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ค ำน ำ 

 

 พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2562 ก าหนดให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นคู่มือในการก ากับควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563 เพ่ือให้สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและ
ขับเคลื่อนการบริหาร   จัดการศึกษาให้เกิดผลตามเป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัดและนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยมีสาระส าคัญประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ซึ่งมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับพระรา
โชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 -2580) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพป.อุบลราชธานี 
เขต 1 (UBON 1 360 ) มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ค ารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
(KRS) ความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐ ( ITA) และงานติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ 

 ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา คณะท างาน และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม/หน่วยที่มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการศึกษาส่งผลให้ผู้รับบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพเท่า
เทียมกัน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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สำรบัญ 

  หน้ำ 
บทสรุปผู้บริหาร  
ส่วนที่  1   บทน า 5 
          ข้อมูลพ้ืนฐาน 6 
 ข้อมูลทางการศึกษา 8 
ส่วนที่  2 ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 14 
 วิสัยทัศน์ 14 
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 ตารางสรุปความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ โครงการและงบประมาณ 40 
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 - กลยุทธ์ที่  1 55 
 - กลยุทธ์ที่  2 80 
 - กลยุทธ์ที่  3 206 
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 - กลยุทธ์ที่  5 360 
ส่วนที่  4 การบริหารจัดการที่น าไปสู่ความส าเร็จ 424 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 199 
ถนน สุรศักดิ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
รวม 2,675 คน รับผิดชอบเขตบริการทางการศึกษา 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 61 
โรงเรียน อ าเภอเขื่องใน 76 โรงเรียน อ าเภอม่วงสามสิบ 69 โรงเรียน อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 25 โรงเรียน 
และอ าเภอดอนมดแดง 17 โรงเรียน 1 สาขา รวมทั้งสิ้น 248 โรงเรียน 1 สาขา (ข้อมูล 10 มิถุนายน 
2562) 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ท าการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งได้น้อมน าพระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน แผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 (UBON 1 360 ) และได้ก าหนดกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับการติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 

  กลยุทธ์ที่  1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
           กลยุทธ์ที่  3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
           กลยุทธ์ที่  4  การส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 
       กลยุทธ์ที่  5  การสนองนโยบายทุกระดับ 

  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดท า 61 โครงการเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับ                   
พระราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 จ านวน 20 โครงการ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 61 โครงการ เป็นเงินที่ใช้งบประมาณส าหรับ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 4,841,565 บาท งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบหมายให้เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ จ านวน 3,059,270 บาท และ
งบประมาณตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน จ านวน 4,336,000 บาท รวมงบประมาณ 12,236,835 บาท 
(สิบสองล้านสองแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  

 

  



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 5 

ส่วนที่  1 

บทน ำ 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้          
การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอ านาจหน้าที่ ตาม มาตรา 37 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และข้อ 5 ของประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา พ.ศ. 2560   
ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น 
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบรวมทั้งก ากับตรวจสอบติดตาม  
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. ก ากับ ดูแล  ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน       
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ด าเนินการและประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไป กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12.ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่                   
ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย  
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ข้อมูลพื้นฐำน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 199 ถนน สุรศักดิ์ 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง รวม 2,675 คน 
รับผิดชอบเขตบริการทางการศึกษา 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 61 โรงเรียน อ าเภอเขื่อง
ใน 76 โรงเรียน อ าเภอม่วงสามสิบ 69 โรงเรียน อ าเภอเหล่าเสือโก้ก 25 โรงเรียน และอ าเภอดอนมด
แดง 17 โรงเรียน 1 สาขา รวมทั้งสิ้น 248 โรงเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 

อ ำเภอเข่ืองใน 

อ ำเภอม่วงสำมสิบ 

อ ำเภอ 

เหล่ำเสือโก้ก 

อ ำเภอ 
ดอนมดแดง 
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ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อ าเภอลืออ านาจ อ าเภอหัวตะพานและอ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ 

อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอสว่างวีระวงศ์ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

อ าเภอกันทรารมย์ อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภอตาลสุม อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
  อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
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ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  (ข้อมูล  10  มิถุนำยน  2562) 

ตำรำงที่  1  ข้อมูลโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
        จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและอ าเภอ 

ที่ ขนำดโรงเรียน 

จ ำนวนโรงเรียนแยกตำมอ ำเภอ 

รวม 
เมือง

อุบลรำชธำน ี
เขื่องใน ม่วง

สำมสิบ 
ดอนมด

แดง 
เหล่ำเสือ

โก้ก 

1 ขนาดเล็ก 
(0-120 คน) 

34 57 54 9 (1) 21 175 (1) 

2 ขนาดกลาง 
(121-600 คน) 

23 18 14 8 4 67 

3 ขนาดใหญ่ 
(601-1,500 คน) 

- - 1 - - 1 

4 ขนาดใหญ่พิเศษ 
(1,501 คนขึ้นไป) 

4 1 - - - 5 

รวม 61 76 69 17 (1) 25  248 (1) 

 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในปี
การศึกษา 2562 มีจ านวนโรงเรียนทั้งสิ้น 248 โรงเรียน 1 สาขา แบ่งเป็นโรงเรียนเล็ก 175 โรงเรียน 
ขนาดกลาง 67 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 1 โรงเรียน และขนาดใหญ่พิเศษ 5 โรงเรียนซึ่งในจ านวนนี้ เป็น
โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน  9 โรงเรียน 1 สาขา 
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ตำรำงท่ี  2  ข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จ านวน 9 โรงเรียน 1 สาขา 

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
1 กองบินอุบลสงเคราะห์ เมอืงอุบลราชธานี 
2 บ้านนาใต้ เมืองอุบลราชธานี 
3 บ้านแคกลางหงษ์ เมืองอุบลราชธานี 
4 บ้านอ้น เมืองอุบลราชธานี 
5 บ้านหนองยาง เมืองอุบลราชธานี 
6 บ้านหนองไฮวิทยา เมืองอุบลราชธานี 
7 บ้านวังถ้ า เขื่องใน 

8 บ้านค าหมีหนองข่า เขื่องใน 
9 บ้านหนองผ า ม่วงสามสิบ 
10 บ้านยางกระเดา  สาขานาค าภูฮี ดอนมดแดง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ด าเนินการเลิกสถานศึกษา
แล้ว 3 โรงเรียน ดังนี้ 

 1. โรงเรียนวัดบ้านบาก อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประกาศเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2559  
 2. โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี อ าเภอเขื่ องใน ประกาศเมื่อวันที่   28 ธันวาคม 2559 
 3. โรงเรียนบ้านนาดูน อ าเภอเข่ืองใน ประกาศเม่ือวันที่  31 มกราคม 2561 

ตำรำงท่ี  3  ข้อมูลจ านวนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ที ่ อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
1 เมืองอุบลราชธานี 20 5,505 
2 เขื่องใน 14 2,510 
3 ม่วงสามสิบ 17 2,720 
4 ดอนมดแดง 3 808 
5 เหล่าเสือโก้ก 2 388 

รวม 56 11,931 

 จ านวนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มีจ านวน 56 โรงเรียน มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 11,931 คน 
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ตำรำงท่ี  4  ข้อมูลจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
อนุบาล  1 622 53 
อนุบาล  2 2,403 196 
อนุบาล  3 2,914 214 
รวมระดับปฐมวัย 5,939 463 
ประถมศึกษาปีที่  1 4,042 280 
ประถมศึกษาปีที่  2 4,137 274 
ประถมศึกษาปีที่  3 3,823 276 
ประถมศึกษาปีที่  4 4,022 279 
ประถมศึกษาปีที่  5 4,006 276 
ประถมศึกษาปีที่  6 4,157 274 
รวมระดับประถมศึกษำ 24,187 1,359 
มัธยมศึกษาปีที่  1 1,134 63 
มัธยมศึกษาปีที่  2 1,144 60 
มัธยมศึกษาปีที่  3 1,159 64 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 3,437 187 
มัธยมศึกษาปีที่  4 72 2 
มัธยมศึกษาปีที่  5 58 2 
มัธยมศึกษาปีที่  6 41 2 
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 171 6 

รวมทั้งสิ้น 33,734 2,315 

 จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัยมีจ านวน 5,939 คน มีห้องเรียน 463 ห้องเรียน  ระดับ
ประถมศึกษามีจ านวน  24,187 คน มีห้องเรียนจ านวน 1,359 ห้องเรียน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
มีจ านวน  3,437 คน  มีห้องเรียน 187 ห้องเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวน 171 คน 
มีห้องเรียน 6 ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 33,734 คน 2,315 ห้องเรียน 
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ตำรำงที่  5  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
         อุบลราชธานี เขต 1  (ข้อมูล  สิงหาคม  2562) 

ที ่ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 20 
4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 45 
5 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 230 
6 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 17 
7 ข้าราชการครู 1,758 
8 ลูกจ้างประจ า 101 
9 ลูกจ้างชั่วคราว 213 
10 พนักงานราชการ 48 
11 เจ้าหน้าที่ธุรการ 239 

รวมทั้งสิ้น 2,675 
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ตำรำงท่ี  6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
          เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559-2561 

 คะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบกับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษปีที่  6  วิชา
ภาษาไทย เท่ากับ -0.37 กับ สพฐ. เท่ากับ 0.92 วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 1.82 และ 3.67 วิชา
วิทยาศาสตร์ เท่ากับ   -0.13 และ 0.97 วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เท่ากับ -1.11 และ 
2.66 เฉลี่ยทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ เท่ากับ 0.05 และ 2.06 

ตำรำงท่ี  7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3     
         เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559-2561 

 คะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบกับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 วิชาภาษาไทย 
เท่ากับ -6.27 กับ สพฐ. เท่ากับ -6.89 วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ -5.81 และ -6.05 วิชาวิทยาศาสตร์ 
เท่ากับ -3.70 และ -4.03 วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เท่ากับ -3.36 และ -3.01 เฉลี่ยทุก
กลุ่มสารการเรียนรู้ เท่ากับ -4.79 และ -5.00 
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ตำรำงท่ี  8   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6     
          เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559-2561 

 คะแนนเฉลี่ยเปรียบเทียบกับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย 
เท่ากับ -4.56 กับ สพฐ. เท่ากับ -5.41 วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ -8.64 และ -8.96 วิชาวิทยาศาสตร์ 
เท่ากับ -8.21 และ -8.45 วิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เท่ากับ -9.33 และ -9.07 วิชาสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เท่ากับ -1.91 และ -2.23 เฉลี่ย 5 กลุ่มสารการเรียนรู้ เท่ากับ -6.53 
และ  -6.82 
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ส่วนที่  2 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดยได้น้อมน าพระราโชบายในหลวงรัชการที่ 10 
โครงการในพระราชด าริของในหลวงรัชกาลที่ 9 วิเคราะห์ สังเคราะห์ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
แผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้       
ที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งสู่สากล บนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย 

พันธกิจ  (Mission) 

 1. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับ บริการ
ทางการศึกษาอย ่างทั่วถึงและเท ่าเทียม  

 2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียน           
ให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

 3.  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ เป็นมืออาชีพ พัฒนาระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนม ีส ่วนร ่วมในการจ ัดการศ ึกษา 

 4. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษายกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

เป้ำประสงค์  (Goal) 

 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพพร้อมก้าวสู่สากล           
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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 2. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ
และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพา
ตนเอง และปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

 3.  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณ           
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนา      
ในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

 4. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

กลยุทธ์   

 กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 5  การสนองนโยบายทุกระดับ 

ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร  (Values and corporate culture)  

U : Unity   

ความเป็นเอกภาพ 

B : Balance    

 ความสมดุล 

O : Organization   

เป็นองค์กรต้นแบบ 

N : Network   

การสร้างเครือข่าย 

1 : 1   

ความเป็นที่หนึ่ง 

L : Love   

รู้รักสามัคคี   

S : Smile   

ยิ้มแย้มแจ่มใส 

M : Morality   

จิตใจมีคุณธรรม    

A : Accountability     

ความรับผิดชอบ    

R : Readiness    

พร้อมเรียนรู้สู่มาตรฐาน 

T : Transparency   

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

D : Decentralization  

การกระจายอ านาจ 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 16 

แนวทำงขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้น้อมน าพระราโชบาย      
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 -2580) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพป.อุบลราชธานี 
เขต 1 (UBON 1 360 ) มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563  

พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำในหลวงรัชกำลที่ 10 กำรศึกษำต้องมุ่งสร้ำงพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 
4 ด้ำน 

 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

     - มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 

  - ยึดมั่นในศาสนา 

  - มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ 

  - มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน 

 2. มีพื้นฐำนชีวิตที่ม่ันคง มีคุณธรรม 

  - รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ ชั่ว ดี 

  - ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม 

  - ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว 

  - ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

 3. มีงำนท ำ มีอำชีพ 

       - การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ
เยาวชนรักงาน สู้งาน ท าจนงานส าเร็จ 

       - การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานและ        
มีงานท าในที่สุด 

  - ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมืออาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

 4. เป็นพลเมืองดี 

- การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 17 

     - ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่     
เป็นพลเมืองด ี

     - การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าให้บ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร 

ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.2561-2580)  

 1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง  

     มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชน
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได ้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

 2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

     มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ        
บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

  2.1 “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ งความได้เปรียบ             
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้
สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 

  2.1 “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ   
ในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ดิจิทัลและการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

  2.3 “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนา     
คนรุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสาน 
กับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม 
และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
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ทางการค้าและการลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง          
การเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

 3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  

     มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 
และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะ
ที่ดี ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย 
รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21            
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒนาตนเอง  อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  

     มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง  ๆ            
ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัว              
ของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง 
และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม  
ให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม      
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

