเทศ
ติดตาม
5. สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงาน

เปาหมาย
1. โรงเรียนขนาดเล็กที่
ประสบปญหาดานบุคลากร
และที่มีนักเรียน 21-60 คน
จัดการเรียนการสอน
แบบเรียนรวมกับโรงเรียนที่
มีระยะทางไมเกิน 6 กิโลเมตร
2. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
จัดทํารูปแบบ (Model)
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
8 โรงเรียน
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งบ
ประมาณ
25,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. โรงเรียนขนาดเล็กที่
ประสบปญหาดานบุคลากร
และที่มีนักเรียน 21-60 คน
จัดการเรียนการสอน
แบบเรียนรวมกับโรงเรียน
หลักที่มีคุณภาพ นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่
สูงขึ้น
2. โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 8 โรงเรียนไดรบั การ
พัฒนาอยางเต็มรูปแบบ
ครบวงจร

ที่

4

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

สรางความตระหนักตาม
ดานความมั่นคง
จรรยาบรรณวิชาชีพและปลูก
จิตสํานึกในการรักสถาบัน
ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย

ประเด็นที่ 1

เรื่องที่ 6

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 1
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1.เพื่อใหผูเขารับการพัฒนารู
แนวทางการพัฒนาตนเอง
ปรับเปลีย่ นเจตคติ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุข
ไมหรูหราฟุมเฟอย
กินงายอยูงาย ตามแนวพระ
ราชดําหริปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง ของสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพล
อดุลยเดชรัชการที่ 9
รวมทั้งมีความเชื่อมั่นศรัทธา
ในคําสอนของพุทธศาสนา
ปลูกจิตสํานึกและสรางเสริม
จิตอาสา เพื่อใหผผู านการ
อบรมนําแนวทางการปฏิบัติ
ไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจําวัน ตลอดจน
เปนแบบอยางที่ดีของสังคม
ผูที่ผานการอบรมสามารถ
นําไปถายทอด ใหแกผูที่อยู
รอบขางไดสรางชมรม
เครือขายครูคณ
ุ ธรรมเพื่อ

1.แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการและ
ประสานงาน
2. ดําเนินการคายพัฒนา
คุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
สรางเครือขายทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน
3.สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ

งบ
ประมาณ
57,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.ผูผานการอบรมปฏิบัติ
ธรรมพัฒนาจิต มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และเจตคติมีความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
สามารถเปนแบบอยางที่ดี
ของสังคมสามารถพัฒนา
การศึกษาและสังคมรอบ
ขางไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.มีชมรมครูจิตอาสาที่
รวมกันปฏิบัติกิจกรรมสราง
ประโยชนแกสังคม และ
ชวยเหลือสมาชิก ในชมรม

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รวมกันทํากิจกรรม
สาธารณประโยชนและ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เปาหมาย
ขาราชการครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 จํานวน 100 คน
พัฒนาระหวางปดภาคเรียน
3 วัน
5

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ปการศึกษา 2564
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน

ประเด็นที่
12

เรื่องที่
5

จุดเนนที่
2
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วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดกิจกรรมให
นักเรียนไดแสดงออกซึ่ง
ความสามารถดานวิชาการ
2. เพื่อจัดเวทีใหนักเรียนได
แสดงออกอยางสรางสรรคใน
ดานสุนทรียภาพดนตรี
นาฏศิลป ศิลปะการแสดง
สิ่งประดิษฐ พลศึกษา และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
3. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเปน
ตัวแทนไปแขงขันระดับชาติ

1. ประชุมคณะกรรมการ 270,950
วางแนวทางการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.ประชาสัมพันธการจัด
งานและหลักเกณฑการ
แขงขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
3.ประชุม Admin
เครือขาย
4.แขงขันระดับ
สถานศึกษา

1. นักเรียนไดแสดง
ออกซึ่งความสามารถ
ดานวิชาการ
2. นักเรียนไดแสดงออก
อยางสรางสรรค ในดาน
สุนทรียภาพดนตรี
นาฏศิลป ศิลปะ
การแสดง สิ่งประดิษฐ
พลศึกษา และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
3. นักเรียนมีคะแนนผาน
เกณฑการแขงขัน
เปนตัวแทนไปแขงขัน
ระดับชาติ

ที่

6

โครงการ

สงเสริมการแขงขันกีฬา
นักเรียนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ป
การศึกษา 2564

