
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

รายงานความกาวหนาโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน 

กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 





สารบัญ 

 

 หนา 

  

o การจัดสรรแผนการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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o โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา สนอง 5 กลยุทธ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1-2 
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o รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ  

ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
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o แบบรายงานการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 
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o ภาคผนวก 33 
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การจัดสรรแผนการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดกําหนดกรอบแนวทาง วิธีการดําเนินงานมุงสูเปาหมายความสําเร็จ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

และไดดําเนินการบริหารงบประมาณตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยไดการจัดสรรงบประมาณตามแผนบริหารงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตารางที่ 1 บัญชีจัดสรรแผนการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา สนอง 5 กลยุทธ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

ตารางที่ 2 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ท่ีมีการดําเนินการ ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2564 

รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 ที ่ โครงการ/กิจกรรม  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

(ไตรมาส) 
สถานะดําเนินการ งบประมาณ 

1 2 3 4 
ดําเนนิโครงการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง 

ดําเนนิโครงการ 
รวม ใชแลว คงเหลือ 

กลยุทธที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษา 

1 
สนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
/ / / /  / 137,000,000 52,000,000 85,000,000 

2 
การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
/ / / /  / 20,000 6,350 13,650 

3 การจัดการศึกษาภาคบงัคบั ปการศึกษา 2564  / / /  / 27,990 7,990 20,000 

กลยุทธที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรยีนที่ครู

สอนไมตรงวุฒิและขาดอัตรากําลัง 
/ / / /  / 1,190,000 472,152 717,848 

5 ครูคลังสมอง (บุคลากรวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร) / / / /  / 1,800,000 927,000 873,000 

6 การใชระบบบริหารงบประมาณโดยใชโปรแกรม AMSS / / / /  / 15,350 10,100 5,250 

7 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรยีมการจัดซื้อจัดจาง 

ปงบประมาณ 2564 และการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง

ดานการเบิกจายเงิน 

/    /  143,700 143,700 0 

8 เด็กไทยพูดอังกฤษได (English for All) / /   /  405,000 405,000 0 
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 ที ่ โครงการ/กิจกรรม  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

(ไตรมาส) 
สถานะดําเนินการ งบประมาณ 

1 2 3 4 
ดําเนนิโครงการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง 

ดําเนนิโครงการ 
รวม ใชแลว คงเหลือ 

9 

ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบรหิารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก หัวหนากลุม หัวหนางาน และบุคลากร

ทางการศึกษา ปงบประมาณ 2564 

/ / / /  / 150,000 21,840 128,160 

10 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนแมบทฯ และแนวทาง

การจัดทําแผนระดับที ่3 ใหบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 
/    /  351,162 351,162 0 

11 
การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ปการศึกษา 2563 
 / /   / 82,335 80,076 2,259 

12 
การประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียน (RT) 

ชั้นประถมศกึษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563 
 / /   / 68,025 63,496 4,529 

13 
พัฒนาการจัดการเรียนรูระดับปฐมวยัตามแนวคิดมอนเตสซอร ี

บริบทสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 / /   / 600,000 600,000 0 

14 บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย  / /   / 15,000 5,000 10,000 

กลยุทธที่ 3 การเพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการ 

15 
การจางบุคลากรเพ่ือแกปญหาการขาดอัตรากําลังและ

ลดภาระงานใหคร ู
/ / / /  / 29,628,000 14,943,345 14,684,655 

16 
การขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติเพื่อพัฒนาองคกร 

สูความเปนเลิศ 
/ /   /  30,000 30,000 0 



 ที ่ โครงการ/กิจกรรม  

ระยะเวลาการดําเนินการ 

(ไตรมาส) 
สถานะดําเนินการ งบประมาณ 

1 2 3 4 
ดําเนนิโครงการ 

แลวเสร็จ 

อยูระหวาง 

ดําเนนิโครงการ 
รวม ใชแลว คงเหลือ 

17 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 2 ป (พ.ศ.2564-2565)  

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 

/ / / /  / 15,000 3,410 11,590 

กลยุทธที่ 4 การสงเสริมความปลอดภัย ในสถานศึกษา 

กลยุทธที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 

18 

การเลื่อนเงนิเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทั้งระบบ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 

/ / / /  / 57,050 46,064 10,986 

19 

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหการขับเคลื่อนการบริหาร

กลุมพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประจําเขตตรวจราชการ (Cluster) 

/    /  159,300 117,064 42,236 

20 
ประชุมมอบนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน “สพฐ.วิถีใหม 

วิถีคุณภาพ” 
/    /  111,300 103,320 7,980 

21 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรยีน

คุณภาพของชุมชน 
/ / / /  / 25,000 13,603 11,397 

22 

พัฒนาสถานศกึษาพอเพียงใหยั่งยืนสูการประเมินเปน

ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดานการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2564 

 / /   / 18,000 18,000 0 

รวมทั้งสิ้น 171,912,212 70,368,672 101,543,540 

4 
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รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 

ตารางที่ 3 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสท่ี 1 - 2 (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

1 สนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน

จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาค

และเปนธรรมในรายการพ้ืนฐาน 

5 รายการ ไดแก  

   - คาจัดการเรียนการสอน  

   - คาหนังสือเรียน  

   - คาอุปกรณการเรียน  

   - คาเครื่องแบบนักเรียน และ 

   - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

ใหนักเรียนทุกคนมีความพรอม 

ที่จะไดรับการศึกษาทีม่ีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน โดยการบริหาร

จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 

จํานวนนักเรียนทีไ่ดรับการสนบัสนุนคาใชจาย 

ในการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปการศึกษา 2564 

จํานวนทั้งสิ้น 33,364 คน  

จําแนกจํานวนนักเรียนตามระดบัการศึกษา ดังน้ี    

    ระดับกอนประถมศึกษา จาํนวน 5,880 คน  

    ระดับประถมศึกษา จํานวน 23,900 คน  

    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 3,425 คน  

    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 159 คน  

จําแนกจํานวนนักเรียนตามประเภทโรงเรียน ดังนี้ 

โรงเรียนปกติ (จํานวน 237 โรง) จํานวน 33,364 คน 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ 

และคณุลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและ

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกระดบั  

โดยเนนการเสริมสรางความคิดสรางสรรค  

ผานกระบวนการเรียนรู ผานการใชสื่อ อุปกรณการเรียน

และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผูเรียน  

โดยการบริหารจัดการแบบมสีวนรวม ใหองคกร

ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

และประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษา 

การปฏิรปูการศึกษาและการเรยีนรู 

นักเรียนในสังกัดทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจาย

ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2563 

- 
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 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

2 การจัดตั้งและจัดสรร

งบประมาณ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ดําเนินการ

จัดตั้งงบประมาณประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564  

ใหกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

และสถานศึกษาในสังกัด  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เปนไปดวยความเรียบรอย  

2. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ดําเนินการ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ใหกับสถานศึกษาในสังกัด  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เปนไปดวยความเรียบรอย 

เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไดรับการจัดตั้ง

และจัดสรรงบประมาณ เต็มตามกรอบวงเงิน 

ทีส่ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

เชิงคุณภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ใหกับสถานศึกษาในสังกัดที่มีความจําเปน  

ขาดแคลนไดอยางท่ัวถึง ตรงเปาหมาย 

สถานศึกษาปรับปรุงซอมแซมอาคารเรยีน  

อาคารประกอบใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย  

และมีอาคารเรียนกอสรางใหมในการแกปญหา

ความขาดแคลนหองเรียน 

- มีการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ตามโครงสรางของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เพ่ือรวมพิจารณาจดัตั้งและจัดสรรงบประมาณ

ประจําปทุกรายการ 

- ใหโรงเรียนบันทึกขอมูลขอจดัตั้งงบประมาณ  

งบลงทุน ประจําป โดยใชโปรแกรม budget-school 

- จัดสรรงบประมาณใหกับสถานศกึษาในสังกัด 

ที่มีความจําเปน ขาดแคลนไดอยางทั่วถึง ตรงเปาหมาย 

- งบประมาณมีจํากัด 

สงผลตอการ

จัดสรรงบประมาณ

ใหกับสถานศึกษา 

ไมเพียงพอตอ 

ความจาํเปนทั้งหมด

ได   

- โปรแกรมขอรับ 

การสนับสนุน

งบประมาณ 

budget-school  

ของโรงเรียน และ

โปรแกรมขอจัดตั้ง

งบประมาณของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 

budget65  

ควรพัฒนาใหสามารถ

เช่ือมตอขอมลูจาก

ระดับโรงเรยีนไป

ระดับเขตพ้ืนที ่ 

จนถึงระดับสํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน

ได 
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3 การจัดการศึกษาภาคบังคบั  