 5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
     มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ   
ทั้งมิติด้าน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน       
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน 
และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดย   
เป็นการด าเนินการ บนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง  3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไป         
อย่างแท้จริง 

 6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครั ฐ          
     มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มี         การ
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แข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก             
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ     
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มี เพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัยมีความ    
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลัก     
นิติธรรม 

นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 เ พ่ื อ ให้ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร จั ด ก า รศึ กษ าและกา รบริ ห า ร จั ด ก า รก า รศึ กษ า ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมาย   
ของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ วัตถุประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะ นโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศนโยบายและ
จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

หลักกำร 

 1. ให้ความส าคัญกับประเด็นคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งผู้เรียน ครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และผู้บริหารทุกระดับ ตลอดจนสถานศึกษาทุกระดับ   
ทุกประเภท และเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 

 2. บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการหลัก องค์การมหาชนในก ากับ        
ของรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึ กษาธิการ ให้ มี ความคล่องตั ว  รวมทั้ งหน่ วยงานสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ภูมิภาคให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ เพ่ือด าเนินการปฏิรูปการศึกษา
ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตามนโยบายประชารัฐ 

ระดับก่อนอนุบำล 

   เน้นประสานงานกับส่วนราชการ และชุมชน ในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในด้าน
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สุขภาพและโภชนาการ และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติ 

ระดับอนุบำล 

   เน้นสร้างความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชน เพ่ือออกแบบกิจกรรมการพัฒนา 
ทักษะที่ส าคัญด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางสมอง ทักษะความคิด ความจ า ทักษะการควบคุมอารมณ์ 
ทักษะการรู้จักและประเมินตนเอง 

ระดับประถมศึกษำ  

  มุ่งค านึงถึงพหุปัญญาของผู้เรียนรายบุคคลที่หลากหลายตามศักยภาพ ด้วยจุดเน้น ดังนี้  

  1. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

  2. เรียนภาษาไทย เน้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืน  

  3. เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพ้ืนถิ่น (ภาษาแม่) เน้นเพื่อการสื่อสาร 

  4. เรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ และเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกัน 
ของผู้เรียนและครูด้วยการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให้มากข้ึน 

  5. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  

  6. จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)  

  7. พัฒนาครูให้มีความช านาญในการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

  8. จัดให้มีโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ
ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

ระดับมัธยมศึกษำ 

มุ่งต่อยอดระดับประถมศึกษา ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) 

2. จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสร้างทักษะพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการ      
มีงานท า เช่น ทักษะด้านกีฬาที่สามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬาอาชีพ ทักษะภาษาเพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ 
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ระดับอำชีวศึกษำ 

มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างนวัตกรรมตามความต้องการของพ้ืนที่ชุมชน 
ภูมิภาคหรือประเทศ รวมทั้งการเป็นผู้ประกอบการเอง ด้วยจุดเน้น ดังนี้ 

1. จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ให้ผู้เรียนมีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  

2. เรียนภาษาอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมทักษะส าหรับใช้ในการประกอบอาชีพ  

3. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับในการสร้างอาชีพ 

4. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค  

กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จหลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น ดังนี้  

1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 

2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย  

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

  มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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มำตรกำรและแนวด ำเนินกำร 
 

นโยบำยที่ 1  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของชำติ 

บทน ำ 
 นโยบายด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  เป็นการจัดการศึกษา
เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ด ีมีคุณธรรม จริยธรรม  มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติซื่อสัตย์  สุจริต มัธยัสถ์อดออม        

โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เป็นผู้เรียนที่มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต 
และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต และเน้นการจัดการศึกษาให้เหมาะสม 

สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนฐาน สภาพทางภูมิศาสตร์ ด้านเศษฐกิจ และสังคม ซึ่งมีความแตกต่าง 
ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เชื้อชาติ เช่น การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้รับ
การพัฒนาสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และ
เหมาะสมตรงตามความต้องการ เป็นต้น 
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เป้ำประสงค์ 

 1 .  ผู้ เ รี ยนทุกคนที่ มีพฤติ กรรมที่ แสดงออกถึ งความรัก ในสถาบั นหลั กของชาติ   
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. ผู้ เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ            
มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  
ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจตริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 3. ผู้ เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม          
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 4. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

 5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล
ทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง เป็นต้น ได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 

ตัวช้ีวัด 

 1. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. ร้อยละของผู้ เ รียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม 
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 3. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม   
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 

 4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาส และ
การพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

 5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่เฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พ้ืนที่สูง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที ่
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 6. จ านวนสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ        
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 7.  จ านวนสถานศึกษาที่ จัดบรรยากาศสิ่ งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ เรี ยนรู้ 
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองด ี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

นโยบำยที ่ 2  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
บทน ำ 
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ให้ความส าคัญกับศักยภาพ 
และคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เป็นส าคัญ เนื่องจาก “ทรัพยำกรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส ำคัญ 
ในกำรยกระดับกำรพัฒนำประเทศในทุกมิติไปสู่ เป้ำหมำยกำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว  
มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับนำนำประเทศ” ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้สอดคล้อ งกัน  
โดยเน้นปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา  
ให้เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความสนใจ และความถนัด 
อย่างเต็มศักยภาพ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 มีความเป็นเลิศ 
ด้านทักษะสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาท่ี 3 มีทักษะความรู้ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะวิชาชีพชั้นสูง เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม 
เป็นนวัตกร เป็นผู้ประกอบการ เป็นเกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต
อย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

เป้ำประสงค์ 

 1. ผู้เรียนทุกระดับให้มีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

 2. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ น าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ    
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

 3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 
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ตัวช้ีวัด 

 1. จ านวนผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ            
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

 2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

นโยบำยที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำและสร้ำงเสริมศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์ 

บทน ำ 
 นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนา ครู และบุคลากรทางการ 
ศึกษา ดังนี้ 

พัฒนำประชำกรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ผู้เรียน
ที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์                        
ที่หลากหลาย และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท  

เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะด้านกีฬา        

สู่ความเป็นเลิศ และกีฬาเพ่ือการอาชีพ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมี
จิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉม
บทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach”หรือ ผู้อ านวยการ
การเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ 
ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
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เป้ำประสงค์ 

 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  

 2. ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ 
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต 
ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 

 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 

 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   

 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการเรียนรู้
หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

 7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

ตัวช้ีวัด 

 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
(3R8C)  

 2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่า
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา  

 4 .  ร้ อยละผู้ เ รี ยนที่ จบการศึ กษาชั้ นประถมศึ กษาปีที่  6  ชั้ นมั ธยมศึ กษาปีที่  3  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต
และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
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 5.  ผู้ เ รี ยนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  สามารถด ารงชีวิตอยู่ ในสั งคม 
ได้อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ภายใต้สังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม 
 6. ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ
เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 

นโยบำยที่ 4  ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และกำร 
                 ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
บทน ำ 
 นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมารตฐาน  
และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคน  
เข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ใน
พ้ืนที่ใดของประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษา                
จัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable 
Development) สร้างกลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นหรือต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนที่ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง                
โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา 
จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
จ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณ        
เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุน
และประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

เป้ำประสงค์ 

 1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 
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 2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ 
ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

 3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่ 

 4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง        
ของสถานศึกษา 

 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 

ตัวช้ีวัด 

 1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

 2. ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และท่ีตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

 3. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

 4. ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาด 
และพ้ืนที่ 

 6. สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนว 
ทีม่ีประสิทธิภาพ 
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 8. สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นโยบำยที่  5  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บทน ำ  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน า 

ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล  
มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็นหลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทั้ง 17 เป้าหมาย มาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันด าเนินการเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือให้ประเทศไทย 

“เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2580” ดังนั้น 

นโยบายด้านการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้น้อมน าศาสตร์พระราชา 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง  และเป้ าหมายของการพัฒนาที่ ยั่ งยืนทั้ ง  17  เป้ าหมาย  
มาเป็นหลักในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว บนพ้ืนฐานความเชื่อในการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น
ทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน ไม่ให้มาก
หรือน้อยจนเกินไป อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

เป้ำประสงค์ 

 1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 2 .  สถานศึกษาสามารถน า เทคโนโลยีมาจัดท าระบบสารสนเทศการ เก็บข้อ มูล 
ด้านความรู้ เรื่อง  ฉลากสีเขียวเพ่ือสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในทุกโรงเรียน  
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

 3. สถานศึกษามีการจัดท านโยบายจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4. สถานศึกษามีการบูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์  การผลิตและ
บริโภค สู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่ าสู่ชุมชนคาร์บอนต่ า 

 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน 
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบส านักงานสีเขียว (GREEN 
OFFICE) เพ่ือให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างเอ้ือหรือสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน 
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 6.  สถานศึกษาในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน จาก 225 เขต  
มีนโยบายส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกและจัดการเรียนรู้การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม  

 7. สถานศึกษาต้นแบบน าขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ จ านวน 15,000 โรงเรียน 

 8 .  มี สถานศึ กษานวั ตกร รมต้นแบบในการน า  3 RS มาประยุ กต์ ใ ช้ ในกา รผลิ ต 
และบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 6,000 โรงเรียน 

 9.  ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา ๒๒๕ เขต มีการท านโยบายการจัดซื้ อจัดจ้ า ง 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 

 1. สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึก   
ด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพ  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

 2. สถานศึกษามีการน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะ 
และมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 

 3. สถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้
ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 

 4. นักเรียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน 
เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้   
และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

 5. นักเรียน สถานศึกษามีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์    
ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ้าน และข้อมูลของ Carbon Footprint  
ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less  

 6. ครู มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด าเนินการจัดท างานวิจัย   
ด้านการสร้างส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 

 7. ครู  และนักเรียนสามารถน าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ ใช้  
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้  และประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได้ ตามแนวทาง  
Thailand 4.0 
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 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร  
และสถานที่ให้เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน  

นโยบำยที ่ 6  ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

บทน ำ 
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญ 
เนื่องจากเป็นนโยบายที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา  
มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารวิชาการ ด้านการ
บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป และปรับบทบาทภารกิจ 
ของหน่วยงานทั้งระดับส านักงานทั้งส่วนกลาง และระดับภูมิภาค โดยปรับโครงสร้างของหน่วยงาน  
ทุกระดับตั้งแต่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ให้มีความทันสมัย 
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา หน่วยงานส านักงานเป็นหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้  
อย่างมีประสิทธิภาพ น าเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เช่น Cloud Technology Big Data 
Technology และ Communication Technology เป็นต้น มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานทั้งระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต      
ความมัธยัสถ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

เป้ำประสงค์ 

 1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  
และด้านการบริหารงานทั่วไป 

 2. หน่วยงานส่วนกลาง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต้องปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้
มีความทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 3. หน่วยงานทุกระดับ มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ บริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  

 4. หน่วยงานทุกระดับมีกระบวนการ และการวิธีงบประมาณด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
และประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน 
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 5. หน่วยงานทุกระดับ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

ตัวช้ีวัด 

 1. สถานศึกษาได้รับการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ  

 2. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง ได้รับการพัฒนาให้เป็น
หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

 3. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลาง น านวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ 

 4. สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกระดับมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต  
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 5. สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด ทุกระดับ ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

 6. สถานศึกษาทุกแห่งและหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด 

 7. สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

 8. สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานส่วนกลางมีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา 

 9. สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนีเขต 1 Best Practice UBON 1 : 2023 Model 

 

กลยุทธ์ที่ 1  กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ  

  การสร้างโอกาสทางการศึกษา การเข้าใจ การเข้าถึง การบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ลดการออกกลางคัน เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้ าหมาย เข้าถึงการบริการ               
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานโดยสร้างความรู้ ความเข้าใจความร่วมมือกับองค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนวางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การส ารวจส ามะโน ประชากรวัยเรียน 
การรับเด็กเข้าเรียน ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสร้างความเข้มแข็ง 
ในการ   บริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
และดูแลก ากับติดตาม แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถ
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนว
ทางการจัดประสบการณ์ท่ีก าหนดในหลักสูตรส่งเสริมการน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลกที่ดี      
มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และการมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา และสนับสนุน
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ให้สามารถเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง 
เท่าเทียมโดยการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับ
สถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมการ    
ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เร่งรัดการพัฒนาครูให้ออกแบบ
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และทักษะทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และกลไก
ระบบคุณธรรมในสถานศึกษาทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความ
เป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถ ในการอ่านออกเขียนได้ 
คิดเลขเป็นและมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน มีทักษะการเขียนและคัดไทยลายมือสวย มีทักษะการ        
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์  เพิ่มสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน    
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA ทักษะภาษาอังกฤษ     
เพ่ือการสื่อสาร (CLT) ให้เหมาะสมกับระดับชั้น มีสมรรถนะทางด้านดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 3  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มุ่งเน้นการพัฒนา
สถานศึกษาให้ เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในการท างานและ                 
เกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสเป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับ
วัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม
เทคโนโลยี ระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
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กลยุทธ์ที่ 4  กำรส่งเสริมรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 

   นักเรียนคือหัวใจของการจัดการศึกษาความปลอดภัยของนักเรียนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
ต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1       
จึงตระหนักและเล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมกับ   
หาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือรักษาความปลอดภัยป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ        
ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขตามหลักสูตรมีทักษะชีวิตสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน 
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กลยุทธ์ที่ 5  กำรสนองนโยบำยทุกระดับ 

      เป็นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการบริหารจัดการและการ      
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน ส่งเสริม สนับสนุน การประเมิน ประกวด แข่งขันสถานศึกษา        
เพ่ือความเป็นเลิศทุกระดับ ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประเมิน 
ประกวด แข่งขันทุกระดับ 
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ส่วนที่  3 

แผนงำน / โครงกำร 

 

วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของนโยบำยทุกระดับ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้วิเคราะห์ สังเคราะห์
นโยบายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และเพ่ือให้แผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
จึงน าเกณฑ์การประเมินของหน่วยงานทางการศึกษามาเป็นตัวก าหนดในโครงการด้วย คือการประเมิน
มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา การประเมินค ารับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ (KRS)           
การประเมินความโปร่งใสในการท างานของภาครัฐ (ITA) และ การประเมินงานติดตามการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ รวม 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 5  การสนองนโยบายทุกระดับ 
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ตำรำงสรุปควำมสอดคล้อง ยุทธศำสตร์ โครงกำรและงบประมำณ 

 

ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ ควำมสอดคล้อง 

จำก 
สพป.อบ.1 

จำก  
สพฐ. 