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

ดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน

ประเด็นที่
12

เรื่องที่
5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

จุดเนนที่ 2

~ 137 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

เปาหมาย
1. นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ทุกคน ผูปกครอง
และชุมชน เขารวมกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ปการศึกษา 2564
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ไมต่ํากวา 5,000 คน
2. สถานศึกษาในสังกัด เขา
รวมกิจกรรม งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้ง
ที่ 70 ปการศึกษา 2564
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 239 โรงเรียน

5.แขงขันระดับเครือขาย
สถานศึกษา
6.แขงขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
7.สรุปผลการแขงขัน

วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุน สงเสริม
ใหนักเรียนรูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน และ
หางไกลยาเสพติด
2. เพื่อสนับสนุน สงเสริม

1.ประชุมผูแทนเครือขาย
สถานศึกษา
2.แขงขันภายในเครือขาย
สถานศึกษา
3.ประชุมผูจัดการทีม/ผู
ตัดสินกีฬาทุกชนิดกีฬา

งบ
ประมาณ

118,750

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1.นักเรียนรูจักใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน
2. นักเรียนมีโอกาสไดเลน
กีฬาและแขงขันกีฬา
ตามความสามารถ และ
มีทักษะในการเลนกีฬา

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

~ 138 ~

วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

ใหนักเรียน ไดมีโอกาสเลน
และแขงขันกีฬาอยางทั่วถึง
3. เพื่อสนับสนุน สงเสริม
ความสามัคคีในหมูคณะ
4. เพื่อสนับสนุน สงเสริมให
นักเรียนมีสขุ ภาพพลานามัย
แข็งแรง สมบูรณ
5. เพื่อสนับสนุน สงเสริมให
นักเรียนไดมีโอกาสเขา
แขงขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
เปาหมาย
ผูบริหารครูและบุคลากร
นักเรียนภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต เขต 1 จํานวน 700 คน

4.ดําเนินการจัดการ
แขงขันกีฬานักเรียนระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
5.สรุปและรายงานผล

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

3. เกิดความรัก ความ
สามัคคีภายในโรงเรียน
ระหวางโรงเรียน ชุมชน
และเขตพื้นที่การศึกษา
4. นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ
5. นักเรียนไดมีโอกาส
เลนกีฬาไดสูงขึ้น

ที่

โครงการ

7

การขอรับและพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํา
วาสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อจัดพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้นต่ํา
กวาสายสะพาย และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ใหขาราชการ
ครู/บุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจางประจําในสังกัด ที่ไดรับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
ประจําป 2564 ซึ่งมีผูไดรบั
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
2. เพื่อเปนเกียรติประวัติ
และสรางขวัญ กําลังใจ แก
ขาราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษา/
ลูกจางประจําในสังกัด ให
เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพ
ของตน
เปาหมาย
ขาราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจางประจํา
ในสังกัด ที่ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ

1. เดินทางไปราชการเพื่อ
รับเครื่องราช
อิสริยาภรณ
2. จัดพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณชั้น
ต่ํากวาสายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดิมาลา
ใหแกขาราชการครู/
บุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจางประจําในสังกัด ที่
ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
3. สรุปและรายงานผล

งบ
ประมาณ
20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
มีขวัญและกําลังใจที่ดี
สงผลดีตอ การพัฒนา
คุณภาพการ
เรียนการสอนและเกิด
ประโยชนสูงสุดตอ
สถานศึกษาและ
สวนราชการ

ที่

โครงการ

8

การคัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล
ยกยองเชิดชูเกียรติ ครูดีใน
ดวงใจ ครูครุสดุดี สพฐ.
OBEC AWARDS

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อสนองนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
2. เพือ่ ใหขาราชการครู ที่มี
คุณสมบัติตามที่กําหนดให
ไดรับการ ยกยองเชิดชู
เกียรติ และเพื่อเปนขวัญ
และกําลังใจ แกขาราชการ
ในสังกัด
3. ผูที่ไดรับรางวัลสามารถ
นําไปสรางความกาวหนา
ในวิชาชีพของตนได
เปาหมาย
1.ขาราชการครู ผูบริหาร
สถานศึกษา และลูกจาง
ในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ทุกคน

1. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการและ
ประสานงาน
2. ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาคัดเลือก
3. ประกาศผลการ
พิจารณาคัดเลือก
4. รายงานผลการพิจารณา
ไป สพฐ. และ คุรุสภา
5. จัดใหไดรับรางวัล (ผล
การคัดเลือกรางวัลป
2563)