ปการศึกษา 2564 

1. เพ่ือใหทุกโรงเรียนมีความรู 

ความเขาใจ สามารถดาํเนินการ 

การรับนักเรยีนใหเปนไปตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติการรับนักเรียน  

ปการศึกษา 2564 เปนไปอยางถูกตอง 

และทันตามกําหนดเวลา  

2. เพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุน 

ใหโรงเรียนสามารถรับประชากร

วัยเรียนใหเขาเรียนตามเกณฑ

การศึกษาภาคบังคบัอยางท่ัวถึง

เปนธรรม  

3. เพ่ือเผยแพรนโยบายและแนวปฏิบตัิ

เก่ียวกับการรับนักเรียน  

ปการศึกษา 2564  

ใหหนวยงานทางการศึกษาอื่น 

และประชาชนท่ัวไปรับทราบ  

4. มุงพัฒนาผูเรยีนสูความเปนมนุษย

ที่สมบูรณ มีความรูควบคู

คุณธรรม สามารถดําเนินชีวิต

อยางรูเทาทัน ทําคุณประโยชน

ใหกับสังคม และอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข  

เชิงปริมาณ 

1. ครู/เจาหนาที่ธุรการที่รบัผดิชอบงานการรับนักเรยีน 

จํานวน 238 คน  

2. เลขานุการประจําศูนยประสานงาน 

การจัดการศึกษาภาคบังคบัและการรับนักเรียน 

จํานวน 28 คน  

3. คณะทํางานในกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

จํานวน 10 คน  

4. ผูขอจัดการศึกษาโดยครอบครวั 2 ครอบครัว 

(ผูเรียนจํานวน 3 คน)  

5. ศูนยการเรยีน 1 ศูนย (ผูเรียนจํานวน 10 คน) 

เชิงคุณภาพ 

1. ครู/เจาหนาที่ธุรการ สามารถรายงาน 

ผลการรับนักเรียน ในปการศึกษา 2564  

ไดทันตามกําหนดเวลา และถูกตอง สมบูรณ  

2. เลขานุการประจําศูนยประสานงาน 

การจัดการศึกษาภาคบังคบัและการรับนักเรียน 

ดําเนินการติดตามนักเรียน ชั้น ป.1 ม.1 ม.4 

ใหเขาเรียน ในปการศึกษา 2564  

ไดครบถวนทุกคน สามารถตรวจสอบได  

 

1. ประชุมคณะกรรมการรับนักเรยีนระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา ใหความเห็นชอบรางแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการรับนักเรียน แผนการรบันักเรียน  

เขตพื้นที่บริการของโรงเรยีน เพ่ือแจงโรงเรียนในสังกัด

ในการดําเนินการรับนักเรียนใหเปนไปตาม 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน 

และใหเปนไปตามปฏิทินการรับนกัเรียน  

2. ประชุมเลขานุการประจําศูนยประสานงาน 

การจัดการศึกษาภาคบังคับ ประจําเครือขายสถานศึกษา 

เพ่ือชี้แจงและเตรียมการกรอกขอมูลและรายงาน

การรบันักเรียนใหเปนไปตามปฏิทินการรบันักเรียน 

เพ่ือเลขานุการศูนยการรับนักเรียน ชวยกํากับ 

ดูแล ชวยเหลือ การดําเนินการรับนักเรียนของ

โรงเรียนในเครือขายสถานศึกษา  

จึงทําใหการดําเนินงานของโรงเรียน 

เปนไปดวยความเรียบรอย และทนักําหนดเวลา  

3. การนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของผูจดัการศึกษา

โดยครอบครัวและศูนยการเรยีน ในปการศึกษา 2563 

ทําใหผูจัดการศึกษาสามารถจดัการศึกษา 

ใหเปนไปตามหลักสูตรและแผนการจัดการเรยีน

การสอนที่ขอจัดการศึกษาไดอยางครบถวน 

สมบูรณมากขึ้น 

เน่ืองจากเจาหนาที ่

ที่รับผิดชอบ 

งานการรับนักเรียน

ของโรงเรียนในสังกัด

บางโรงเรียน 

มีการเปลีย่นแปลงบอย

รับผิดชอบงานใหม  

ทําใหยังไมเขาใจ 

ในกระบวนการ

ขั้นตอน 

การดําเนินงาน 

สงผลใหการ

ดําเนินงานลาชา  
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5. มุงใหผูเรียนมีความสําคัญทีสุ่ด 

โดยจดักระบวนการจัด

การศึกษาที่สอดคลอง และ

สามารถพัฒนาผูเรียน 

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

ซึ่งเนนรูปแบบการบรูณาการ

โดยนําวิถีชีวิตเปนตัวตั้ง 

ในการจัดการเรียนรู  

6. มุงพัฒนาใหศูนยการเรียน 

จัดการศึกษาไดครอบคลมุ  

มีกระบวนการเรยีนการสอนที่

หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูเรยีน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ผูเรียนสามารถเรยีนรายวิชาพืน้ฐาน และ

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมครบตามโครงสราง

หลักสตูรบานเรียน ที่ยึดหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด  

4. ผูเรียนตองมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน 

ผานเกณฑการประเมินตามที่บานเรียนกําหนด  

5. ผูเรียนมีผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห 

การเขียน และมผีลการประเมินคณุลักษณะ 

อันพึงประสงคในระดับผานเกณฑ  

ตามที่กําหนดในแผนการจัดการศกึษา  

6. ผูเรียนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

และมผีลการประเมินผานเกณฑการประเมิน

ตามที่กําหนดในแผนการจัดการศกึษา 
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4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ

เรียนการสอนโรงเรียนที่ครูสอน

ไมตรงวุฒิและขาดอัตรากําลัง 

1. เพ่ือจัดสรรตําแหนง 

ครูผูทรงคณุคาแหงแผนดิน 

โดยคํานึงถึงความขาดคร ู

ตามสาขาวิชาเอกของสถานศึกษา

และประโยชนของทางราชการ

เปนสําคญั  

2. เพ่ือจัดสรรงบประมาณใหกับ

โรงเรียนทีไ่ดรับจัดสรรอัตรา 

เปนคาตอบแทนอัตราจาง 

ครูผูทรงคณุคาแหงแผนดิน 

เชิงปริมาณ 

1. จัดสรรตําแหนงครูผูทรงคณุคาแหงแผนดิน 

ไปยังโรงเรียนในสังกัดทีไ่ดรับการจัดสรรอัตรา 

จํานวน 7 อัตรา  

2. จัดสรรงบประมาณเปนคาตอบแทนอัตราจาง 

รายการคาใชจายดําเนินงาน 

โครงการครูผูทรงคุณคาแหงแผนดนิ  

จํานวน 7 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 

เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในสังกัดจํานวน 7 โรงเรียน ไดรับจดัสรร

ตําแหนงครผููทรงคุณคาแหงแผนดนิ  

โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน  

สามารถจัดการเรยีนการสอนไดอยางมีประสิทธภิาพ 

สงผลใหผูเรยีนเกิดทักษะการเรยีนรูอานออกเขียนได 

จะเห็นไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 

ของนักเรียนเพ่ิมสูงข้ึนทุกป 
 

 

 

 

 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ไดจัดสรรอัตราครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 

และไดจัดสรรอัตราไปยังสถานศึกษาที่มีปญหา 

โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 7 โรงเรยีน ดังนี้  

1) โรงเรียนบานหนองขุน  

2) โรงเรียนบานแขม (ธรรมานสุรณ)  

3) โรงเรียนบานหนองคูทรายมูล  

4) โรงเรียนบานโนนชาติยูง  

5) โรงเรียนบานหนองชาง (ประชาสามัคคี)  

6) โรงเรียนบานดอนกลางทุงคําแต  

7) โรงเรียนบานดูน  

 

 

ไดรับการจัดสรรอัตรา

ตําแหนงครผูู

ทรงคุณคาแหง

แผนดินนอย  

ไมสอดคลองกับ 

ความตองการ  

สงผลทําให 

การแกปญหา 

ไมครอบคลุม 
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5 ครูคลังสมอง  

(บุคลากรวิทยาศาสตร และ

คณติศาสตร) 