พระ 

รำ
โชบำย 
ร.10 

ยุทธ 

ศำสตร์
ชำติ 

นโยบำย 
สพฐ. 

แผนขับ 

เคลื่อน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
สพป.อบ.

1 

มำตร 

ฐำนเขต
พ้ืนที่

กำรศึกษำ 

ค ำ
รับรอง
และ

รำยงำน
ผลกำร
ปฏิบัติ
รำชกำร
(KRS) 

ควำม
โปร่งใสใน

กำร
ท ำงำน
ของ

ภำครัฐ 
(ITA) 

ติดตำม
กำร

ด ำเนินงำน
ตำม

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
รำชกำร 

กลยุทธ์ที่ 1  กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ                   

1 พัฒนาและส่งเสรมิการจดัการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษา 

17,500    ย.4,6 น.4,6 ก.1,3  /       

2 การรับนักเรียนและตดิตามประชากรวัยเรยีนเข้าเรียน  

ปีการศึกษา 2563 

29,010  ข้อ 2 ย.4 น.4 ก.1  /       

3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวม  144,800   ย.4 ย.4 ก.1  /       

4 โครงงานมูลนิธเิปรมติณสลูานนท์ ปีการศึกษา 2563 19,300  ข้อ 1 ย.4 ย.4 ก.1         
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ ควำมสอดคล้อง 

จำก 
สพป.อบ.1 

จำก  
สพฐ. 

พระ 

รำ
โชบำย 
ร.10 

ยุทธ 

ศำสตร์
ชำติ 

นโยบำย 
สพฐ. 

แผนขับ 

เคลื่อน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
สพป.อบ.

1 

มำตร 

ฐำนเขต
พ้ืนที่

กำรศึกษำ 

ค ำ
รับรอง
และ

รำยงำน
ผลกำร
ปฏิบัติ
รำชกำร
(KRS) 

ควำม
โปร่งใสใน

กำร
ท ำงำน
ของ

ภำครัฐ 
(ITA) 

ติดตำม
กำร

ด ำเนินงำน
ตำม

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
รำชกำร 

 รวมกลยุทธ์ที่  1 65,810 144,800         

กลยุทธ์ที่ 2   กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ                   

1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 

240,100    ย.2,3 น.2,3 ก.2,5  /     ตชว.24 

2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 

296,240    ย.2,3 น.2,3 ก.2,5  /     ตชว.49 

3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative 

Language Teaching : CLT) 

 156,180 ข้อ 3 ย.2 น.2 ก.2       ตชว.49 

4 ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและการพฒันาห้องสมุดมีชีวิต  

แหล่งการเรียนรู้            

 55,800   ย.2,3 น.2,3 ก.2       ตชว.19 
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ ควำมสอดคล้อง 

จำก 
สพป.อบ.1 

จำก  
สพฐ. 

พระ 

รำ
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5 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพรอ้มในการประเมินผล
ระดับนานาชาติ (PISA) 

102,990    ย.2,3 น.2,3 ก.2       ตชว.29 

6 ยกระดับผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET/NT) 

177,845    ย.2,3 น.2,3 ก.2  /  /   ตชว.27 

7 การทดสอบ Pre O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรยีนในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET)   

ปีการศึกษา 2562 

30,000    ย.2,3 น.2,3 ก.2  /  /   ตชว.27 

8 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 114,210  ข้อ 3 ย.2,3 น.2,3 ก.2  /     ตชว.42 

9 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2563 118,975  ข้อ 2 ย.2,3 น.2,3 ก.2,5       ตชว.43 

10 พัฒนาการอ่านออกเขียนไดด้้วยบนัได 5 ขั้นสู่ความส าเร็จ   108,060    ย.2,3 น.2,3 ก.2       ตชว.32 
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11 นิเทศการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

UBON1  360 องศา 

489,800    ย.3 น.3 ก.2,3  /     ตชว.50 

12 โครงการพฒันาศักยภาพครเูพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา 
และพัฒนาผูเ้รียนสู่อาชีพและการมีงานท า   

98,390    ย.3 น.3 ก.2  /     ตชว.42 

13 ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบนเิทศภายในสถานศึกษา 58,300    ย.3 น.3 ก.2,3  /     ตชว.50 

14 วิจัยและพัฒนาคณุภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 

การจัดประสบการณ์ ตามแนวคดิมอนเตสซอรี บริบท
อุบลราชธานี เขต 1                                     

60,300  ข้อ 4 ย.3 น.3 ก.2  /       

15 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการคิดเลข
เร็วแบบอินเดยี (เวทคณิต) 

53,410    ย.3 น.3 ก. 1,2       ตชว.19 
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16 พัฒนาศกัยภาพครผูู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ  

“Coding และ Computing Science” 

292,260    ย.3 น.3 ก.2       ตชว.49 

17 การจัดประสบการณ์เรยีนรู้ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางสติปัญญาและการคดิด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

86,000  ข้อ 2 ย.3 น.3 ก.2       ตชว.31 

18 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ  

TEPE Online 

30,000    ย.3 น.3 ก.2,3    /   ตชว.49 

19 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูด้้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อการศึกษาEducation Courseware System (ECS) 

 122,890   ย.3,4 ย.3,4 ก.2       ตชว.49 

 รวมกลยุทธ์ที่  2 2,356,880 334,870         

กลยุทธ์ที่ 3  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร                   
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1 สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ครูและบคุลากรทางการศึกษา   

ที่มีต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 

50,000    ย.3 น.3 ก.3      /   

2 อบรมสมัมนาหลักสตูร“การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2563 และการบรหิารเพื่อลดความเสี่ยง 

ด้านการเบิกจ่ายเงิน ” 

143,600    ย.3 น.3 ก.3  /    / ตชว.49 

3 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบุคลากรในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร  

100,000    ย.3 น.3 ก.3    /   ตชว.49 

4 เสรมิสร้างความเขม้แข็งระบบการประกันคณุภาพภายใน
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

169,910    ย.3 น.3 ก.3       ตชว.70 

5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานลูกจ้างประจ า  30,000    ย.3 น.3 ก.3  /    / ตชว.19 
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6 สร้างเสริมสมรรถนะการบรหิารจดัการสถานศึกษา 

ของผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

150,000    ย.3 น.3 ก.3  /     ตชว.49 

7 พิธีมอบเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ช้ันต่ ากว่าสายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดมิาลา 

20,000    ย.3 น.3 ก.3      /   

8 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

93,850    ย.6,3 น.6,3 ก.3  /    /   

9 ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  

เขต 1 

60,000    ย.6 น.6 ก3  /  /     
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10 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

16,280    ย.6,3 น.6,3 ก.3  /       

11 วันส าคัญของชาติและร่วมเสริมสรา้งคุณธรรม สืบสาน
ประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรม 

40,000    ย.6 น.6 ก.3,5         

12 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 53,500  ข้อ 2 ย.6 น.6 ก.3  /     ตชว.69 

13 ประชุมสมัมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.1  

267,700    ย.6,3 น.6,3 ก.3  /  /     

14 ตรวจสอบภายในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

44,000  ข้อ 2 ย.6 น.6 ก.3      / ตชว.69 

15 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัิเพื่อพัฒนาองค์กร 40,495    ย.6 น.6 ก.3,5  /     ตชว.71 
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สู่ความเป็นเลิศ "การก าหนดทิศทาง การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563" 

16 การจัดตั้งและจดัสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

100,000    ย.6 น.6 ก.3      / ตชว.79 

17 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 61,400    ย.6 น.6 ก.3  /  /   ตชว.82 

18 รับรองผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาปฏิบัติงานท่ีจังหวัด
อุบลราชธาน ี

8,400    ย.6 น.6 ก.3         

19 จัดเก็บข้อมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนเป็น
รายบุคคลระดับประถมศึกษา  ด้วยระบบ (SchoolMIS)  

ปีการศึกษา 2562  

96,820    ย.6 น.6 ก3    /   ตชว.49 
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กำรศึกษำ 

ค ำ
รับรอง
และ

รำยงำน
ผลกำร
ปฏิบัติ
รำชกำร
(KRS) 

ควำม
โปร่งใสใน

กำร
ท ำงำน
ของ

ภำครัฐ 
(ITA) 

ติดตำม
กำร

ด ำเนินงำน
ตำม

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
รำชกำร 

20 เผยแพรค่วามรู้ทางกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติตนทีด่ ี

10,120  ข้อ 2,4 ย.6 น.6 ก.3      /   

21 การติดตามและรายงานผลการบรหิารจัดการของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

16,200    ย.6 น.6 ก.3,5         

22 การพัฒนาการรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

ผ่านระบบสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจดัการให้
มีประสิทธิภาพ 

27,000    ย.6 น.6 ก.3,5  /    /   

23 เสรมิสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นท่ี
การศึกษาและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

 300,000 ข้อ 
1,2,4 

ย.6,4 น.6,4 ก.3    /  / ตชว.49,71 
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ ควำมสอดคล้อง 

จำก 
สพป.อบ.1 

จำก  
สพฐ. 

พระ 

รำ
โชบำย 
ร.10 

ยุทธ 

ศำสตร์
ชำติ 

นโยบำย 
สพฐ. 

แผนขับ 

เคลื่อน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
สพป.อบ.

1 

มำตร 

ฐำนเขต
พ้ืนที่

กำรศึกษำ 

ค ำ
รับรอง
และ

รำยงำน
ผลกำร
ปฏิบัติ
รำชกำร
(KRS) 

ควำม
โปร่งใสใน

กำร
ท ำงำน
ของ

ภำครัฐ 
(ITA) 

ติดตำม
กำร

ด ำเนินงำน
ตำม

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
รำชกำร 

ท างานภาครัฐ (ITA )ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1     

   

24 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  (Pensions’ Electronic Filing)” 

56,100    ย.6 น.6 ก.3       ตชว.49 

25 การประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์การปฏิบตัิงาน
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า   

ที่เกษียณอายรุาชการประจ าปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางการ
พัฒนางานด้านการศึกษา 

100,000    ย.6 น.6 ก.3       ตชว.49 

 รวมกลยุทธ์ที่  3 1,755,375 300,000         

กลยุทธ์ที่ 4  กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยของ                     
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ ควำมสอดคล้อง 

จำก 
สพป.อบ.1 

จำก  
สพฐ. 

พระ 

รำ
โชบำย 
ร.10 

ยุทธ 

ศำสตร์
ชำติ 

นโยบำย 
สพฐ. 

แผนขับ 

เคลื่อน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
สพป.อบ.

1 

มำตร 

ฐำนเขต
พ้ืนที่

กำรศึกษำ 

ค ำ
รับรอง
และ

รำยงำน
ผลกำร
ปฏิบัติ
รำชกำร
(KRS) 

ควำม
โปร่งใสใน

กำร
ท ำงำน
ของ

ภำครัฐ 
(ITA) 

ติดตำม
กำร

ด ำเนินงำน
ตำม

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
รำชกำร 

                สถำนศึกษำ 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา ประจ าปี 
2563    

 687,000 ข้อ 2 ย. 1 น. 1 ก. 4       ตัวช้ีวัดที่  
2 

2 นิเทศ  ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันและ
โครงการอาหารเสรมิ (นม)  

17,600 ข้อ 2 ย.6,4 น.6,4 ก.3  /     ตชว.36 

3 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีปลอดภัยรักษส์ิ่งแวดล้อม 371,000    ย.6 น.6 ก.4  /    /   

 รวมกลยุทธ์ที่  4 371,000 704,600         

กลยุทธ์ที่ 5  กำรสนองนโยบำยทุกระดับ                   

1 ขับเคลื่อนโครงการคณุธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา (โรงเรยีนสุจริต) 

 60,000  ข้อ 4 ย. 1 น. 1 ก.5       
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ ควำมสอดคล้อง 

จำก 
สพป.อบ.1 

จำก  
สพฐ. 

พระ 

รำ
โชบำย 
ร.10 

ยุทธ 

ศำสตร์
ชำติ 

นโยบำย 
สพฐ. 

แผนขับ 

เคลื่อน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
สพป.อบ.

1 

มำตร 

ฐำนเขต
พ้ืนที่

กำรศึกษำ 

ค ำ
รับรอง
และ

รำยงำน
ผลกำร
ปฏิบัติ
รำชกำร
(KRS) 

ควำม
โปร่งใสใน

กำร
ท ำงำน
ของ

ภำครัฐ 
(ITA) 

ติดตำม
กำร

ด ำเนินงำน
ตำม

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
รำชกำร 

2 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ยึดศาสตร์พระราชา  
ประจ าปี 2563  

18,000  ข้อ 
1,2,4 

ย.1 น.1 ก.5         

3 สร้างความตระหนักตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูก
จิตส านึกในการรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ ์

50000  ข้อ 2 ย. 1 น. 1 ก.5         

4 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 

Education) สูส่ถานศึกษาอย่างยั่งยนื 

 40,000 ข้อ 
1,2,4 

ย. 1 น. 1 ก.5         

5 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งระบบ  

116,200    ย.3 น.3 ก.5         

6 โรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   75,800  ข้อ 4 ย.5 น.5 ก.5    /   ตชว.38 

7 โครงการในพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 12,500  ข้อ 4 ย.5 น.5 ก.5       ตชว.38 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 53 

ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ ควำมสอดคล้อง 

จำก 
สพป.อบ.1 

จำก  
สพฐ. 