งบ
ประมาณ
20,000

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผูที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดไดรับการประกาศ
เกียรติคุณ และไดรับการ
ยกยองเชิดชูเกียรติและ
เขารับรางวัลในวันครูที่ 16
มกราคม 2564 ทําให
ผูรับรางวัลเกิดความ
ตระหนักปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และมี
ความกาวหนา
ในวิชาชีพ

ที่

9

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

การเลื่อนเงินเดือนขาราชการ ดานการปรับสมดุล
ครูและบุคลากรทางการ
และพัฒนาระบบ
ศึกษา ทั้งระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงผูบริหาร
สถานศึกษาและขาราชการ
ครูที่รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสถานศึกษา,
รองผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา,
ศึกษานิเทศก, ขาราชการ
ตามมาตรา 38 ค (2),
ลูกจางประจํา
และพนักงานราชการ
ในสังกัด ไดขอมูลที่ถูกตอง
เปนจริง ประกอบการ
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจางประจํา/พนักงาน
ราชการ ในสังกัด
2. เพื่อใหการดําเนินการ

1.ประชุมคณะกรรมการ
การจัดทําบันทึกขอตกลง
การปฏิบัตงิ านของ
ผอ.ร.ร./รก.ผอ.ร.ร./
รอง ผอ.สพท./ศน.
2.ประชุมชี้แจงการ
ดําเนินการเลื่อนเงินเดือน
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 และการลงนาม
บันทึกขอตกลงการ
ปฏิบัติงานฯ
3.ประชุมคณะทํางาน
จัดเก็บขอมูลฯ

งบ
ประมาณ
115,675

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ผลการจัดการศึกษาทั้งดาน
ผูเรียน/ครู มีความรูและ
ทักษะการจัดการเรียนรู
ผูบริหารสถานศึกษา
มีความเปนเลิศทางการ
บริหาร สถานศึกษา
มีความเปนอิสระ และไดรับ
ความรวมมือในการจัด
การศึกษาจากทุกภาคสวน
และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีการบริหาร
เชิงบูรณาการในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา
อยางเปนระบบ
ตามเปาหมาย

ที่

โครงการ

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1

วัตถุประสงค/เปาหมาย

เกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
เปนไปดวยความเรียบรอย
ถูกตองตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ เกิด
ประโยชนสูงสุดตอราชการ
เปาหมาย
ประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน
239 โรงเรียน
การดําเนินการเลือ่ นเงินเดือน
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ทุกตําแหนง/
ทุกโรงเรียนและทุกคน
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กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ที่

10

โครงการ

มุทิตาจิตขาราชการครู
บุคลากร ลูกจาง
ปงบประมาณ พ.ศ.2564

ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ
ยุทธศาสตรชาติ
แผนแมบท แผนการ
ปฏิรปู
ภายใตยุทธ
ประเทศ
ชาติ
ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

ประเด็นที่
20

เรื่องที่ 5

แผนการ
ขับเคลื่อน
สพป.
อบ.1
จุดเนนที่ 3
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วัตถุประสงค/เปาหมาย

กิจกรรม

วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนขวัญกําลังใจ
แกขาราชการ และ
ลูกจางประจํา
2. เพื่อใหผูเกษียณ
อายุราชการ สามารถปรับตัว
และใชชีวิตหลังเกษียณ
อายุราชการอยางมีความสุข
3. เพื่อจัดทําหนังสือที่ระลึก
ประวัตกิ ารปฏิบัติงานเพื่อ
เผยแพรคุณงามความดีเปน
แบบอยางแกคนทั่วไป
4. เพื่อประกาศเกียรติคุณ
และยกยองเชิดชูเกียรติ
ผูเกษียณอายุราชการ ใหเกิด
ความภาคภูมิใจรัก
และศรัทธา ในอาชีพของตน
เปนแบบอยางของคนทั่วไป
เปาหมาย
ขาราชการที่เกษียณ
อายุราชการ
จํานวน 168 คน
ลูกจางประจํา 10 คน
รวม 178 คน

1.จัดทําหนังสือบันทึก
ความดีที่สรางสรรค
เพื่อเผยแพร
2.ดําเนินการจัดงานแสดง
มุทิตาจิตปจฉิมนิเทศและ
ประกาศเกียรติคุณ ยก
ยองเชิดชูเกียรติ
3. สรุปรายงานผล