1. เพื่อจัดสรรตําแหนงครคูลังสมอง

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดให  

โดยคํานึงถึงความขาดคร ู

ตามสาขาวิชาเอกของสถานศกึษา

และประโยชนของทางราชการ

เปนสําคญั  

2. เพ่ือจัดสรรงบประมาณใหกับ

โรงเรียนทีไ่ดรับจัดสรรอัตรา 

เปนคาตอบแทนอัตราจางครู

คลังสมอง 

เชิงปริมาณ 

1. จัดสรรตําแหนงครูคลังสมองไปยังโรงเรียนในสังกัด

ที่ไดรับการจัดสรรอัตรา จํานวน 10 อัตรา  

2. จัดสรรงบประมาณเปนคาตอบแทนอัตราจาง 

รายการคาใชจายดําเนินงานโครงการครูคลังสมอง 

จํานวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 

เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนในสังกัด จํานวน 10 โรงเรยีน ไดรับ

จัดสรรตําแหนงครูคลังสมองโรงเรยีนละ 1 คน 

รวมทั้งสิ้น 10 คน สามารถจดัการเรียนการสอน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะ

การเรยีนรูทางคณติศาสตร และวทิยาศาสตร  

จะเห็นไดจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของ

นักเรียนเพ่ิมสูงข้ึนทุกป 

 

 

 

 

 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ไดสรรหาและจัดจางครู

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  

ใหโรงเรียนที่ขาดแคลนไดครบตามอัตรา  

ทีส่ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จัดสรรให จํานวน 10 อัตรา 

- โรงเรียนในสังกัด จาํนวน 10 โรงเรียน  

ทีไ่ดรับจดัสรรตําแหนงครูคลังสมอง  

สามารถจัดการเรยีนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูทางคณิตศาสตร 

และวิทยาศาสตร 

การจัดสรรอัตรา

การจางไมครบ 

ตามจํานวนอัตรา 

ทีข่าดแคลน 

ทําใหไมสามารถ

จัดสรรใหครบ 

ตามจํานวนที่ตองการ  

 



11 

 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

6 การใชระบบบรหิารงบประมาณ 

โดยใชโปรแกรม AMSS 

1. เพ่ือใชควบคุมการใชจายเงนิให
เปนไปตามวัตถุประสงค/บรรลุ
เปาหมายในแตละโครงการ/กจิกรรม  

2. ใชควบคุมการรับ – จายเงิน  
ของแตละใบงวดไดครบถวน ถูกตอง  

3. ใชควบคุมเงนิแทนทะเบียนคุม
เงนิประจํางวดสวนจังหวัด  
(สามารถแจกแจงรายละเอียดของ 
แตละรหัส งบประมาณไดอยางชัดเจน)  

4. ใชควบคุมเงนิแตละโครงการ/
แตละกลุมภายไดอยางละเอียด 

5. ใชตรวจสอบการบรหิารงบประมาณ
ของของเขตพืน้ที่ในแตละป 
งบประมาณไดเปนอยางดี 
เหมาะสําหรับผูบรหิารที่จะใชเปน
เครื่องมือในการบรหิารงบประมาณ
ภายในองคกร  

6. เปนตัวชวยในการสอบยัน 
ความถูกตองของยอดเงนิ
เบิกจายในแตละรหัส
งบประมาณ ตามระบบ GFMIS  

7. ตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจาย 
เงนิตลอดจนเงนิคงเหลือไดทุกที่
ทุกเวลาที่ตองการ  

8. การบรหิารงบประมาณภายในองคกร
เปนไปดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

 
 

เชิงปริมาณ 

บุคลากรกลุมบริหารงานการเงนิและสินทรัพย 

(10 คน) กลุมนโยบายและแผน (5 คน) และ

ผูเก่ียวของ (6 คน) รวม 20 คน บันทึกขอมูล 

ที่เก่ียวของกับการเบิกจายโดยใชระบบบริหาร

งบประมาณโดยใชโปรแกรม AMSS ไดรอยละ 100 

เชิงคุณภาพ 

ระบบบรหิารงบประมาณโดยใชโปรแกรม AMSS 

มีการบันทึกขอมูลท่ีถูกตองเปนปจจุบัน 

- ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือวางแผนการขับเคลื่อน

โครงการ เมื่อวันที่ 9 พ.ย. และ 20 พ.ย.2563 และ

ทดลองใชระบบ AMSS++ 

- ศึกษาดูงานวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ สพป.

อุบลราชธานี เขต 4 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 มีการควบคุมการรับ/จายเงิน

งบประมาณไดอยางครบถวน ถูกตอง  

โดยใชระบบ AMSS++ เปนอีกหนึง่ชองทาง 

ในการชวยตรวจสอบยอดความถูกตอง 

ของยอดเบิกจายเงินงบประมาณ กับระบบ GFMIS 

ซึ่งผูบริหารสามารถใชเปนเครื่องมอืในการบริหาร

งบประมาณภายในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- การเริ่มตนใชงาน

ระบบใหมๆ  

จําเปนตองใชเวลา

ในการสราง 

ความเขาใจใหกับ

บุคลากรในสังกัด

ทุกคนไดรับทราบ

และรวมศึกษา

เรียนรูเกี่ยวกับ

ระบบบรหิาร

งบประมาณ

โปรแกรม AMSS++ 

เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 



12 

 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 

การเตรียมการจัดซื้อจัดจาง 

ปงบประมาณ 2564 และการ

บริหารเพ่ือลดความเสี่ยงดาน

การเบิกจายเงิน 

1. เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจกฎหมาย 
ระเบียบขอบังคับดานพัสด ุ
ไดอยางถูกตอง สามารถนําความรู 
ใชเปนแนวทางปฏิบัติงานได
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
สามารถลดความผดิพลาด 
ในการปฏิบัติงานใหนอยลง  
นําความรูเปนแนวทาง
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง  

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจางวิธีเฉพาะเจาะจง 
ไดถูกตอง เพ่ิมขีดความสามารถ
และสมรรถนะดานการจดัซื้อจดัจาง 
ลดปญหาและอปุสรรคจากการทาํงาน
ใหแกผูปฏิบัติงานโดยตรง  

3. เพื่อใหผูเขาอบรมไดแลกเปลี่ยน
ความคดิเห็น และประสบการณ 
ในการปฏิบัติงาน เสนอปญหา
อุปสรรคและแนวทางแกไข 
การปฏิบัติงานรวมกัน อันจะเปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงาน  

4. เพ่ือใหผูเขาอบรมไดเพิ่มพูนความรู
ดานการเบิกจายเงินของสถานศึกษา 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เจาหนาทีเ่กี่ยวกับการบรหิารความ
เสีย่งดานการเบิกจายเงนิของ
สถานศึกษา 

 
 

เชิงปริมาณ 

- ครูผูปฏิบตังิานดานพัสดุ จํานวน 238 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 1 คน และ เจาหนาทีใ่นสํานักงาน 

20 คน โดยจัดอบรม 2 วัน ๆ ละ 1 กลุม ดังน้ี  

   • กลุมที่ 1 อําเภอเมือง จํานวน 55 โรง  

อําเภอเข่ืองใน จํานวน 74 รวม 129 โรง  

   • กลุมที่ 2 อําเภอมวงสามสิบ จํานวน 67 โรง 

อําเภอเหลาเสือโกก จํานวน 25 โรง และ 

อําเภอดอนมดแดง จํานวน 17 โรง  

รวม 109 โรง  

- รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรมสามารถ

ปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจาง  

โดยวิธีเฉพาะเจาะจงไดถูกตอง 

เชิงคุณภาพ 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงนิและพัสดุ 

ทํางานไดถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และ

สามารถใชระบบ e-gp ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 

ผูเขารับการอบรมจํานวน 243 โรงเรียนๆ ละ 1 คน 

สงผลใหเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงานดานพัสดุและการเงิน

ระดับโรงเรยีน มีความรู ความเขาใจ สามารถเบิกเงิน

ไดถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ปฏิบตัิงานในระบบ e-gp 

ไดถูกตอง ทําใหมีผลการเบิกจายงบประมาณ 2564 

ไตรมาสท่ี 1 บรรลุเปาหมายการใชจายงบประมาณ

ตามมาตรการการคลังดานการใชจายภาครัฐ  

โดยงบลงทุนกําหนดมาตรการฯไวรอยละ 20 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 เบิกจายไดรอยละ 48.89  