พระ 

รำ
โชบำย 
ร.10 

ยุทธ 

ศำสตร์
ชำติ 

นโยบำย 
สพฐ. 

แผนขับ 

เคลื่อน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
สพป.อบ.

1 

มำตร 

ฐำนเขต
พ้ืนที่

กำรศึกษำ 

ค ำ
รับรอง
และ

รำยงำน
ผลกำร
ปฏิบัติ
รำชกำร
(KRS) 

ควำม
โปร่งใสใน

กำร
ท ำงำน
ของ

ภำครัฐ 
(ITA) 

ติดตำม
กำร

ด ำเนินงำน
ตำม

ตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติ
รำชกำร 

อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

8 GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายโรงเรียนสีเขียว  1,353,000 ข้อ 4 ย.5 น.5 ก.5       ตชว.38 

9 ยกย่องเชิดชูเกียรติ   ครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล   
ครูดีในดวงใจ  ครูครสุดดุี รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  OBEC  
AWARDS   

20,000  ข้อ 4 ย.6,3 น.6,3 ก.5  /  /  / ตชว.84 

10 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)    122,000   ย.6 น.6 ก.5      /   

 รวมกลยุทธ์ที่  5 292,500 1,575,000         

รวมท้ัง  5  กลยุทธ์ 4,841,565 3,059,270                 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น 7,900,835                 
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ตำรำงสรุปโครงกำร 

 

ที ่ รำยกำร งบประมำณ หมำยเหตุ 
1 งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพื้นฐำน 4,336,000  

1.1 ค่าสาธารณูปโภค    
 - ค่าไฟฟ้า 1,700,000   
 - ค่าน้ าประปา 84,000   
 - ค่าโทรศัพท์ 42,000   
 - ค่าไปรษณีย์ 66,000   

1.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ    
 - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 100,000   
 - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพักและค่าพาหนะ 240,000   
 - ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 60,000   
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000   
 - ค่าวัสดุส านักงาน 500,000   
 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 250,000   
 - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน 

ในส านักงาน 
800,000   

 - ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 144,000   
1.3 ค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วน    

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ 

300,000   

2 งบประมำณพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและบริหำร
จัดกำรตำมภำรกิจส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

4,841,565  

3 งบประมำณพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่ สพฐ. 
มอบหมำยให้เขตพื้นที่กำรศึกษำด ำเนินกำร 

3,059,270  

รวมทั้งสิ้น 12,236,835  
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กลยุทธ์ที่ 1 

 

กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
จำก 

สพป.อบ.
1 

จำก  
สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 1  กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ   

1 พัฒนาและส่งเสรมิการจดัการศึกษาตามอัธยาศัย 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษา 

17,500  นางทัศนย์วรรณ  จันทศลิป ์

2 การรับนักเรียนและตดิตามประชากรวัยเรยีนเข้าเรียน  

ปีการศึกษา 2563 

29,010  นางทัศนย์วรรณ  จันทศลิป ์

3 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวม  144,800 นางฉวีวรรณ  วะรงค ์

4 โครงงานมูลนิธเิปรมติณสลูานนท์ ปีการศึกษา 2563 19,300  นางพิสมัย  สุขรักษา 

 รวมกลยุทธ์ที่  1 65,810 144,800    



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 57 

โครงการ พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  4,6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  4,6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  1,3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

√ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นายไพฑูรย์  ตระการไทย 

นางทศันย์วรรณ  จันทศิลป์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 15 ก าหนดให้มีการจัดการศึกษาได้สามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งการศึกษาแต่ละรูปแบบดังกล่าวสามารถถ่ายโอนผลการเรียนระหว่างกันได้ และ
มาตรา 12 ระบุว่า นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมีสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ในกฎกระทรวง กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการ    
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ได้ให้สิทธิแก่ครอบครัว ได้แก่ บิดา-มารดา หรือบิดา 
หรือมารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จัด
การศึกษา หรือมอบหมายให้บุคคลที่ครอบครัวมอบหมายให้เป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน ทั้งนี้ 
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การที่ครอบครัวจะด าเนินการจัดการศึกษาได้  ต้องผ่านการได้รับอนุญาตตามขั้นตอน จากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษาที่ครอบครัวมีภูมิล าเนาอยู่ จึงจะด าเนินการจัดการศึกษาได้ 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถด าเนิน
ชีวิตอย่างรู้เท่าทัน ท าคุณประโยชน์ให้กับสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 2.2 มุ่งให้ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด  โดยจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง และ
สามารถพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพซึ่งเน้นรูปแบบการบูรณาการโดยน าวิถีชีวิตเป็นตัวตั้ง
ในการจัดการเรียนรู้ 

 2.3 มุ่งพัฒนาให้ศูนย์การเรียนจัดการศึกษาได้ครอบคลุม มีกระบวนการเรียนนการสอน      
ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 ผู้ขอจัดการศึกษาโดยครอบครัว  3  ครอบครัว  ผู้เรียนจ านวน 5 คน   

     3.1.2 ศูนย์การเรียน 1 ศูนย์  ผู้เรียนจ านวน  10  คน 

     3.1.3 คณะกรรมการตรวจติดตาม  จ านวน 15 คน 

      3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามนุษย์ให้ค้นพบศักยภาพสูงสุดของตนเอง รักการเรียนรู้
ตลอดชีวิต พ่ึงพาตนเอง  และมีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมที่จะน าศักยภาพของตนมาสร้างประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน  

     3.2.2 ผู้ เรียนสามารถเรี ยนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเ พ่ิมเติมครบ                 
ตามโครงสร้างหลักสูตรบ้านเรียน ที่ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด  

               3.2.3 ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่บ้านเรียน
ก าหนด 

               3.2.4 ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน และมีผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์  ตามที่ก าหนดในแผนการจัดการศึกษา 
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      3.2.5 ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีก าหนดในแผนการจัดการศึกษา 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 รับข้อมูล แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาแผนการจัดการศึกษา Home 
School / ศูนย์การเรียน 

- 

 

 

   

2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
แผนการจัดการศึกษา  

Home School /ศูนย์การเรียน 
(จ านวน 15 คน ต่อ 1 ครั้ง ) 

ก าหนดประชุม ปีงบประมาณละ 2 
ครั้ง 

-ค่าอาหารกลางวัน (15x120x2) 

-ค่าอาหารว่าง คนละ 35 บาท/มื้อ ( 2 
มื้อ) เช้า-บ่าย (15x35x2X2)  

6,700   

 

 

 

 

 

3,600 

2,100 

1,000 

3 ตรวจสถานที่จัดการศึกษา Home 
School/ ศูนย์การเรียน  กรรมการ 15 
คน 

-ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 วัน 
(15x120x2) 

3,600  

 

 

3,600 

  

4 น าเสนอเรื่องให้ กศจ.พิจารณาเพ่ือ 

ขออนุมัติ 

-    
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 ติดตามการจัดการเรียนการสอน 

ของ Home School / ศูนย์การเรียน 

ภาคเรียนที่ 1  กรรมการ 15 คน 

-ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 วัน 
(15x120x2) 

3,600  

 

 

3,600 

  

6 ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ  

Home School / ศูนย์การเรียน 

ภาคเรียนที่ 2  กรรมการ 15 คน 

-ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 2 วัน 
(15x120x2) 

3,600  

 

 

3,600 

  

 รวมงบประมาณ 17,500 10,800 5,700 1,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 รับข้อมูล แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาแผนการ 
จัดการศึกษาHome 
School/ ศูนย์การเรียน 

            

2 ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาแผนการ 
จัดการศึกษาHome 
School/ ศูนย์การเรียน 
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3 ตรวจสถานที่จัด
การศึกษา 
Home School / ศูนย์
การเรียน 

            

4 น าเสนอเรื่องให้ กศจ.
พิจารณาเพ่ือขออนุมัติ 

            

5 ติดตามการจัดการเรียน
การสอนของ Home 
School / ศูนย์การเรียน 
ภาคเรียนที่ 1 

            

 

6. งบประมำณ          จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 17,500  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติ
ได้ในระดับที่ก าหนด ซึ่งสะท้อนถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะ 

เจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม  
น าไปใช้ในการก าหนดเนื้อหาจัดท า
หน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน 
และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัด
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพ
ผู้เรียน  

 

สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์ แบบทดสอบ ใบงาน 
ผลงาน แบบรายงาน 

การสังเกต 

 

8. ผลผลิต 

  8.1 ผู้จัดการศึกษา Home School จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการศึกษา 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม
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น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้

อ่

า

น

ข

อ

ง

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้

อ่

า

น

ข

อ
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  8.2 ศูนย์การเรียนก าหนดกิจกรรมการสอนได้ครอบคลุมทุกหน่วยการเรียนรู้ตามแผนการ        
จัดการศึกษา 

  8.3 ผู้เรียน เรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด และผ่านเกณฑ์การประเมินผลและวัดผล ตามท่ีระบุ
ในแผนการจัดการศึกษา 

9. ผลลัพธ์  

  9.1 ผู้จัดการศึกษา Home School มีความเข้าใจ และมีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  9.1 ศูนย์การเรียน มีกิจกรรมการสอนเน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลเพื่อเพ่ิมศักยภาพและให้นักเรียนมีความสุขกับการเรียน 

  9.3 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง และเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

10.1 ผู ้ขอจัดการศึกษาสามารถจัดการศึกษา  Home School / ศูนย์การเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและผู้รับการศึกษาเรียนจบจนครบตามหลักสูตรก าหนด ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่
ก าหนดในแผนการจัดการศึกษา 
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โครงการ การรับนักเรียนและติดตามประชากรวัยเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  4 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  4 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  1 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

  √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นายไพฑูรย์  ตระการไทย 

นางทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื ่อง การปฏิร ูปการศึกษาในภูม ิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550  และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง กระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 อาศัย
อ านาจ ตามความในมาตรา10 มาตรา30 มาตรา45 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2563 ขึ้น 

 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
เป็นหน่วยงานที่ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน  การจัดการศึกษา ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล หรือองค์กรชุมชน องค์การวิชาชีพสถานประกอบการ ที่จัดรูปแบบที่
หลากหลาย  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ซึ่งในแต่ละปีการศึกษาจะมีการด าเนินการการรับนักเรียน เพ่ือให้
โรงเรียนในสังกัด รับสมัคร นักเรียนเข้าใหม่ ในระดับชั้น อ.1,อ.2, ป.1, ม.1, ม.4  ซึ่งระหว่างห้วงของการ
รับสมัครจะมีการรายงานผลการรับนักเรียนเป็นรายวัน จนกว่าจะสิ้นสุดการรับสมัคร ผ่านเว็บไซด์ 
https://admision.bopp-obec.info  รวมทั้งการติดตามในการเกณฑ์ประชากรวัยเรียนเข้าในเขตพ้ืนที่
บริหารของโรงเรียนในสังกัดให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการเพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว  

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือให้ทุกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถด าเนินการ การรับนักเรียนให้เป็นไปตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เป็นไปอย่างถูกต้องและทันตามก าหนดเวลา 

 2.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนสามารถรับประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 

 2.3 เพ่ือเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาอ่ืน และประชาชนทั่วไปรับทราบ 

3.  เป้ำหมำย  

     3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 ครู / เจ้าหน้าที่ธุรการที่รับผิดชอบงานการรับนักเรียน จ านวน 239 คน 

      3.1.2 เลขานุการประจ าศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาภาคบังคับและการรับนักเรียน 
จ านวน 28 คน 

https://admision.bopp-obec.info/
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      3.1.3 คณะท างานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 10 คน 

     3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 ครู / เจ้าหน้าที่ธุรการ สามารถรายงานผลการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2563  ได้ทัน
ตามก าหนดเวลา และถูกต้อง สมบูรณ ์

      3.2.2 เลขานุการประจ าศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาภาคบังคับและการรับนักเรียน 
ด าเนินการติดตามนักเรียน ชั้น ป.1 , ม.1 , ม.4 ให้เข้าเรียน ในปีการศึกษา 2563 ได้ครบถ้วนทุกคน 
สามารถตรวจสอบได้ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การประชุมคณะท างานกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา และเลขานุการ
ประจ าศูนย์ประสานงานการจัด
การศึกษาภาคบังคับ ประจ าเครือข่าย   
เพ่ือชี้แจงและเตรียมการประชุมเพ่ือ
การรายงานผลการรับนักเรียน  

ปีการศึกษา  2563 จ านวน 38 คน 
(ประชุม 1 วัน) 

- ค่าอาหารว่าง (38 x 35 x 2) 

- ค่าอาหารกลางวัน  (38 x 120) 

7,220 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2,660 

4,560 

 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือชี้แจง
การรายงาน ผลการรับนักเรียน  ปี
การศึกษา 2563 

(ผู้เข้าอบรม จ านวน 210 คน, 
คณะท างาน 38 คน) 

14,570   
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 ผู้เข้าอบรม   

-ค่าอาหารว่าง 1 มื้อ (210 x 35) 

คณะท างาน 

- ค่าอาหารว่าง (38 x 35 x 2) 

- ค่าอาหารกลางวัน  (38 x 120) 

 

7,350 

 

2,660 

4,560 

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือติดตาม
นักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1, ม.1, ม.4, 
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 38 คน 

- ค่าอาหารว่าง (38 x 35 x 2) 

- ค่าอาหารกลางวัน  (38 x 120) 

7,220   

 

2,660 

4,560 

 