งบ
ประมาณ
90,200

ผลที่คาดวาจะไดรับ

ขาราชการและ
ลูกจางประจําที่เขารวม
ประชุมปฏิบัติการมีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพของ
ตนเองและปฏิบัติตัว
เปนแบบอยางที่ดี

สวนที่ 4
การบริหารจัดการสูความสําเร็จ
แผนปฏิบั ติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบ ลราชธานี เขต 1 เป นเครื่องมื อที่กําหนดกรอบ และแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด านการ
พัฒ นาคุ ณภาพการศึกษา และบริห ารจั ดการสํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาที่ เชื่ อมโยง สอดคลองกับ แผน
ทั้ง 3 ระดับ และกําหนดปจจัยสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล ดังนี้
1. สร า งการรั บ รู แ ละความเข า ใจให กั บ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรในหน ว ยงานใน
ความเปนมาและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุ บลราชธานี เขต 1 และนโยบายอื่น ๆ ที่สําคัญ เพื่อใหเกิ ดการรับ รูไปในทิศ ทาง
เดียวกัน
2. แตงตั้งคณะกรรมการร วมกั นวิ เคราะห สังเคราะห นโยบายตาง ๆ ดานการศึกษาเพื่ อกํ าหนด
กรอบแนวทางในการจัดทําโครงการที่สอดคลองกับแผนทั้ง 3 ระดับ
3. เผยแพร วินัยทั ศน พั นธกิจ เป าประสงค และวัฒ นธรรมขององคกร ใหแ กข าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รับทราบ เพื่อดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการไปในทิศทางเดียวกัน
4. ดําเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่กําหนดในแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อการบริหารงบประมาณ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. สํานักงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาอุ บ ลราชธานี เขต 1 เนนการทํางานเป นทีมในรูป
ของคณะกรรมการ
6. มีการมอบหมายงานเพื่อการกระจายความรับผิดชอบใหบุคลากรทุกคน ไดปฏิบัติงานตามความรู
ความสามารถ อยางเหมาะสม
7. มีระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลดวยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
8. มีการรายงานผลการดําเนินงานหลังจากดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปเสร็จสิ้นแลว
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ภาคผนวก
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คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ที่ 6 / 2564
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
......................
ดวย พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และเพื่อใหการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 บรรลุตามวัตถุ ประสงคและเปาหมายที่ กําหนดไว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย
1. นายถาวร คูณิรัตน

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ประธาน

2. นายเข็มพรชัย ทองนอย

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

กรรมการ

3. นายสุพงษ โอวาท

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

กรรมการ

4. นายธวัชชัย ถิตยรัศมี

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

กรรมการ

/5. นายปรีชา..............
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5. นายปรีชา ทาศิริ

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุม
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กรรมการ

6. นางสุภาวดี วิริยะพันธ

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล

กรรมการ

7. นางวิจิตรา สุขสาย

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

กรรมการ

8. นางพรทิพย ภิญโญ

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หนาที่ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน

กรรมการ

9. นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน

นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ

กรรมการ

10. นางกฤษณา กฤตาคม

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หนาที่ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

กรรมการ

11. นางปวารณา รอยพิลา

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ

กรรมการ

12. นางพิสมัย สุขรักษา

นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา

กรรมการ

13. นางธัณภัทร กอบคํา

นิติกรชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ
กลุมกฎหมายและคดี

กรรมการ

14. นางสาริกา ชายผา

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

กรรมการ

15. นายสุเมธ มัดธนู

ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

กรรมการ

16. นางสาวจันทรฉาย สืบวงศ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

กรรมการ

17. นางปวารณา รอยพิลา

กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
/18. นางสุธานี ....................
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18. นางสุธานี วิสงุ เร

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

กรรมการ

19. นางอุณารัตน ลาผาน

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

กรรมการ/
เลขานุการ

20. นางเนตรหทัย ณรงคแสง

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ

21. นายประสาน พิลาศาสตร

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ

22. นางสาวสุกัญญา นามแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ

23. นางวาสนา มุสิกสาร

กรรมการ/
ผูชวยเลขานุการ

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

มี ห นาที่ วิเคราะห วิสัยทั ศน พันธกิ จ เป าประสงค ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ ใหมีความ
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนแม บ ทภายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ แผนปฏิ รู ป ประเทศ นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนขับเคลื่อนพั ฒ นา
การศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายถาวร คูณิรัตน)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