งบรายจายประจํากําหนดมาตรการฯไวรอยละ 36 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 เบิกจายไดรอยละ 45.57 

โรงเรียนเปลีย่น

เจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานพัสดุ

และการเงินบอยๆ 
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 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

8 เด็กไทยพดูอังกฤษได  

(English for All) 

1. เพ่ือจางครูชาวตางชาติ 

ใหจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษตั้งแตระดับ

การศึกษาปฐมวัยถึงระดับ

ประถมศึกษา 

ของโรงเรียนในโครงการ  

2. เพ่ือพัฒนาผูเรียนดานการเรียนรู

ภาษาอังกฤษโดยครูชาวตางชาติ  

3. เพ่ือประเมินผลการจัด 

การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ

โดยครูชาวตางชาต ิ

เชิงปริมาณ 

1.  โรงเรียนในโครงการเด็กไทยพดูองักฤษได 

จํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนบานขามใหญ  

2.  ครูผูสอนภาษาอังกฤษชาวตางชาติ จํานวน 3 คน  

3.  นักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปที่ 3 

ของโรงเรียนบานขามใหญ ปการศกึษา 2563 

ทุกคน 

เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนในโครงการเด็กไทยพดูอังกฤษ 

ไดมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษไดอยางมีคณุภาพ  

2. ครูผูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรยีนโครงการ

เด็กไทยพดูอังกฤษไดทุกคน (รอยละ 100) 

ปฏิบัติงานการสอนภาษาอังกฤษไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ  

3. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 - มัธยมศึกษาปที่ 3 

ของโรงเรียนบานขามใหญ ในปการศกึษา 2563 

(รอยละ 70) มีพัฒนาการดานการสื่อสารดวย

ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 

โรงเรียนบานขามใหญ ไดพัฒนาคณุภาพการจัด 

การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ ซึ่งสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะ 

ในการเรียนรูและใชภาษาอังกฤษตั้งแตช้ันอนุบาล  

ใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ทั้งทักษะการฟง พูด อาน เขียน กลาคิด กลาพูด  

มีความมั่นใจในการสื่อสารกับครูชาวตางชาต ิ

และมเีจตคติที่ดีตอการเรยีนภาษาอังกฤษ 

ควรจัดสรร

งบประมาณเพิ่มเติม

ในการจัดจางครู

ชาวตางชาติ  

เพ่ือสงเสริมการ

พัฒนาคุณภาพ 

การจัดการเรยีน 

การสอนภาษาอังกฤษ

ไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ 
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 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

9 ประชุมผูบริหารการศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ศึกษานิเทศก หัวหนากลุม 

หัวหนางาน และบุคลากร

ทางการศึกษา  

ปงบประมาณ 2564 

1. เพ่ือใหผูเขารวมไดรับทราบ

นโยบายในการจัดการศกึษา 

ไดรับขาวสารตางๆทัน

เหตุการณและเปนปจจุบันและ 

นํานโยบายสูการปฏิบัต ิ

อยางมีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือสรางเครือขายความ

สามัคครีวมมือในการปฏิบัติงาน

ใหสนองยุทธศาสตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ  

3. เพ่ือรับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน 

เพ่ือหาทางแกไขรวมกันเก่ียวกับ

การปฏิบัติงาน  

4. เพ่ือใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และสรางความสามัคคใีนองคกร 

โดยใชกิจกรรม PLC 

 

 

 

 

 

เชิงปริมาณ 

ผูบริหารสถานศึกษา/ผูบริหารการศึกษา/

ผูอํานวยการกลุม/ศึกษานิเทศก  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 300 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ผูเขารวมมีความเขาใจและไดรับทราบแนวนโยบาย 

ขอราชการสําคัญ เรงดวน ของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา สามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตอง

ตรงกันและทันตามเวลาที่กําหนด  

2. ผูเขารวมไดรับทราบผลการดําเนินงานของ

สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1  

3. ผูเขารวมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

แลกเปลีย่นเรยีนรูและหาทางแกไขรวมกัน 

- จัดประชุมผูบริหารการศกึษา/ผูบรหิารสถานศึกษา/

ผูอํานวยการกลุม/ศึกษานิเทศก ครูและบคุลากร

ทางการศึกษา สงผลใหผูเขารวมประชุมมีความเขาใจ 

และไดรับทราบแนวนโยบาย ขอราชการสําคญั 

เรงดวน สามารถนําไปปฏิบัติไดถูกตองตรงกัน 

- มีการประชุมพุธเชา สพฐ. ทุกวันพุธ 

- เขารวมงานรัฐพิธีและวันสําคญัทางพระพุทธศาสนา  

งานพิธีวันสําคัญ  

ชวงไตรมาสที่ 1 ระหวางเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 

จํานวน 6 วัน  

ชวงไตรมาสที่ 2 ระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 

จํานวน 2 วัน 

ไดรับผลกระทบ

จากสถานการณ

การแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 
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 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อน

แผนแมบทฯ และแนวทางการจดัทํา

แผนระดับที ่3 ใหบรรลเุปาหมายของ

ยุทธศาสตรชาต ิ

1. เพ่ือใหบุคลากรในสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 และ

บุคลากรสถานศึกษามีความรู

ความเขาใจในการขับเคลื่อน

แผนแมบทฯ ดําเนินการบรรลุ

ตามเปาหมายที่กําหนดได 

อยางเปนรูปธรรม  

2. เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 และ

สถานศึกษาขับเคลื่อนแผนแมบทฯ 

สามารถจัดทํารายละเอียด

แผนงาน/โครงการในสวนที่เก่ียวของ

ใหสอดคลองกับแผนแมบทฯ 

และบรรลเุปาหมายของยุทธศาสตรชาติ

และเกิดการพัฒนาไดตรงจุด 

เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการคร ู

ที่รับผิดชอบงานแผนของสถานศึกษา 238 คน 

2. บุคลากรทางการศึกษาและคณะทํางาน 62 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และบุคลากร 

ในบุคลากรในสถานศึกษามีความเขาใจในการ

พัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับแผนแมบทฯ 

และแนวทางการจดัทําแผนระดับท่ี 3 ใหบรรลุ

เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ  

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษาจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปทีส่อดคลองกับแผน

แมบทฯ และแนวทางการจัดทําแผนระดับท่ี 3 

ใหบรรลเุปาหมายของยุทธศาสตรชาต ิ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนแผนแมบทฯ 

โดยผูเขาประชุม ประกอบดวย 2 กลุม คือ  

      1. ผูบรหิารสถานศึกษา 238 คน  

      2. บุคลากรทางการศึกษา 62 คน  

          รวม 300 คน  

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

ผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจในการขับเคลื่อน 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิและแนวทาง 

การจัดทําแผนระดับที่ 3 ดําเนินการบรรล ุ

ตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางเปนรูปธรรมเพ่ิมมากข้ึน 

สามารถจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ 

ในสวนที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับแผนแมบทฯ 

และบรรลเุปาหมายของยุทธศาสตรขาต ิ

มีการพัฒนาไดตรงจุด มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สามารถนําความรูที่ไดจากการประชมุไปปฏิบติัไดจริง 

ผลการประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม 

พบวา ดานสภาพแวดลอม อยูในระดับมากทีส่ดุ  

ดานการนําเสนอขอวิทยากร อยูในระดับ มากทีสุ่ด 

ดานความรู ความเขาใจและความมั่นใจในการนําไปใช 

ในการปฏิบัติงาน อยูในระดับ มาก และดานความพึงพอใจ

ตอการเขารวมประชุม อยูในระดบั มากที่สุด 

 

 

บุคลากรของ

โรงเรียนขนาดเล็ก  

มีจํานวน 1-2 คน  

หากมีผูมาประชุม

จะทําใหการจดั 

การเรยีนการสอน 

ที่โรงเรยีนไมเต็มเวลา 
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11 การประเมินคณุภาพผูเรียน (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

ปการศึกษา 2563 

1. เพื่อประเมินคณุภาพผูเรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ท้ัง 2 ดาน 

คือ ความสามารถดานภาษาไทย 

และความสามารถ 

ดานคณติศาสตร  

2. เพ่ือนําผลการประเมินคณุภาพ

ผูเรยีน (NT) ที่ไดไปใชในการ

วางแผนปรับปรุง และพัฒนา

คุณภาพของนักเรยีน 

ทั้งในระดับรายบคุคล โรงเรยีน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับศูนยสอบ และรายสังกัด 