 รวมงบประมาณ 29,010  29,010  

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 การประชุมคณะท างาน
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา, เลขานุการ
ประจ าศูนย์ประสานงาน
การจัดการศึกษาภาค
บังคับ ประจ าเครือข่าย 
เพ่ือชี้แจงและเตรียมการ
ประชุมเพ่ือการรายงาน
ผลการรับนักเรียน 
ผู้เข้าร่วมประชุมคือ 
เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 
28 คนและคณะท างาน
กลุ่มส่งแสริมการจัด
การศึกษา 10 คน รวม
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

ทั้งสิ้น 38 คน (1 วัน )
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือชี้แจงการรายงาน 
ผลการรับนักเรียน   
ปีการศึกษา 2563   
1.) ครู / เจ้าหน้าที่ธุรการ 
จากโรงเรียนอ าเภอ เมือง 
เขื่องใน 2.)ครู/เจ้าหน้าที่
ธุรการจากโรงเรียน 
อ าเภอม่วงสามสิบ ดอน
มดแดง,เหล่าเสือโก้ก  
3) คณะท างาน  38  คน   

            

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือติดตามนักเรียนเข้า
เรียนชั้น ป.1 , ม.1 , ม.4 
ปีการศึกษา 2563 
ผู้เข้าร่วมประชุมคือ 
เลขานุการประจ าศูนย์ฯ 
28 คนและคณะท างาน
กลุ่มส่งแสริมการจัด
การศึกษา 10  คน    
รวมทั้งสิ้น 38 คน (1 วัน) 

            

 

6. งบประมำณ        จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 29,010 บาท     

  
[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส
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7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดสามารถ
รายงานผลการรับนักเรียนได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 

 

ผลการรายงานข้อมูล ผ่านเว็บไซด์ 
https://admision.bo
pp-obec.info 

การติดตามผลการเข้าเรียนของ
นักเรียน เลขานุการ ฯ ประจ าศูนย์
สามารถติดตามนักเรียนเข้าเรียนได้
ครบคิดเป็นร้อยละ 100 

 

เอกสารตารางการรายงาน
ข้อมูล ไฟล์ข้อมูล 

เอกสาร , แบบรายงาน  

ไฟล์งาน  เว็บไซด์ 
https://admision.bo
pp-obec.info 

 

 

8. ผลผลิต 

  8.1 โรงเรียนในสังกัด 239 โรงเรียน รายงานผลการรับนักเรียนทันตามก าหนดเวลา และถูกต้อง 
ตรวจสอบได ้

  8.2 ร้อยละ 100  ของประชากรวัยเรียนเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ  

9. ผลลัพธ์ 

  9.1 โรงเรียนรายงานและสรุปผลการรับนักเรียนเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

  9.2 ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

10.1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งสามารถรายงานผลรับนักเรียนได้ทันตามก าหนดเวลา ถูกต้อง  

ครบถ้วน  ตรวจสอบได้ 

https://admision.bopp-obec.info/
https://admision.bopp-obec.info/
https://admision.bopp-obec.info/
https://admision.bopp-obec.info/
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10.2 ประชากรวัยเรียนกลุ่มอายุเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง 
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โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  4 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  4 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  1 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

√ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ  นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่แสดง
เจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนใน
การได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเด็กและเยาวชนพิการ ทุก
ประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตราที่ 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการ
ได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบ และทุกรูปแบบที่หลากหลายมีคุณภาพและด ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคลและมาตรา 19 ที่กล่าวว่าให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่ด าเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรวม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพ่ือให้
คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนกรอบทิศทางของ
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับร่าง (พ.ศ.2560-2574) ซึ่งเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะ
ท าให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือการมุ่งเน้นการประกันโอกาสและ
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ความเสมอภาคทางการศึกษาการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท า
และสร้างงานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีความเป็นพลวัติ ภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งกล่าวถึงการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง 
(Inclusive Education) เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม เมื่อปีงบประมาณ 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ประกาศเรื่องน าร่องการจัดตั้งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(การ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และมีเป้าหมายขยาย
ให้ครบทุกพ้ืนที่ นอกจากนั้นได้ประกาศให้ “ปี 2559 ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาส าหรับ
บุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ” โดยมีแนวทาง 3 ประการ คือ 1. เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
อย่างยั่งยืน 2. จัดให้กับบุคคลที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทุกคนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3.จัดให้มี
รูปแบบและนวัตกรรมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมุ่งสู่ความเป็นสากลและขับเคลื่อนแนวทางความ
ร่วมมือไปสู่ความส าเร็จ ตลอดจนเครือข่ายมีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษโดยกลุ่มเป้าหมายคือ บุคคลที่มี ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 9 ประเภท ซึ่งในปี
การศึกษา 2562 (10 มิถุนายน 2562) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1     
มีข้อมูลนักเรียนในระบบ SET จ านวนทั้งสิ้น 1,499 คน ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนแกนน า โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมที่เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน          
ที่จัดการเรียนรวมให้ได้ ตามมาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือให้สามารถบริการนักเรียนพิการที่          
เข้าเรียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

            2.1 เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
เข้าถึงการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเองได้ 

            2.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน        
ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท 

            2.3  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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3. เป้ำหมำย 

             3.1 เชิงปริมาณ 

                  3.1.1 นักเรียนพิการเรียนรวม จ านวน 1,499 คน ได้รับการพัฒนาตามความเหมาะสมกับ
สภาพความพิการและเต็มศักยภาพ 

                  3.1.2 โรงเรียนในสังกัด จ านวน 239 โรงเรียน มีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของนักเรียนแต่ละประเภท 

                   3.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ด้านการเรียนรวม
และองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรวม 

 3.2  เชิงคุณภาพ   

                  3.2.1 นักเรียนพิการเรียนรวม ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะสมและเต็ม
ศักยภาพ 

                  3.2.2 โรงเรียนที่จัดการเรียนรวมมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม
กับสภาพ  ความพิการของนักเรียนในแต่ละประเภท 

                  3.2.3 ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้อ่ืน ๆ ด้านการ   
เรียนรวมและองค์ความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรวม     

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการ 

จ านวน 20 คน   

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20x35x2 
- อาหารกลางวัน 20 x 120 x 1มื้อ 

3,800   

 

1,400 

2,400 
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2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน 250 คน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 250 x35 
x 2 x 2 วัน 

- อาหารกลางวัน 250x120x1x2    

95,000   

 

 

35,000 

 

60,000 

 

3 ค่าตอบแทนวิทยากร 2 วัน 10 คน 

- ค่าตอบแทนวิทยากรหลัก 

4 คน x 600 x 16 ชั่วโมง 

- ค่าตอบแทนวิทยากรรอง 6 คน x 
300 x 10 ชั่วโมง             

27,600  

 

 9,600 

 

18,000 

  

4 ค่าจัดท าเอกสารและคู่มือ
ประกอบการอบรม  

230 เล่ม x 80 บาท 

 

18,400   

18,400 

 

 

 

 รวมงบประมาณ 144,800 27,600 117,200  

 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 ประชุมคณะกรรมการ             
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ             
4 สรุปและรายงาน

โครงการ 
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6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 144,800  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถตอบค าถามได้ไม่ต่ ากว่า ร้อย
ละ 85  

- ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม
สามารถคัดกรองประเภทความพิการ
และเขียนแผนIEPได้ 

การทดสอบ   

การคัดกรองประเภท 

ความพิการ   

การเขียนแผนIEP 

แบบทดสอบ   

แบบคัดกรองประเภท
ความพิการ   

แบบฟอร์มแผน IEP 

- ร้อยละ 100  โรงเรียนที่จัดการการ
เรียนรวมสามารถพัฒนานักเรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้ 

การสัมภาษณ์  การสังเกต แบบสัมภาษณ์   

แบบสังเกต 

- ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ(พิการ) ได้รับ 

การพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล  
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและตาม        
ความเหมาะสม 

การทดสอบ  การประเมิน  แบบทดสอบ   

แบบประเมิน 

 

8. ผลผลิต 

      8.1 ได้อบรมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  จ านวน 250 คน          

9. ผลลัพธ์ 

          9.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถคัดกรองนักเรียนและเขียนแผน
IEP ได้ถูกต้อง 

[
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ด
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ว

า

ม

ส

น

ใ

จ
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          9.2 นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบ      
ที่หลากหลายและความเหมาะสม 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

      10.1 นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(พิการ) จ านวน 1,499 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
เป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลายและความเหมาะสม 

          10.2  โรงเรียนในสังกัด จ านวน 239  โรงเรียนมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการเรียน      
การสอนแบบเรียนรวม และองค์ความรู้อ่ืน ๆ ด้านการเรียนรวมได้ 

          10.3  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีองค์ความรู้ด้านการเรียนรวมสามารถ
คัดกรองนักเรียนได้ และมีองค์ความรู้อ่ืน ๆ ด้านการเรียนรวม 
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โครงการ โครงงานมูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา 2563 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ  1 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  4 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  4 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  1 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นายไพฑูรย์  ตระการไทย 

นางพิศมัย  สุขรักษา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา จัดประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจากมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาต้องคัดเลือกโครงงานนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาใน 5 ประเภทโครงงานคือ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ
ประวัติศาสตร์ โครงงานวิชาละ 1 โครงงานเพ่ือเป็นตัวแทนจังหวัด เข้าประกวดระดับภาค เพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดท าโครงการมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ปี 2563 เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพของนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ และสามารถต่อยอดสู่การประเมินในระดับจังหวัดและระดับ   
ภาคต่อไป 
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2.  วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้น าเสนอโครงงาน ตามศักยภาพในกลุ่มสาระ 

 2.2 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและการท างานร่วมกันของนักเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระ
 2.3 เพ่ือเสริมสร้างให้นักเรียนกล้าแสดงออกและรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

3.  เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมาณ   

     3.1.1 โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่าย 25 โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการน าเสนอโครงงานในแต่ละกลุ่มสาระ 

     3.2.1 นักเรียนมีความสามัคคี สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     3.2.2 นักเรียนกล้าแสดงออก และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานศึกษา 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 1 

 

 

 

ประชุมกรรมการและท างาน เตรียม
งาน จ านวน 35 คน (1วัน)  

- อาหารว่าง , เครื่องดื่ม 35 x 35 x 2 

- อาหารกลางวัน 35 x 120 x 1 

6,650 

  

  

 

2,450 

4,200 

 

2 การตัดสินพิจารณาโครงงาน 5  กลุ่ม
สาระ หาตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา (1วัน) กรรมการ  25 คน  

-เบี้ยเลี้ยง   240 x 25  

6,000  

 

 

6,000 
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3 ประชุมคณะท างานสรุปผล จ านวน   
35 คน (1วัน)  

- อาหารว่าง , เครื่องดื่ม 35 x 35 x 2 

- อาหารกลางวัน 35 x 120 x 1 

6,650   

 

2,450 

  4,200 

 

 รวมงบประมาณ 19,300 6,000 13,300  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ประชุมกรรมการและ
ท างาน เตรียมงาน 
จ านวน 35 คน (1วัน)  

            

2 การตัดสินพิจารณา
โครงงาน 5  กลุ่มสาระ
หาตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  (1วัน) 

            

3 ประชุมคณะท างาน
สรุปผล จ านวน   35 คน 
(1วัน)  

            

 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 19,300  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนน าเสนอโครงงานตามเนื้อหา
ที่ก าหนดไว้ 

- ประเมินจากการน าเสนอ , 
ป้ายนิทรรศการ 

แบบประเมินผล
คุณภาพของชิ้นงาน 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ
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นักเรียนมีความสามัคคี ท างานร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 

ประเมินจากพฤติกรรมนักเรียน 
และการการท างานร่วมกัน 

แบบประเมินการ
น าเสนอผลงาน
นักเรียน  

8. ผลผลิต    

 8.1 คัดเลือกโรงเรียน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จาก 5  กลุ่มสาระ  เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับจังหวัด จ านวน  5  โรงเรียน 

9. ผลลัพธ์     

 9.1 โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน มีความรู้ ความเข้าใจ  มีทักษะในการท างานร่วมกัน        
มีผลส าเร็จของงาน สามารถน าเสนอโครงงานได้เต็มศักยภาพ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะในการน าเสนอผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 10.2 นักเรียนมีความสามัคคี  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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กลยุทธ์ที่  2 

 

กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

จำก 

สพป.อบ.1 

จำก  
สพฐ. 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2   กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

ครั้งท่ี 69  ปีการศึกษา 2562 

240,100  นางจินตนา ดอกพุฒ 

2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 

296,240  นางจินตนา ดอกพุฒ 

3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
(Communicative Language Teaching : CLT) 

 156,180 นางนันท์นภัส ปภินวัช 

4 ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและการพฒันาห้องสมุดมีชีวิต  

แหล่งการเรียนรู้            

 55,800 นางธนพร  ค านวน 

5 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพรอ้มในการ
ประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) 

102,990  น.ส.วัชรากร ตระการไทย 

6 ยกระดับผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาต ิ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET/NT) 

177,845  นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจนว์ิทย ์

7 การทดสอบ Pre O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรยีนใน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาต ิ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 

30,000  นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจนว์ิทย ์

8 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 114,210  นายสุเมธ  มัดธน ู

9 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2563 118,975  นางพิศมัย  สุขรักษา 

10 พัฒนาการอ่านออกเขียนไดด้้วยบนัได 5 ขั้น 

สู่ความส าเรจ็   

108,060  นางฉวีวรรณ  วะรงค ์

11 นิเทศการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา UBON1  360 องศา 

489,800  น.ส.สวาสฎิพร  แสนค า 
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

จำก 

สพป.อบ.1 

จำก  
สพฐ. 