เชิงปริมาณ 

ผูเรยีนที่กําลังศึกษาอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

ในปการศึกษา 2563 ของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธานี 

(ฝายประถมศึกษา) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห 32 

จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 4,267 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. การดําเนินการประเมินคณุภาพผูเรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคนจากโรงเรียนในทุก

สังกัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 

และความโปรงใส มีความนาเช่ือถือ ถูกตองตรง 

ตามความสามารถท่ีแทจริงของนักเรียน  

2. ผลการประเมินคณุภาพผูเรยีน (NT)  

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ทั้ง 2 ดาน คือ 

ความสามารถดานภาษาไทยและความสามารถ

ดานคณิตศาสตร ที่ไดจะเปนขอมลูสาํคัญทีส่ะทอน

คุณภาพผูเรยีนและคุณภาพการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษา ของสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

และเปนตัวบงชีคุ้ณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในภาพรวม เพ่ือใชเปนขอมลูประกอบการตัดสินใจ 

เชิงนโยบาย การกําหนดยุทธศาสตร แผนการศึกษาของชาต ิ

ระดับสวนกลาง สวนภูมภิาค และระดบัสถานศึกษา 

- ไดมีจดัประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนยสอบ

และสนามสอบคณะกรรมการระดบัศูนยสอบ 

จํานวน 26 คน และคณะกรรมการระดับสนามสอบ 

จํานวน 192 สนามสอบ จํานวน 740 คน  

มีความรู ความเขาใจในการประเมนิคุณภาพผูเรยีน

และปฏิบัติหนาที่เปนไปตามคูมือการจัดสอบ  

การประเมินคณุภาพผูเรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

- การดําเนินการจดัสอบ จํานวน 192 สนามสอบ 

เปนไปดวยความเรียบรอย บริสุทธ์ิ ยุติธรรม  

เปนไปตามคูมือการจัดสอบ 

- โครงการการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  

มีประสิทธิภาพ การดําเนินการในระดับสนามสอบ

เปนไปตามคูมือการจัดสอบ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

ที่เขารับประเมิน มีการศึกษาที่มีคณุภาพ 

ตามมาตรฐานสากลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จําเปนของ 

โลกศตวรรษที่ 21 สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมปีระสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 

มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

- 
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12 การประเมินความสามารถ 

ดานการอานของนักเรียน (RT)  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  

ปการศึกษา 2563 

1. เพ่ือประเมินความสามารถ 

ดานการอานของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในดานการอาน 

ออกเสียงและการอานรูเรื่อง  

2. เพ่ือนําผลการประเมินที่ได 

ไปใชในการวางแผนปรับปรุง 

และพัฒนาความสามารถ 

ดานการอานของนักเรียน 

ทั้งในระดับรายบคุคล โรงเรยีน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระดับศูนยสอบ และรายสังกัด 

เชิงปริมาณ 
กลุมเปาหมายในการประเมินคณุภาพผูเรียน 
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนการประเมิน
ความสามารถดานการอานของนักเรียน  
โดยจดัสอบใหกับผูเรยีนท่ีกําลังศกึษาอยูในชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษา 2563 ทุกคน
ของโรงเรียนจากสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (โรงเรยีนราชประชานุเคราะห 32) 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี) 
รวมนักเรยีนกลุมเปาหมายทั้งสิ้น จํานวน 3,674 คน 

เชิงคุณภาพ 
1. การดําเนินการทดสอบความสามารถดานการ

อานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคนจาก
โรงเรียน 
ในทุกสังกัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน 
และความโปรงใส มีความนาเช่ือถือ ถูกตอง 
ตรงตามความสามารถที่แทจริงของนักเรียน  

2. ผลการประเมินความสามารถดานการอานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดจะเปนขอมลู
สําคัญทีส่ะทอนคุณภาพผูเรียนและคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเปนตัวบงช้ี
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม  
การนาํผลไปใชวินิจฉัยขอบกพรองความสามารถ 
ดานการอานของผูเรียนไดอยางตรงประเด็น 

 

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนจากสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สํานักงานบริหารงาน

การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชประชานุเคราะห 32) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภฎัอุบลราชธานี) จํานวน 3,674 คน 

ไดเขารับการประเมินความสามารถดานการอานทุกคน

คิดเปนรอยละ 100 

- การดําเนินการทดสอบความสามารถดานการอาน

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคน 

จากโรงเรียนในทุกสังกัดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

มีมาตรฐาน และความโปรงใส มีความนาเชื่อถือ 

ถูกตองตรงตามความสามารถที่แทจริงของนักเรียน  

- ผลการประเมินความสามารถดานการอานของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดจะเปนขอมูล

สําคัญทีส่ะทอนคุณภาพผูเรียนและคุณภาพ 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเปนตัวบงช้ี

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม  

การนําผลไปใชวินิจฉัยขอบกพรองความสามารถ

ดานการอานของผูเรียนไดอยางตรงประเด็น 

เพ่ือใหการประเมิน

ความสามารถ 

ดานการอานของ

นักเรียน (RT)  

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

สามารถวินิจฉัย

ความสามารถ 

ดานการอานได 

อยางมปีระสิทธิภาพ 

ควรจะมีการสลับ

กรรมการคุมสอบ

และดําเนินการ

เทียบเคยีงการทดสอบ 

ทางการศึกษา

ระดับชาต ิ
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13 พัฒนาการจัดการเรยีนรูระดับ

ปฐมวัยตามแนวคดิมอนเตสซอรี  

บริบทสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. เพ่ือใหครูผูสอนระดับปฐมวัย

ใหมีความรูความเขาใจ 

ในรูปแบบและกระบวนการ

จัดการเรียนรูระดับปฐมวัย 

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี  

บริบทสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เปนผูสอนยุคใหมที่มีทักษะ 

การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ 

การพัฒนาการเรียนรู ไดอยางเปนระบบ 

นาเชื่อถือ และมีประสิทธิผล  

2. เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ระดับปฐมวัย

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี  

บริบทสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เชิงปริมาณ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

จํานวน 15 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

ประถมศกึษา โรงเรียน จํานวน 17 โรงเรียน  

2. ครูผูสอนระดับปฐมวัยที่เขารับการอบรม 

จํานวน 50 คน  

3. คณะทํางานและวิทยากร จํานวน 34 คน  

รวมทั้งสิ้น จํานวน 84 คน 

เชิงคุณภาพ 

1. ครูผูสอนระดับปฐมวัยมีความรูความเขาใจ 

ในรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรูระดับ

ปฐมวัยตามแนวคดิมอนเตสซอรี บริบท

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เปนผูสอนยุคใหมที่มีทักษะการจัดการเรยีนรู 

ในศตวรรษท่ี 21 จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การพัฒนาการเรียนรู ไดอยางเปนระบบ  

มีคุณภาพอยางนาเช่ือถือ และมีประสิทธิผล  

2. ครูผูสอนระดับปฐมวัยมเีครือขายความรวมมือ

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ระดับปฐมวัยตามแนวคดิ

มอนเตสซอรี บริบทสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางมีคณุภาพ  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ไดประกาศจดัตั้งศนูยพัฒนาการเรยีนรูตามแนวคิด

มอนเตสซอรี บริบทสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศกึษาอุบลราชธานี เขต 1 ณ โรงเรยีนอบุลวิทยาคม 

เพ่ือทําหนาที่เปนศูนยการฝกอบรม และใหคําปรึกษา

พัฒนาการจัดประสบการณระดับปฐมวัยตามแนวคดิ

มอนเตสซอรี (Montessori) กับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรยีนในสังกัดในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบดวย 

จังหวัดนครราชสีมา บุรรัีมย สุรินทร ศรีษะเกษ 

อํานาจเจรญิ มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด และ

อุบลราชธานี และไดดําเนินการอบรมหลักสูตร 

การพัฒนาการจดัประสบการณระดับปฐมวัย 

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori)  

บริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สําหรับครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

ระหวางวันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2564  

ณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 

 

 

งบประมาณท่ีไดรับ

จัดสรร ไมเพียงพอ

ตอการพัฒนาครู 

จํานวน 50 คน  

ในหลักสูตรพัฒนา 

10 วัน  

และวัสดุสําหรับ

ประกอบการผลติ

เพ่ือนําไปจัด

ประสบการณใหกับ

เด็กปฐมวัย 

ไมเพียงพอกับ

ความตองการของ

ครูผูเขาอบรม 

 

ควรจัดสรร

งบประมาณ

เพ่ิมเตมิใหเพียงพอ 

และเหมาะสมกับ

ปริมาณงาน 
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3. เด็กปฐมวัยโรงเรียนในโครงการไดรับการพัฒนา 

มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ วนิัย อารมณ 

สังคมและสติปญญาและมีคณุลักษณะที่พึงประสงค

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสมรรถนะ

ทักษะการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดแก 

การพ่ึงพาตนเอง การรวมมือชวยเหลือเรยีนรู

ซึ่งกันและกัน มีทักษะคิดเชิงระบบ  

คิดสรางสรรค มีความสามารถในการสื่อสาร 

ภาษาพูด เขียน อาน และทักษะทาง

คณิตศาสตร เปนตน 

สรุปผลจากการอบรม ดังนี ้

1. ครูผูสอนระดับปฐมวัยมีความรูความเขาใจ 

ในรูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนรูระดับปฐมวัย 

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บรบิทสาํนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนผูสอนยุคใหม 

ที่มีทักษะการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพฒันาการเรยีนรู  

ไดอยางเปนระบบ มีคณุภาพอยางนาเช่ือถือ  

และมีประสิทธิผล  

2. ครูผูสอนระดับปฐมวัยมเีครือขายความรวมมือ

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี 

บริบทสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อยางมีคุณภาพระหวางโรงเรยีนจํานวน 20 โรงเรยีน 

ระหวางสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

จํานวน 16 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประกอบดวย  

1) จังหวัดนครราชสีมา  

2) จังหวัดบุรรัีมย  

3) จังหวัดศรสีะเกษ  

4) จังหวัดสรุนิทร  

5) จังหวัดอุบลราชธานี  

6) จังหวัดยโสธร  

7) จังหวัดรอยเอ็ด  

8) จังหวัดอํานาจเจริญ และ  

9) จังหวัดมุกดาหาร 
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14 บานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย 

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ใหเด็กปฐมวัยไดมีทักษะทีสํ่าคญั

ในศตวรรษท่ี 21 และลูกฝงนิสัย

รักวิทยาศาสตรใหกับเดก็ปฐมวัย 

เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาปฐมวัยจดัประสบการณเรยีนรูปฐมวัย 

ผานการลงมือปฏิบตัิจริง หรือกิจกรรม Hand On 

ไดแก กิจกรรมการทดลอง โดยกระบวนการ POE 

กิจกรรมการคนพบ (Exploration) และกิจกรรม

โครงงานตามแนวทางบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

ไดอยางมีคณุภาพและประสิทธิภาพตอเนื่อง 

เชิงคุณภาพ 

เด็กปฐมวัยทุกคนมเีจตคติท่ีดีตอวทิยาศาสตร 

ธรรมชาติ และเทคโนโลยี กระตือรือรนเก่ียวกับ

ธรรมชาติ สิ่งตางๆ รอบตัว เด็กๆ มีทกัษะการสังเกต 

รูจักตัง้คําถามและหาคําตอบดวยตนเองหรือ

นําเสนอ และมีพัฒนาการความสามารถ 

ดานภาษา สังคม และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 มโีรงเรียนในโครงการฯ รุนที่ 1 - 9 

จํานวน 193 โรงเรียน  

ผลการดําเนินการ  

1. แตงตั้งคณะกรรมการประเมินโรงเรียนเพ่ือรับตรา

พระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” 

ประจําปการศึกษา 2563  

2. จัดประชุมคณะกรรมการและดําเนินการประเมินโรงเรียน

เพ่ือรับตราพระราชทาน บานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย ปการศึกษา 2563 เพ่ือนําเสนอผลการจัด

ประสบการณเรียนรูแบบโครงงาน และการจัดกิจกรรม

เรียนรูวิทยาศาสตรดวยกิจกรรมการทดลอง 

จํานวน 93 โรงเรียน ที่มีสิทธ์ิในการขอรับการ

ประเมินเพ่ือรับตราพระราชทานฯ ดังนี้  

1) การประเมินเพ่ือรับตราครั้งแรก จํานวน 59 โรงเรียน  

2) การประเมินคงสภาพเพื่อรับตรารอบสอง  

       จํานวน 17 โรงเรียน  

3) การประเมินคงสภาพเพื่อรับตรารอบสาม  

       จํานวน 17 โรงเรียน  

 

- การดําเนินงาน

ของสถานศึกษา 

ไมตอเนือ่ง เนือ่งจาก 

มีการเปลี่ยนครู

ผูรับผดิชอบโครงการฯ  

- ครูขาดความรู 

ความเขาใจ 

ในการจัดประสบการณ

วิทยาศาสตรระดับปฐมวัย 

- ครูขาดแคลนสื่อ

วัสดุอุปกรณในการจัด

ประสบการณ 

วิทยาศาสตร 

สําหรับเด็กปฐมวัย  

- งบประมาณใน

การดําเนินงาน 

ไมเพียงพอ เนือ่งจาก

กระบวนการ

ประเมินโรงเรียน 

เพ่ือรับตราพระราชทาน 

มีหลายขั้นตอน  

รวมถึงการนิเทศฯ 

และใหขอเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา 
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15 การจางบุคลากรเพ่ือแกปญหา 

การขาดอัตรากําลัง 

และลดภาระงานใหคร ู

1. เพ่ือใหขาราชการคร ู

ที่ตองปฏิบัติงานอ่ืน  

ซึ่งไมใชภารกิจหลกัในการพัฒนา

ผูเรยีนไดกลับไปปฏิบัติงาน 

ตามภารกิจหลัก คือจัดกิจกรรม

การเรยีนรูและการพัฒนา

คุณภาพผูเรยีนใหมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล  

2. เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถ

จัดการเรียนการสอน 

ไดอยางเหมาะสม มีความคลองตัว

ในการดาํเนนิงานและขาราชการคร ู

ไดปฏิบตักิารสอนไดเตม็ท่ี 

เชิงปริมาณ 

1. เพ่ือใหขาราชการครูที่ตองปฏิบัติงานอ่ืน 

ซึ่งไมใชภารกิจหลักในการพัฒนาผูเรียน 

ไดกลับไปปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 

คือจัดกิจกรรมการเรียนรูและการพัฒนา

คุณภาพผูเรยีนใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล  

2. ธุรการ อัตราจาง 15,000 บาท จํานวน 65 อัตรา และ

อัตราจาง 9,000 บาท จํานวน 166 อัตรา  

มาปฏิบัติงานอ่ืน ซึง่ไมใชภารกิจหลัก 

ในการพัฒนาผูเรยีน 

เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรยีนที่ขาดแคลนครมูีการจัดการเรียนการสอนดีข้ึน 

นักเรียนไดเรียนกับครูทีม่ีความรูความสามารถ

เฉพาะทางตรงตามสาขาวิชาที่สอน ภาระงานของครู

ไดรับการแบงเบาลง ครูมีขวัญกาํลังใจ 

ในการปฏิบัติงานทําใหคณุภาพของนกัเรียนดีขึ้น  

2. โรงเรียนสามารถจัดการเรยีนการสอนไดคลองตัว 

สภาพแวดลอมเหมาะสมในการจัดการเรยีน

การสอน 

 

 

 

- สํานักงานเขพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ดําเนินการจัดจางและทําสญัญาจางบุคลากร 

ตามโครงการธุรการ  

อัตราจาง 9,000 บาท จํานวน 166 อัตรา  

อัตราจาง 15,000 บาท จํานวน 65 อัตรา  

- โรงเรียนสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

มีบุคลากรที่ชวยปฏิบัติงานอ่ืนที่ไมใชงานการเรียน

การสอน ทําใหครสูามารถดําเนินกิจกรรมการเรียน

การสอน ไดอยางเตม็ที่ 

- บุคลากรมีการลาออก

และตองสงอัตราคืน

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ทําใหการเบิกจาย

งบประมาณ

คลาดเคลื่อน 

- กรณีการสงอัตราคืน

สํานักงาน

คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

แลวไมไดรับจัดสรร

อัตราคืน 

ทําใหเกิดปญหา 

ในการดําเนินงานของ

โรงเรยีน 
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16 การขับเคลื่อนนโยบายสู 