 

 

12 พัฒนาศักยภาพครเูพื่อการแนะแนวในสถานศึกษา 
และพัฒนาผูเ้รียนสู่อาชีพและการมีงานท า   

98,390  น.ส.วัชรากร ตระการไทย 

13 ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบนเิทศภายในสถานศึกษา 58,300  นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ 

14 วิจัยและพัฒนาคณุภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 

การจัดประสบการณ์ ตามแนวคดิมอนเตสซอรี  

บริบทอุบลราชธานี เขต 1                                     

60,300  น.ส.สวาสฎิพร  แสนค า 

15 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการคิด
เลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

53,410  นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กลุ 

16 พัฒนาศักยภาพครผูู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ  

“Coding และ Computing Science” 

292,260  น.ส.วัชรากร ตระการไทย 

17 การจัดประสบการณ์เรยีนรู้ปฐมวัยเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางสติปญัญาและการคิดด้วยกิจกรรม 

สะเต็มศึกษา 

86,000  นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจนว์ิทย ์

18 พัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ  

TEPE Online 

30,000  นางวิจิตรา  สุขสาย 

19 พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรูด้้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อการศึกษาEducation Courseware System (ECS) 

 122,890 นางธนพร  ค านวน 

 รวมกลยุทธ์ที่  2 2,356,880 334,870  
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โครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  
ปีการศึกษา 2562 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2,3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  2,3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

  √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  43 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายปรีชา  ทาศิริ นางจินตนา ดอกพุฒ นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก าหนดการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 
2562 เพ่ือเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ ผลส าเร็จของ   การจัดการ
ศึกษาของครูผู้สอน การเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยจัดให้มีการประกวด
แข่งขันกิจกรรมเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ  

 เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ส านักงาน   เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์  

  2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ 

ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม ด้านการงานพ้ืนฐานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับโรงเรียน ระดับ
เครือข่ายสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รางวัลเหรียญทอง
เพ่ิมมากข้ึนจากปีการศึกษา 2561 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

                3.2.1 นักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามและมี    ความ
พร้อมในการเข้าแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมในระดับชาติทุกกิจกรรม 

3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ 
ศิลปวัฒนธรรมหัตถกรรมและทักษะชีวิตของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมกรรมการประกวด/ตัดสิน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
1,250x30 (7 ต.ค. 62) 

37,500   

37,500 

 

2 คณะกรรมการเตรียมสถานที่  

(8 ต.ค. 62) 

3,300   
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30x30x2  

-อาหารกลางวัน 30x50 

1,800 

1,500 

4 พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม (9 ต.ค.62) 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 300x30 

9,000  9,000  

5 คณะกรรมการประกวด/ตัดสิน  

(9-11 ต.ค.62) 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
1,250x30x2 

-อาหารกลางวัน 1,250x50 

137,500   

 

75,000 

 

62,500 

 

6 ค่าตอบแทนกรรมการ (9-11ต.ค.62) 

18x300x2 

10,800  

10,800 

  

7 ค่าสถานที่จัดการแข่งขัน (อนุบาล
อุบล,มูลนิธิฯ,อุบลวิทยาคม, 

ปทุมวิทยากร,บ้านท่าบ่อ,ศูนย์
การศึกษาพิเศษเขต 10 

30,000  30,000  

8 ค่าเอกสาร (เกณฑ์การแข่งขัน)  

8,000 หน้า 

4,000  4,000  

9 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 8,000   8,000 

 รวมงบประมาณ 240,100 10,800 221,300 8,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ประชุมกรรมการ             
2 แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่             
3 ประกาศผลการแข่งขัน 

จัดท าเกียรติบัตรทาง 
Web Site 

 
 

           

4 นิเทศติดตามเตรียมการ
แข่งขันในระดับชาติ 

            

5 ลงทะเบียนแข่งขัน
ระดับชาติ โรงเรียน
ตรวจสอบข้อมูล แก้ไข 
เปลี่ยนตัวระดับภาค 

            

6 แข่งขันระดับชาติ             
7 สรุปผลการแข่งขัน

ระดับชาติ 
            

 

6. งบประมำณ          จาก สพฐ.       จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 240,100  บาท     

7. กำรประเมินผล 

   ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

2. จ านวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ 

สอบถาม 

ติดตามรายงานผล 

แบบสอบถามความ 

พึงพอใจ 

แบบรายงานผลการ
แข่งขัน 

 

8. ผลผลิต  

  8.1 นักเรียนได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง จ านวน 239 เหรียญ 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

[

ดึ

ง
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ด

ค

ว

า

ม
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จ

ข

อ

ง
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9. ผลลัพธ์  

  9.1 นักเรียนไดแ้สดงออกซ่ึงความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

  10.1 ครู และนักเรียน ได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาการและทักษะงานอาชีพ 

 10.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ และทักษะของนักเรียนอย่าง
มีคุณภาพ 
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โครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2,3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  2,3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 2,5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

  √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  43 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางจินตนา ดอกพุฒ นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล นางสาววัชรากร 

ตระการไทย นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคน  ในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือเป็นการเปิดเวทใีห้ครูและนักเรียนได้แสดงออก
ซึ่งความรู้ ความสามารถทางด้านความรู้ ทักษะ ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยี 
กิจกรรมการงานพ้ืนฐานอาชีพที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือการประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรม
ลูกเสือซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันรวมถึงการส่งเสริมให้ครูได้มีส่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
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   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2562 มีตัวแทนที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับการแข่งขันในระดับชาติ ที่จังหวัดศรีสะเกษ จากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 239 กิจกรรม จาก 74 โรงเรียน เพ่ือให้การแข่งขัน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 
ณ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ 

ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูไดม้ีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

2.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมาณ 

      3.1.1  นักเรียนและครูได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี
การศึกษา 2562 จาก 74 โรงเรียน นักเรียน จ านวน 841 คน ครูผู้สอน/ผู้ควบคุม จ านวน 439 คน 

      3.1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รางวัลเหรียญทอง
เพ่ิมมากข้ึนจากปีการศึกษา 2561 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 

3.2 เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามและมี             
ความพร้อมในการเข้าแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติทุกกิจกรรม 

      3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในพัฒนาทักษะทางด้านศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมชี้แจงการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ 
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562        

(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) 

- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 
1,000 บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม
จ านวน 6 คนๆ ละ 240 บาท 
(6x240) 

2,440   

 

 

 

1,000 

 

1,440 

 

2 ร่วมประกวด/แข่งขัน ติดตาม 
ประสานการแข่งขัน 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 
2562 (ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 
2562) 

- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ส่วนตัว จ านวน 74 โรงเรียนๆ ละ 
1,000 บาท (74X1,000) 

293,800   

 

 

 

 

 

74,000 

 

 - ค่าอาหารและเครื่องดื่มส าหรับ
นักเรียน จ านวน 841 คน  คนละ 
100 บาท (841x100) 

  84,100 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 91 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับครู จ านวน 439 
คนๆ ละ 100 บาท จ านวน 1 วัน 
(439x100x1) 

- ค่าท่ีพักเหมาจ่ายส าหรับ รอง ผอ.
สพป.อบ./ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์/
พนักงานขับรถยนต์ราชการ/ผู้ติดตาม 
ผอ.เขต จ านวน 35 คน 

คนละ 600 บาท/คืน 2 คืน 
(35x600x2) 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับ รอง ผอ.สพป.
อบ./ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์/พนักงาน
ขับรถยนต์ราชการ จ านวน 35 คน   
วันละ 240 บาท 2 วัน (35x240x2) 

- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ราชการ ส าหรับ  ผอ.เขต/              
รอง ผอ.สพป.อบ.1 จ านวน 4 คนๆ 
ละ 2,000 บาท 

 (4x2,000) 

-ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ส่วนตัว ส าหรับ ผอ.กลุ่ม/
ศึกษานิเทศก์ จ านวน 25 คนๆ ละ 
1,500 บาท (25x1,000) 

 

43,900 

 

42,000 

 

 

 

 

 

16,800 

 

 

 

8,000 

 

 

 

 

25,000 

 

 รวมงบประมาณ 296,240  296,240  
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ประชุมก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตาม  

            

2 นิเทศ ติดตาม เตรียม
ความพร้อมโรงเรียนที่
เป็นตัวแทนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

            

3 น านักเรียนร่วมประกวด/
แข่งขัน งานมหกรรม
ความสามารถนักเรียน 
ระดับชาติ ครั้งที่ 69       
ปีการศึกษา 2562 ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

            

4 สรุปผลการด าเนินงาน             
 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 296,240  บาท     

7. กำรประเมินผล  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.การอ านวยความสะดวกในการ
แข่งขันทุกกิจกรรม 

- แบบสอบถาม - แบบสอบถาม 

2. จ านวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ - การรายงาน - แบบรายงานผลการ
แข่งขัน 

8. ผลผลิต  

  8.1 นักเรียนได้รับเหรียญรางวัล เหรียญทอง จ านวน 239 เหรียญ 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง
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9. ผลลัพธ์  

  9.1 นักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

    10.1 ครู และนักเรียน ได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี 

  10.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ และทักษะของนักเรียนอย่าง
มีคุณภาพ 
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โครงการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
(Communicative Language Teaching : CLT) 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2,3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  2,3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 2,5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

  √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  24 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา นายปรีชา ทาศิริ นางนันท์นภัส ปภินวัช 

นางสาววราพร ดาราศาสตร์   
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

   การเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษของคนไทยนับเป็น
ความจ าเป็นเร่งดวนของประเทศไทยในปัจจุบันในสภาวะที่ระดับความสามารถของคนไทยในด้าน
ภาษาอังกฤษ ยังอยู่ระดับต่ ามาก ขณะที่ต้องเร่งพัฒนาประเทศให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
รองรับภาวะการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคม
อาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางหรือภาษาที่ใช้ในการท างาน  การปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษจึงเป็นโยบายส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องเร่งด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จโดยเร็ว 

   กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบให้สัมพันธเชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับ 
คุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของผูเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรางเสริมสมรรถนะและทักษะ 
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การใช้ภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
องค์ความรูเพ่ือการพัฒนาตน อันจะน าไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการ แขงขันของประเทศ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายดังกล าว กระทรวง ศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา เพ่ือใหทุกภาคสวนไดเรงรัด
ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและพัฒนาผู้เรยีนใหมีสมรรถนะและทักษะตามที่ก าหนด 

   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดแนวทางให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและ
บุคลากรทางการศึกษาน าไปใช้เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน
เป็นไปในทิศทางที่สอดคลองกับนโยบาย มีเป้าหมายที่ชัดเจนและบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการจัด
การศึกษา โดยเน้นการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร Communicative Language Teaching (CLT)  
ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR)   

  สืบเนื่องจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีผลทดสอบ ทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ปีการศึกษา พ.ศ. 
2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศทั้งสอง
ระดับชั้นเมื่อเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลังก็พบว่า มีค่าเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง ทุกปี ซึ่งมีความจ าเป็นที่
จะต้องหาวิธีแก้ไขปรับปรุงให้มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ในปีการศึกษา พ.ศ. 2562  และเร่งพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของนักเรียนให้สามารถสื่อสารได้ในสถานการณ์จริง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : 
CLT) ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่านและ
เขียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ กล้าคิด กล้าพูด และสามารถสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

  2.1  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้และเกิดทักษะใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร            
ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  

  2.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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  2.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานสูงขึ้นหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ ในปีการศึกษา  พ.ศ.  2562 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

       3.1.1 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ร้อยละ 80 สามารถมีทักษะใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้ในระดับดีข้ึนไป  

   3.1.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 60 มีผลคะแนนการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน สูงขึ้นหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

   3.1.3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ  80 สามารถจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

   3.2.1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันได้ กล้าคิด กล้าพูด สื่อสารกับชาวต่างชาติได้ ตลอดจน มีเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

   3.2.2 ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

   3.2.3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติไดอ้ย่างมั่นใจ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร
อบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (Boot 
Camp Turbo) จ านวน 15 คน 2 วัน  

8,700 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15x35 x4 

- อาหารกลางวัน 15 x 120 x 2 

- ค่าพาหนะ (เฉลี่ยคนละ 120 บาท/
วัน) 15 x 100 x 2  

  

 

 

 

2,100 

3,600 

3,000 

2 อบรม Boot Camp Turbo ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ จ านวน 250 คน + 
ทีมงาน 17 คน รวม 256 คน 2  วัน  

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 256x35x4 

- อาหารกลางวัน 256 x 120 x 2 

- ค่าวิทยากรหลัก 600 x 12   

- ค่าวิทยากรผู้ช่วย 300 x 12  x 6 

- ค่าเอกสารและวัสดุ 

136,080 

 

 

 

 

 

7,200 

21,600 

 

 

 

35,840 

61,440 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

3 ประชุมปฏิบัติการแนวทางการสอน
เสริมและจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือ
ยกระดับผลสอบ O-NET 

ครูแกนน าภาษาอังกฤษ จ านวน 10 
คน + ทีมงาน 5 คน รวม 15 คน 
หลักสูตร 2 วัน  

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15x35x4 

- อาหารกลางวัน 15 x 120 x 2 

5,700 

 

  

 

 

 

 

2,100 

3,600 

 

4 ก าการนิเทศ ติดตาม โครงการ     
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 ประชุมสรุปและจัดท าเอกสารรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ 

ครูแกนน าภาษาอังกฤษ จ านวน 10 
คน + ทีมงาน 5 คน รวม 15 คน 
หลักสูตร 2 วัน 

5,700 

 

  

 

 

 

 - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15x35x2 

- อาหารกลางวัน 15 x 120 x 2 

  2,100 

3,600 

 

 รวมงบประมาณ 156,180 28,800 117,380 10,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 ประชุมจัดท าหลักสูตร

อบรมครูผู้สอนภาษา 
อังกฤษ (Boot Camp 
Turbo) 

            

3 อบรม Boot Camp 
Turbo 

            

4 ประชุมปฏิบัติการแนว
ทางการสอนเสริมและจัด
ค่ายภาษาอังกฤษ 

            

5 ประชุมสรุปและจัดท า
เอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
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6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  156,180 บาท    