การปฏิบัตเิพ่ือพัฒนาองคกรสู

ความเปนเลิศ 

1. เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน

นโยบายทุกระดับสูการปฏิบัต ิ

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่

การศึกษาเพ่ือความเปนเลศิ  

2. เปนเครื่องมือในการบรหิาร

จัดการงบประมาณ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด  

3. เปนแนวทางการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําป 

สําหรับสถานศึกษาในสังกัด 

เชิงปริมาณ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 มีแผนปฏิบัตกิาร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 1 เลม  

2. สถานศึกษาสามารถจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําป ที่สอดคลองกับแผนทั้ง 3 ระดับ 

เชิงคุณภาพ 

1. บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

ใชแผนปฏิบัติการประจาํปฯ เปนคูมือ 

ในการดําเนินกิจกรรมไดตามท่ีกําหนดไว 

ในโครงการ และสอดคลองกับนโยบายทั้ง 3 ระดบั

ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด

นําไปสูการพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ  

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 สามารถบรหิาร

งบประมาณไดตรงตามท่ีกําหนด 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. สถานศึกษาสามารถบรหิารจดัการงบประมาณ

ไดตามแผนปฏิบัติการประจําป  

เบิกจายงบประมาณทันตามกําหนด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใชเปนกรอบ 

ในการกําหนดแนวทางและเปาหมาย  

และเปนเครื่องมือในการปฏิบัตริาชการของหนวยงานในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

อยางมีเอกภาพ บรรลุวสิัยทัศนที่กําหนดรวมกัน 

ประกอบดวย วสิัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  

ความเช่ือมโยงกับแผน 3 ระดับ  

และโครงการ/งบประมาณที่แสดงความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

แผนปฏิรปูประเทศดานการศึกษา  

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)  

ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ 

จุดเนนของแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

Best Practice UBON 1 : 2023 Model ของ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1  

รวม 5 กลยุทธ  จํานวน 62 โครงการ 

 

- 
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 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

17 แผนปฏิบัตริาชการระยะ 2 ป 

(พ.ศ.2564-2565)  

ของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 

1. เพ่ือเปนกรอบในการกําหนด

แนวทางและเปาหมาย 

ในการปฏิบัตริาชการขององคกร

และสถานศึกษาในสังกัด  

ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

อยางมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศนรวมกัน  

2. เพ่ือเปนแนวทางการจัดทํา

แผนงาน/โครงการ 

ใหเปนไปตามจุดเนน ตัวชี้วัด 

ในการพัฒนาของแตละปงบประมาณ 

เชิงปริมาณ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 มีแผนปฏิบัตริาชการ 

ระยะ 2 ป เปนกรอบในการดําเนนิงาน 1 เลม 

เชิงคุณภาพ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จัดทําแผนงาน/โครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาไดตามจุดเนน ตัวช้ีวัด

ไดครบทุกปงบประมาณ 

- แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการระยะ 2 ป 

(พ.ศ. 2564-2565) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือรวม

กําหนดกรอบ ทิศทาง วิเคราะห จดุแข็ง จุดออน ปญหา 

อุปสรรค และตัวชี้วัดทีส่อดคลองกับแผนทั้ง 3 ระดับ 

- คณะกรรมการจัดทําแผนฯ ไดรวมกันวิเคราะห SWOT  

มีการปรับวสิยัทัศน พันธกิจ เปาประสงคใหสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับ 2 ระดับ 3 

เพ่ือนําเสนอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธาน ี

กําหนดการประชุม

ของคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด  

ไมมีความแนนอน 

ทําใหการจัดทําแผนฯ 

เสร็จสิ้น  

ไมสอดคลองกับ

ปฏิทินที่ตั้งไว 
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 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

18 การเลื่อนเงนิเดือนขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ทั้งระบบ สํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 

การดําเนินการเลื่อนเงนิเดือน

ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา/ขาราชการ 

ตามมาตรา 38 ค (2) 

เลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจํา  

และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ 

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียน 

เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง 

ทันกําหนดเวลา 

เชิงปริมาณ 

- สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ไดดําเนินการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 239 โรงเรยีน  

- การดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษาในสงักัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ทุกตําแหนง/ทุกโรงเรียนและทุกคน  

ระหวางวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2563  

และเสนอรายละเอียดเพ่ือขออนุมตั ิ

เลื่อนเงนิเดือนในวันที่ 17 ตุลาคม 2563 

เชิงคุณภาพ 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสงักัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ทุกตําแหนง/ทุกโรงเรียนและทุกคน 

ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามลาํดับ

บังคับบัญชา และไดรับการเลื่อนเงินเดือน 

 

 

 

 

- ไดดาํเนินการจดัทํา MOU ระหวางผูบริหารสถานศกึษา

และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

ในวันที่ 21 ธันวาคม 2563 

- การดําเนินการเลื่อนเงนิเดือนขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา/ขาราชการตามมาตรา 38ค(2)  

/เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา  

และเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ ในสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียน  

เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง  

ทันกําหนดเวลา 

- สถานศึกษาบางแหง

ยังไมเขาใจ

เก่ียวกับ

กระบวนการ

เลื่อนเงนิเดือน  
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 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

19 ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห

การขับเคลื่อนการบรหิาร 

กลุมพื้นท่ีการบริหารการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

ประจําเขตตรวจราชการ (Cluster) 

เพ่ือทุกใหกลุมพ้ืนที่การบริหาร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจําเขต

ตรวจราชการ สามารถขับเคลื่อน

นโยบายดานกระจายอํานาจแบบ 

(Cluster) เปนไปในทิศทาง

เดียวกันมุงสูการพัฒนาอยาง

สมดลุและบูรณาการเช่ือมโยง

แนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว พรอมใชหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรชาติ กรอบ

ยุทธศาสตร ของ

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้น

พ้ืนฐาน สูการปฏิบัติราชการได

อยางมั่งคงและยั่งยืน 

เชิงปริมาณ 

1. คณะบุคลากร จากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 15 คน  

2. ผูบริหารการศึกษา ในกลุมพื้นที่การบริหาร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําเขตตรวจราชการ 

(ประธาน Cluster) จํานวน 20 คน  

3. คณะทํางานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวน 50 คน 

เชิงคุณภาพ 

ผูบริหารการศึกษา ในกลุมพื้นที่การบริหาร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจําเขตตรวจราชการ 

(ประธาน Cluster) มีความเขาใจและสามารถ

ขับเคลื่อนนโยบายดานกระจายอํานาจแบบ (Cluster) 

เปนไปในทิศทางเดียวกันมุงสูการพัฒนา 

อยางสมดลุและบูรณาการเช่ือมโยง 

แนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พรอมใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรชาติ กรอบยุทธศาสตร ของ

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สูการปฏิบัตริาชการ 

ไดอยางมั่งคงและยั่งยืน มีคณุภาพและตอเนื่อง 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหการขับเคลื่อนการ

บริหารกลุมพ้ืนที่การบริหารการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

สถานที่ หองประชุมราชธานี สาํนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

อําเภอเมืองอุบลราชธาน ีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 

สรุปผลการจัดประชุมฯ  

บรรลผุลสําเร็จตามเปาหมาย โดยผลงานที่เกิดขึ้น 

ในครั้งน้ี คือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน มี “ราง” ระเบียบสํานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

วาดวยคณะกรรมการบริหารกลุมพื้นที่การศึกษา 

ประจําเขตตรวจราชการ สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 และ 

“ราง” ระเบียบสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....วา

ดวยกลุมโรงเรียน พ.ศ....  