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เรียนชั้น ป.1 - ม.3 มีทักษะใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในระดับ
ดีขึ้นไป   

- ทดสอบปลายปี  

 

- แบบทดสอบกลาง 

2. ผู้เรียนชั้น ป.6, ม.3 มีผลคะแนน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน สูงขึ้นหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

- ทดสอบ O-NET  - แบบทดสอบ O-NET  

ปีการศึกษา 2562 

3. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ประเมินผลการปฏิบัติ 

- ทดสอบ 

- แบบประเมินการ
ปฏิบัติ 

- แบบทดสอบครู 

8. ผลผลิต 

  8.1 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  

  8.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาสอน
เสริมและเข้าค่ายวิชาการเตรียมพร้อมทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

  8.3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 ได้รับการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

9. ผลลัพธ์ 

  9.1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ กล้าคิด กล้าพูด สื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได ้
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  9.2 ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงขึ้นหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

  9.3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ กล้าคิด กล้าพูด สื่อสาร
กับชาวต่างชาติได้ 

  10.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน วิชาภาษาอังกฤษ สูงขึ้นหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 

  10.3 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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โครงการ ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต แหล่งการเรียนรู้            
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  2, 3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  19 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรทีร่ับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา นายปรีชา ทาศิริ นางธนพร  ค านวน   

นางนันท์นภัส  ปภินวัช  นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

   การอ่านเป็นวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ของประชากรทุกคนปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้และการแข่งขัน การอ่านจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยให้ประชากรได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และ
แนวคิดใหม่ๆ การอ่านและการใช้ห้องสมุดของคนไทยในปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่ ไม่แพร่หลายการอ่าน
หนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปสาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับ
ความสนใจการขาดแรงจูงใจและแรงกระตุ้นให้เห็นความส าคัญของการอ่าน ตลอดจนนิสัยรักการอ่านทั้ง
ในและนอกสถานที่ ดังนั้น การอ่านหนังสือจนเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด
ความสนใจ เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถและมีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ทักษะการใช้ภาษาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
พัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน เป็นส่วนส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนการสอน
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ไปสู่ การปฏิบัติ ให้ เกิดผลเป็นรูปธรรมเร็ วขึ้นและท าให้การด า เนินการตามเจตนารมณ์ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ด าเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านมาโดย
ตลอดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ซ่ึง
เป็นหน่วยงานทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนา
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนประจ าปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน สร้างความ
ตระหนัก สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้สถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นความส าคัญของ
การอ่าน เร่งรณรงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าศึกษาหา
ความรู้ ค้นคว้า และสะดวกในการท ากิจกรรมให้มากขึ้น สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้
ประกาศ เป็นทศวรรษแห่งการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ 
และตามเป้าหมายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

           แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 
2560 – 2564 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน 
ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทย การส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ให้สอดคล้องกับนโยบาย ได้ก าหนดกรอบการขับเคลื่อน 
ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

           1. ปลูกจิตส านึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน 

           2. เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน
และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน  

           3. สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ โดยเฉพาะห้องสมุดให้เอ้ือต่อการอ่าน          
ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนและให้มีการบูรณาการการอ่านกับการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 

           4. ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ รวมทั้ง
ชุมชนและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 

           5. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการ
ด าเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 

           เพ่ือให้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ การพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ดังนี้ 
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           1. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านอย่างหลากหลายและทุกระดับชั้น 

           2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานของ สพฐ. 

           3. จัดกิจกรรมประกวดรักการอ่านของ นักเรียน ครู ผู้บริหาร และโรงเรียนรักการอ่าน   

           4. จัดกิจกรรมประกวดห้องสมุดมีชีวิตแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

2. วัตถุประสงค์  

  2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน พ.ศ.2557- 2561 ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  2.2 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้ได้มาตรฐานของ สพฐ. 

       2.3 การประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และประกวดห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต1 
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จ านวน 239  
โรง  

  3.2 เชิงคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1  
เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การนิเทศก ากับติดตามการพัฒนา
นักเรียนรักการอ่าน และการพัฒนา
ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
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 กิจกรรมการประกวด 

1. การประกวดกิจกรรมรักการอ่าน 

- นักเรียนรักการอ่าน 

- ครูรักการอ่าน 

- ผู้บริหารรักการอ่าน 

- โรงเรียนรักการอ่าน 

คณะกรรมการ จ านวน 20 คน  

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม  20x35x4 

อาหารกลางวัน  

2. การประกวดห้องสมุดมีชีวิตแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,500 

 

 

25,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,800 

2,400 

 

 ประชุม 

- เบี้ยเลี้ยง 

- ค่าพาหนะ 

- น้ ามันเชื้อเพลิง 

 

 

 

   

 รวมงบประมาณ 55,800 51,000 4,800  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 นิเทศการจัดกิจกรรมรัก

การอ่านและการพัฒนา
ห้องสมุด 
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3 ประชุมคณะกรรมการ             
4 ประกวดรักการอ่าน             
5 ประกวดห้องสมุด             

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 55,800  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานีเขต 1  จ านวน 239  โรง 
เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่านและห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน ร้อยละ 90  

1. นิเทศ ติดตามฯ 
2. สอบถาม 
  

 

1. นิเทศ ติดตามฯ 
2. สอบถาม 
 

2. นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร และ
โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ร้อยละ 85 

1. นิเทศ ติดตามฯ 
2. สอบถาม 
 

1. นิเทศ ติดตามฯ 
2. สอบถาม 
 

8. ผลผลิต 

  8.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียนและโรงเรียน มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมนิสัยรักการอ่านและ
ห้องสมุดเพ่ิมมากข้ึน 

9. ผลลัพธ์ 

  9.1 ผู้บริหาร ครู นักเรียนและโรงเรียน มีทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน     ที่
หลากหลาย และมีห้องสมุดท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  10.1 โรงเรียนทุกโรงเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 100 

  10.2 โรงเรียนทุกโรงเข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ร้อยละ 90 
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โครงการ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลระดับนานาชาติ 
(PISA) 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  29 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ  

นางสาววัชรากร  ตระการไทย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

   โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for 
Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพของ
ระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การด ารงชีวิต ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการ
ใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตร   ในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มีประเทศจากทั่ว
โลกเข้าร่วมโครงการมากกว่า 70 ประเทศ ซึ่ง PISA ประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า Literacy ซึ่งในที่นี้จะใช้
ค าว่า “การรู้เรื่อง” และ PISA เลือกประเมินการรู้เรื่องในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
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Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy)  

   จากผลการประเมินของประเทศไทย  แนวโน้มจากการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 
2015 พบว่าผลการประเมินทั้งสามด้านมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าช่วง PISA 2009 ถึง PISA 2012 ผลการ
ประเมินด้านวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์จะมีแนวโน้มสูงขึ้น  แต่ใน PISA 2015 และ PISA 
2018 ทั้งสามด้านกลับมีคะแนนลดลง 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)  ครั้งต่อไป ซึ่งจะมี
การประเมินความสามารถของผู้เรียนในปี 2021 และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การ
ประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  

  2.1 เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอน ให้เห็น

ความส าคัญของการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)   

  2.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือ การ

วัดและประเมินผล ให้กับครูผู้สอน ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ตามแนวทางการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) 

  2.3 เพ่ือให้โรงเรียนมีคลังข้อสอบที่มีมาตรฐาน ตามแนวทาง PISA  

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

       3.1.1 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาทั้ง 3 สมรรถนะ โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน  

      3.1.2 วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 22  คน  

  3.2 เชิงคุณภาพ 

   3.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักเห็น
ความส าคัญ และมีความรู้ความเข้าใจการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) 
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   3.2.2  ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน และการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล สอดคล้องกับการประเมินผลระดับ
นานาชาติ (PISA)   

       3.2.3 โรงเรียน ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มี
คลังข้อสอบตามแนว  PISA  

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการ 

จ านวน 22 คน   

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 22x35x2 

- อาหารกลางวัน 22 x 120 x 1 

4,180   

 

1,540 

2,640 

 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนที่
รับผิดชอบ ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ 2 
คน รวม 112 คน และวิทยากร 

98,810 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะท างาน 22 คน รวมทั้งสิ้น 134 
คน จ านวน 2 วัน รายละเอียดดังนี้ 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 34x35x4 

- อาหารกลางวัน 134 x 120 x 2 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  

  วิทยากรบรรยาย 600 x 1 x 12 

  

 

 

 

 

 

 

18,760 

32,160 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  วิทยากรกลุ่ม 300 x 10 x 11 

- ค่าส าเนาเอกสารการอบรม จ านวน 
134 ชุด ๆ ละ 35 บาท 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และแผ่นซีดี 

7,200 

33,000 

 

 

 

 

4,690 

 

 

 

 

 

3,000 

3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล     

4 สรุป รายงานผล     

 รวมงบประมาณ 102,990 40,200 59,790 3,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 ประชุมคณะกรรมการ             
3 อบรม- 

เชิงปฏิบัติการฯ 
            

4 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

            

5 สรุป รายงานผล             
 

6. งบประมำณ          จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  102,990 บาท     

  
[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า
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7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา และครูผู้สอน มีความรู้ความ
เข้าใจและมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการประเมินผลระดับ
นานาชาติ (PISA)   

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการ
สอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อม รับการประเมิน PISA 

- ทดสอบ - แบบทดสอบ 

3. จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการนเิทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

- นิเทศ ติดตาม - แบบนิเทศ 

8. ผลผลิต   

  8.1  ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ        การ
จัดการเรียนการสอน และการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล สอดคล้องกับการประเมินผลระดับนานาชาติ 
(PISA)   

  8.2 ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรม ผ่านการฝึกปฏิบัติการท าข้อสอบแนว PISA ในคลังข้อสอบของ
ศูนย์ PISA  

9. ผลลัพธ์  

  9.1 ครูที่ผ่านการอบรม สามารถน าไปขยายผล และจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายของการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  9.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ฝึกท าข้อสอบแนว PISA เพ่ือเตรียมความพร้อม  รับ
การประเมินระดับนานาชาติต่อไป 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความตระหนัก เห็นความส าคัญ และมีความรู้     ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล สอดคล้องกับ    การ
ประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)   

  10.2 โรงเรียน ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีคลัง
ข้อสอบตามแนว  PISA 

       10.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับการพัฒนา และฝึกท าข้อสอบ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรับการประเมิน PISA  
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โครงการ ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET/NT) 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

    √ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  27 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ  

นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์  นางสาววราพร  ดาราศาสตร์   
นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล นางฉวีวรรณ  วะรงค์   
นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล  นางจินตนา  ดอกพุฒ   
นางนันท์นภัส  ปภินวัช 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 การศึกษาเป็นรากฐานและเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคนให้เป็นสังคม   แห่ง
การเรียนรู้ โดยพลเมืองในประเทศชาติสามารถมีการเรียนรู้อยู่ตลอดชีวิต และผลจากการ        จัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยมีการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษามาสนับสนุนนโยบาย เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ดังนั้น การจัดการศึกษาที่ดีจึงเป็น
ความคาดหวังของสังคม 
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 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561)  
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ครูยุคใหม่ สถานศึกษา และแหล่ง
เรียนรู้ใหม่ และระบบบริหารจัดการใหม่ ต้องอาศัยการด าเนินการพัฒนาในกระบวนการ  ต่าง ๆ ที่
เชื่อมโยงกันทั้งกระบวนการด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล  ซึ่งเน้นในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพนั้น  โดยในปีงบประมาณ 2563  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดจุดเน้นส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ได้แก่ การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่าง
น้อยร้อยละ 5 ทุกชั้นเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้เพ่ือน าไปสู่การมี
ทักษะทางด้านภาษา ทักษะด้านการคิดค านวณ และทักษะด้านเหตุผล มีความพร้อมเข้าสู่อาเซียน รวมทั้ง
ส่งเสริมผู้เรียนในด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย
สถานศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งความสอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในแต่ละ
ระดับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนหลักสูตร
การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะเป็นทิศทางและภารกิจส าคัญที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู้ และ
เพ่ิมพูนศักยภาพผู้เรียนให้ทัดเทียมกับบานาประเทศ   โดยการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกที่
สะท้อนให้ภาพความส าเร็จของการจัดการศึกษา ของชาติรวมถึงคุณภาพของระบบการประกันคุณภาพ
ของโรงเรียน นอกจากนี้ยังน าไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้
เป็น อย่างดีจากการวิเคราะห์ปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ย้อนหลัง  3 ปีระหว่างปีการศึกษา 2559 – 2561 พบว่า ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ O-NET/NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ในกลุ่มสาระหลัก ปรากฏว่า  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ. ทุกกลุ่มสาระ ซึ่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ก าหนดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา UBON1: 2023 ไว้ในกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นที่ 1.9 ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นต้องพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียน ใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จึงได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนO-NET/NT เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 อย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา 2562 - 2565          
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2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้
สูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3  
 2.2 เพ่ือสร้างความตระหนักและสื่อสารให้กับผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในการ
เตรียมพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา 2562 
   2.3 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ                      
(O-NET/NT) และน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ผู้เรียนมีความบกพร่อง และมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่ใช้สอบใน ปีการศึกษา 2562 

 2.4 เพ่ือนิเทศก ากับติดตามการด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ  

            3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูวิชาการโรงเรียนละ 1คน รวม 239 คน 

            3.1.2 ครูแกนน ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 จ านวน 36 คน 

            3.1.3 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) ปีการศึกษา 2562 แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่อยู่ในกลุ่มสีแดง จ านวน 250 คน 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

            3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT) และน าผลไปใช้ในการจัดท าแผนการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียนไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