เพ่ือนําเขาที่ประชุมสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนําออกเผยแพรตอไป 

ระยะเวลา 

ในการดําเนินงาน

และเตรียมการ

คอนขางนอย 
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 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

20 ประชุมมอบนโยบายเพื่อการ

ขับเคลื่อน “สพฐ.วิถีใหม  

วิถีคุณภาพ” 

เพ่ือใหผูบริหารการศึกษา 

ผูบริหารการศึกษา ศึกษานเิทศก

และบุคลากรทางการศึกษา  

ในกลุมพ้ืนที่การบริหารการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานประจําเขตตรวจ

ราชการ ที่ 14  

มีความรูความเขาใจ 

ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู 

การปฏิบัติ บรรลุตามเปาหมาย 

ที่กําหนดไดอยางเปนรูปธรรม 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เชิงปริมาณ 

1. ผูบริหารการศึกษา ในกลุมพื้นที่การบริหาร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําเขตตรวจราชการ ที่ 

14 จํานวน 69 คน  

2. ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 111 คน  

3. ศึกษานิเทศกและบุคลากรทางการศึกษา 

จํานวน 33 คน 

เชิงคุณภาพ 

ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารการศกึษา 

ศึกษานิเทศกและบุคลากรทางการศึกษา  

ในกลุมพ้ืนที่การบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ประจําเขตตรวจราชการ ที่ 14  

มีความเขาใจในการนาํนโยบายสูการปฏิบัต ิ

อยางมีคุณภาพและตอเน่ือง 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อน 

“สพฐ.วิถีใหม วิถีคุณภาพ”  

ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา 

ในกลุมพ้ืนที่การบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ประจําเขตตรวจราชการ ที่ 14 จํานวน 69 คน  

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 111 คน  

ศึกษานิเทศกและบุคลากรทางการศกึษา จํานวน 33 คน 

และผูแทนโรงเรียนคณุภาพของชุมชน จาก  

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 

และสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 จํานวน 14 คน เขารวมสังเกตการณ 

ผลการประชุม ผูเขารวมประชุมมคีวามเขาใจ 

ในการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพ 

และตอเนื่อง 
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 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

21 แผนบริหารจัดการ 

โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

1. ดําเนินการควบรวมโรงเรียน

ขนาดเล็กที่มีนกัเรยีน 21-60 คน 

ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก ปการศึกษา 2562-2565 

และควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

ที่ประสบปญหาดานบุคลากร 

จนไมสามารถพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาได  

2. พัฒนาโรงเรียนคณุภาพของ

ชุมชนใหขับเคลื่อนไปตาม

ปฏิทินที่กําหนด 

เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปญหา 

ดานบุคลากร และที่มีนักเรยีน 21-60 คน 

จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมกับโรงเรียน

ที่มีระยะทางไมเกิน 6 กิโลเมตร  

2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1  

จัดทํารปูแบบ (Model) โรงเรียนคณุภาพของชุมชน 

จํานวน 5 โรงเรียน 

เขิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบปญหา 

ดานบุคลากร และที่มีนักเรยีน 21-60 คน 

จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมกับโรงเรียน

หลักที่มีคณุภาพ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิ 

ในการเรียนทีสู่งขึ้น  

2. โรงเรียนคณุภาพของชุมชน จาํนวน 5 โรงเรียน 

ไดรับการพัฒนาอยางเตม็รูปแบบ ครบวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

1. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 สามารถควบรวมโรงเรียน

ขนาดเล็กได จํานวน 5 โรงเรียน 

และเลิกสถานศึกษา จาํนวน 1 โรงเรียน  

2. การดําเนินการตามนโยบายโรงเรยีนคุณภาพของชุมชน 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ไดกําหนดจุดโรงเรียน 

ที่จะดําเนินการและรายงานขอมลู จํานวน 11 จุด  

นโยบายไมชัดเจน  

มีการแกไขและ

เพ่ิมเตมิขอมูล 

สงผลตอ 

ความตอเนื่อง  
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 ที่ โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค 

22 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 

ใหยั่งยืนสูการประเมิน 

เปนศูนยการเรียนรู 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา  

ประจําปงบประมาณ 2564 

1. เพ่ือใหโรงเรียนนอมนําหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

“ศาสตรพระราชา”  

หลักการทรงงาน และโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

สูการจัดการเรียนรู 

อยางเปนรูปธรรม  

2. ผูบริหาร ครู ผูเรียนไดรบัการ

พัฒนาทักษะกระบวนการคดิและ

การดาํรงชีวิตอยางมีคณุภาพ  

3. เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา

พอเพียงเปนตนแบบ  

และมผีลงานที่เปนเลิศ  

Best Practice เขารับการประเมิน

เปนศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดานการศึกษา อยางนอย 5 ศูนย 

เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนที่ประกาศเปนสถานศกึษาพอเพียง 

พัฒนาสูการประเมินศูนยการเรียนรู 

อยางนอย 5 แหง  

2. ผูบริหาร คณะครู นักเรยีน โรงเรียนที่เขา 

รับการประเมินศูนยการเรียนรู  

จํานวน 5 โรงเรียน ไดเขารวมกิจกรรมพัฒนา

เกณฑการประเมิน  

3. สํานักงานเขตมีศูนยการเรียนรู 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ิมขึ้น อยางนอย 5 ศูนย 

เชิงคุณภาพ 

1. สถานศึกษาพอเพียงท่ีพัฒนาตนเองสู 

ความย่ังยืนไดรับการปลูกฝง อบรม บมเพาะ

อุปนิสัย ตามคณุลักษณะอยูอยางพอเพียง 

สามารถนํามาใชในชีวิตประจําวันได  

2. มีศูนยการเรียนรูท่ีมคุีณภาพเปนแหลงเรียนรู

ของนักเรียนโรงเรียนใกลเคียง 

โรงเรียนเปาหมายการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

เปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ดานการศึกษา จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 

โรงเรียนบานแกงซาว โรงเรียนบานทาไห (ไหทอง) 

โรงเรียนบานสรางมิ่ง โรงเรียนบานโพนเมืองมะทัน 

โรงเรียนบานโพนแพง ไดดําเนินกิจกรรมตามท่ี 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 กําหนด ดังนี ้ 

1. ผูบริหารโรงเรียน ครูแกนนํา นกัเรียนแกนนํา 

เขารวมอบรม สรางความรูความเขาใจแนวทางและ

เกณฑการประเมินศูนยการเรียนรูฯ  

2. ผูบริหารโรงเรียนนําคณะครู นักเรียน ศึกษาดูงาน

ศูนยการเรียนรูฯ เพื่อเปนแนวทางในการจัดทาํแหลงเรียนรู  

3. ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

ใหสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเสรมิสราง อปุนิสยัครู นักเรียน “อยูอยางพอเพียง”  

4. เตรียมความพรอมในการรับการประเมิน 

ศูนยการเรียนรูจากคณะกรรมการฯ  

5. โรงเรียนที่รับการประเมินศูนยการเรยีนรูฯ 

ผานการประเมินฯ ทุกโรงเรียน 

 

- การดําเนินการ 

ไมเปนไปตาม 

ที่วางแผนไว

เน่ืองจาก

สถานการณ 

การแพรระบาดของ 

โรคตดิเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

- งบประมาณ

สําหรับ 

การพัฒนามีจํากัด  

ไมเพียงพอตอ 

การพัฒนาครบทุกคน  
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แบบรายงานการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน 

โครงการตามแผนปฏิบัติสรุปความกาวหนาโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 

1. ช่ือโครงการ/กิจกรรม ................................................................................................................................... 

2. สรุปความกาวหนาของกิจกรรมท่ีดําเนินงาน ประจําไตรมาสที่ ......... ปงบประมาณ 2564 

ที ่ กิจกรรมทีก่ําหนดไว ผลการดําเนินงาน/ความกาวหนา 

1   

2   

…   

...   

 

3. สรุปผลการดําเนินงานโครงการ 

1) ผลการดําเนินงานตอเปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 

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

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

.................................................................................................................................................................................................................................................................  
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2) ผลการดําเนินงานตอเปาหมายเปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 

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

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

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

3) ผลการดําเนินงานตอเปาหมายดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

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

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

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

 

4) ความกาวหนาของโครงการที่ดําเนินการกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรชาติหลัก 

4.1) ผลการดําเนินงานตอเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ 

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

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

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

 

4.2) ผลการดําเนินงานตอเปาหมายของแผนแมบท 

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

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

.................................................................................................................................................................................................................................................................  
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4.3) ผลการดําเนินงานตอแผนปฏิรูปประเทศ 

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

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

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

 

4.4) ผลการดําเนินงานตอแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

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

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

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

 

4.5) ผลการดําเนินงานตอแผนความม่ันคงแหงชาติ 

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

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

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

5) การเบิกจายงบประมาณ ประจําไตรมาสท่ี ....... ปงบประมาณ 2564 

(1) งบประมาณท่ีตั้งไว จํานวน ................................................ บาท 

(2) งบประมาณท่ีใชจายจริง จํานวน ....................................... บาท 

(3) สาเหตุ กรณี ไมสามารถใชจายตามที่ตั้งไว ตามขอ 1) .........................................................................................................................................................  
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6) สรุปผลการดําเนินงานของโครงการ 

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

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

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

7) ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

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

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

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

 

8) ขอเสนอแนะ 

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

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

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

 

 

ลงชื่อ ................................... ผูรายงาน 

(............................................................) 

ตําแหนง................................................ 

........./........................../......... 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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