           3.2.2 ศึกษานิเทศก์และครูแกนน ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จัดท าคู่มือการน าผลการทดสอบไปใช้ในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ และตัวอย่างข้อสอบที่
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สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ที่ผู้เรียนมีข้อบกพร่องในการสอบ O-NET/NT ปีที่ผ่านมา และตาม
โครงสร้างข้อสอบ ปีการศึกษา 2562 

       3.2.3 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อสอบและออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้ และตัวอย่างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ที่ผู้เรียนมีข้อบกพร่องในการสอบ      O-
NET/NT ปีที่ผ่านมา และตามโครงสร้างข้อสอบ ปีการศึกษา 2562 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมชี้แจงสร้างความตระหนัก
และสื่อสารให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษามีความเข้าใจในการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบและ
เตรียมพร้อมในการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  
(O-NET/NT) ปีการศึกษา 2562
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูวิชาการ 
จ านวน 239 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
   (239 คน X 35 บาทX 2 มื้อ) 
- ค่าอาหาร (239X 120 บาทX 1) 

45,600 

 

  

 

 

 

 

 

 

16,730 

28,680 

 

2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ศึกษานิเทศก์และครูแกนน าจัดท า
คู่มือการน าผลการทดสอบไปใช้ใน
การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ 
และตัวอย่างข้อสอบที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด  ที่ผู้เรียนมี
ข้อบกพร่องในการสอบ                      

27,800   
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

O-NET/NT ปีที่ผ่านมา และตาม
โครงสร้างข้อสอบ ปีการศึกษา 2562 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
   (60 คน X 35 บาทX 4 มื้อ) 
- ค่าอาหาร (60 คน X 120 บาทX 2) 
ค่าวัสดุ   

 

 

8,400 

14,400 

 

 

 

 

5,000 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ผล
การทดสอบและการออกแบบจัดท า
แผนและตัวอย่างข้อสอบตาม
โครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) 
เพ่ือยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 
ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ                 
(O-NET/NT) ปีการศึกษา 2562 

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่อยู่ใน
กลุ่มสีแดง 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
   (250 คน X 35 บาทX 4 มื้อ) 
- ค่าอาหาร(250 คนX120 บาทX 2) 
- ค่าวัสดุ   

105,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

35,000 

60,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 รวมงบประมาณ 177,845 - 163,245 15,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศึกษานิเทศก์และครูแกน 
            

3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ          
การวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบและการออกแบบ
จัดท าแผนและตัวอย่าง
ข้อสอบตามโครงสร้าง
ข้อสอบ (Test 
Blueprint) เพ่ือยกระดับ
ผลการทดสอบระดับชาติ 
ให้กับครูผู้สอน 

            

4 ครูผู้สอนพัฒนาผู้เรียนใน
มาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามโครงสร้างข้อสอบ  
O-NET/NT 

            

 

6. งบประมำณ        จาก สพฐ.         จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 177,845  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา หรือ ครูวิชาการ  
เข้าร่วมประชุม และมีความรู้ 

ความเข้าใจในการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน การจัดท าแผนยกระดับ

- ทดสอบความรู้ 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
- นิเทศติดตามการเตรียม

ความพร้อมของ
สถานศึกษาในการ
ยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ  

- แบบทดสอบ
ความรู้ 

- แบบส ารวจ 
- แบบนิเทศติดตาม

ฯ 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

คุณภาพผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบทของ
สถานศึกษา  รวมทั้ง การเข้าใจใน
การสื่อสารเกี่ยวกับการทดสอบ                   

(O-NET/NT)  

 

 

O-NET/NTได้แก่ Test Blueprint 
ตัวอย่างกระดาษค าตอบ รูปแบบ
ข้อสอบ 

2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่มีผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET/NT) อยู่ใน
กลุ่มสีแดง มีความรู้ความเข้าใจใน
การวิเคราะห์ผลสอบ และข้อสอบ
ในมาตรฐาน/ตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ า 
และปรับปรุงการเรียนการสอนอิง
มาตรฐานและตัวชี้วัด (Standard   
based Learning) 
และการวัดและประเมินผล 

อิงมาตรฐาน (Standard  

    based Evaluation) 

- ทดสอบความรู้ 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
- นิเทศติดตามการเตรียม

ความพร้อมของ
สถานศึกษาในการ
ยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ  
(O-NET/NT) 

 

- แบบทดสอบ
ความรู้ 

- แบบส ารวจ 
แบบนิเทศติดตามฯ 

 

8. ผลผลิต 

      8.1 การสื่อสารและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบ O-NET/NT ปีการศึกษา 2562 
การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้) ที่ต้องเร่งรัดปรับปรุง และการ
ก าหนดแนวทางในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา    ครูวิชาการ 
และครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่อยู่ในกลุ่มสีแดง  
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9. ผลลัพธ์ 

  9.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน แผนยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET/NT) และก าหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนาครูผู้สอนและนักเรียนเพ่ือ
ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

     9.2 ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล โดยจัดท าแผนการสอนและจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระในมาตรฐานที่ปรับปรุงเร่งด่วน ในผลทดสอบระดับชาติ และใช้ตัวอย่างข้อสอบ 
O-NET ปีที่ผ่านมาในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

 10.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (O-NET) อย่างน้อยร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 10.2 ครูวิชาการและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีแนวคิดในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยการวิเคราะห์แนวข้อสอบ O-NET 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เน้นการใช้ทักษะกระบวนการคิดระดับสูง การเขียนข้อสอบการเฉลยข้อสอบที่
บ่งบอกวิธีคิดแนวคิดให้กับผู้เรียน 

             10.3 ผู้เรียนมีความสามารถ มีทักษะ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียน ซึ่ งถือว่า เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) อย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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โครงการ การทดสอบ Pre O-NET เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2562 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 2 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

    √ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  27 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ  

นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์  นางสาววราพร  ดาราศาสตร์   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

     ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายในการการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โดยในปีงบประมาณ  2563 ได้ก าหนดประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มี
นโยบายเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้ก าหนดเป้าหมายในการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ (O-
NET) สูงขึ้นร้อยละ 3 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง 5 ปี ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2565  
โดยก าหนดแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้ในกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จุดเน้นที่ 1.9  มีตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายในการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) คือ จ านวนร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่มี
คะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมมากขึ้นจากปี
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การศึกษาที่ผ่านมา  และสถานศึกษาและระดับเขตมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 3 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

              ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมการทดสอบ Pre O-NET ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้สนับสนุนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ที่สอดคล้องกับโครงสร้างแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ
ระดับชาติ O-NET ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามที่
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดการจัดสอบ  ในวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 
2563 ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการน าผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์  ในการวางแผน
พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระยะเร่งด่วนโดยเพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบ
ข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึง
แบบทดสอบ O-NET ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงก าหนดให้จัดสอบ Pre O-
NET ในช่วงวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2562   

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561 ให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย ตามโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับ
น าไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนด้อยที่พบตามโครงสร้างของแบบทดสอบรายตัวชี้วัด และแก้ไขข้อบกพร่องของ
ผู้เรียนได้ทันการ โดยเร่งรัดในการจัดสอนซ่อมเสริม/ปรับปรุงการสอนในชั้นเรียน และรายบุคคล 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ  

     3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 6,355 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียนทุกคน 

     3.1.2 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 1,159 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียนทุกคน 

  3.2 เชิงคุณภาพ 
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3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกโรงเรียนทุกคน               
ได้สอบ Pre O-NET และมีความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการ
ตอบข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีลักษณะและรูปแบบคล้ายคลึงกับข้อสอบ O-NET 

  3.2.2 โรงเรียนและเครือข่ายสถานศึกษา น าผลสอบ Pre O-NET ไปวิเคราะห์หาจุดเด่น           
จุดด้อยของผลคะแนนการสอบตามโครงสร้างของข้อสอบที่ใช้สอบ และจัดสอนซ่อมเสริม หรือปรับปรุง
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และรายบุคคล 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดประชุมประธานเครือข่าย
สถานศึกษา  และศึกษานิเทศก์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
   (40 คน X 35 บาทX 1 มื้อ) 

1,400 

 

  

1,400 

 

2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจ
และประมวลผลสอบ เครือข่ายละ 2 
คน จ านวน 2 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
  (60 คน X 35 บาทX 4 มื้อ) 
- ค่าอาหาร (60 คน X 120 บาทX 2  

22,800   

 

8,400 

14,400 

 

3 จัดท าแบบทดสอบ 

(งบประมาณรายหัวโรงเรียน) 

    

4 ก ากับติดตามการจัดสอบ 1 วัน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าพาหนะ  

(17 คน)   

5,800   

5,800 

 

 รวมงบประมำณ 30,000  30,000  
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ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ส ารวจจ านวนนักเรียนชั้น           
ป.6 และ ม.3 

            

2 แต่งตัง้คณะกรรมการ             
3 ประสานขอสนับสนุน

เครื่องมือประเมิน                 
จาก สพฐ. 

            

4 จัดท าคู่มือจัดสอบ ให้กับ
โรงเรียน 

            

5 จัดประชุมชี้แจง การ
ด าเนินการจัดสอบ  
ศึกษานิเทศก์ และ
ประธานเครือข่าย
สถานศึกษา 

            

6 ด าเนินการจัดสอบ  
ชั้น ป.6 วันที่ 20 ธ.ค.62 
ชั้น ม.3 วันที่ 20 – 21  
ธ.ค.62 

            

7 ตรวจและประมวลผล
สอบ 

            

8 วิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย
ของผลสอบ และจัด
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนา
ผู้เรียน 

            

9 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ สพฐ. 
ทราบ 

            

6. งบประมำณ               จาก สพฐ.          จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 30,000 บาท  
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7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ได้สอบ  Pre O-NET  
2. ร้อยละ 100 ของครูที่สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา                
ปีที่ 3 น าผลสอบไปใช้ในการปรับปรุง            
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสอน
ซ่อมเสริมในตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ า  

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีผลสอบ  

Pre O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่                 
จัดสอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ                      
ต่ ากว่า 50 ได้รับการพัฒนาเป็น 
รายบุคคล ในระยะเร่งด่วน 

 

1) การด าเนินการจัดสอบของ
เครือข่ายสถานศึกษา 
 
1) วิเคราะห์และคัดแยก
นักเรียนรายบุคคลเป็นกลุ่ม  
เก่ง ปานกลาง และอ่อน 
2) วิเคราะห์ผลสอบรายตัวชี้วัด 
 
1) ก าหนดแนวทางการพัฒนา
นักเรียนที่มีผลการสอบต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
2) จัดกระบวนการเรียนรู้ใน               
ชั้นเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ใน
มาตรฐานที่มีคะแนนต่ า 
3) เร่งรัดสอนซ่อมเสริม 

-แบบสอบถาม  
-แบบนิเทศติดตาม 
- แบบรายงานคะแนน                   
  ผลการทดสอบ  
  Pre O-NET 
- แบบรายงานผลการ 
   ด าเนินงาน 
 

 

8. ผลผลิต 

     8.1 การพัฒนาผู้เรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการ เตรียม         
ความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 

9. ผลลัพธ์ 

     9.1 ผู้เรียนระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพร้อมของผู้เรียนในการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

           10.1 นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561  โดยผลสอบระดับโรงเรียน และระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ ได้แก่ ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3  
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โครงการ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ  3 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2,3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  2, 3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

      √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  42 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ   นายสุเมธ  มัดธนู 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษาว่า ต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด โดย
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2551 ก าหนดให้มีสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ซึ่งเป็นสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีทักษะการท างาน ทักษะการจัดการ สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่าง  ๆ 
มาใช้ในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่าและมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพ้ืนฐาน ได้แก่ 
ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดทน อันจะน าไปสู่การให้ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและพ่ึงตนเอง
ได้ตามพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้   อย่างมีความสุข ร่วมมือและ
แข่งขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย 
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         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและ
เร่งรัด วางฐานรากที่ดีของประเทศ ในแผนปฏิบัติงาน/ แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ผลผลิตที่ระบุว่า เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ที่ก าหนดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจ าต าบลโดยก าหนดตัวชี้วัดร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนระดับ
ต าบลได้เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองและสามารถน าไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบ
การศึกษาไปอย่างน้อย 1 อาชีพ และร้อยละของนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติโดยขยายผลให้กับโรงเรียนได้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
ทุกโรงเรียนให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานงานอาชีพสมรรถนะด้านอาชีพ และสามารถใช้เรียนต่อใน
สายอาชีพมากขึ้น กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

   2.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียน 

   2.2  เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานงานอาชีพ สมรรถนะด้านอาชีพ และสามารถใช้
เรียนต่อในสายอาชีพที่สูงขึ้น     

3.  เป้ำหมำย  

 3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จ านวน 239 โรงเรียน          

           3.1.2 ครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี จ านวน 239 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

    3.2.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 

    3.2.2 ครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีพ้ืนฐานงาน
อาชีพสมรรถนะด้านอาชีพ และสามารถใช้เรียนต่อในสายอาชีพ 
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. จัดประชุมปฏิบัติการ “แนวทาง               
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพในสถานศึกษา” ผู้สอนกลุ่ม
สาระการงานอาชีพ จ านวน 239 คน 
1 วัน 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(239 x 35 x 2 ) 

- ค่าอาหารกลางวัน (239 x 120 ) 

- ค่าตอบแทนวิทยากร ( 6 x 600 ) 

49,010.-  

 

 

 

 

 

 

3,600 

 

 

 

 

16,730 

 

28,680 

 

 

2. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
โครงการ 239 โรงเรียนๆ ละ 2 วัน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 วันๆละ 120 บาท 

   (120 x 120 ) 

- ค่าพาหนะ 200 บาท/โรงเรียน 

   (239 x 200 ) 

62,200.- 

 

  

 

14,400 

 

47,800 

 

3. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

30 เล่มๆ ละ 100 บาท ( 30 x 100 ) 

 

3,000.- 

  

3,000.- 

 

 รวมงบประมาณ 114,210 3,600 110,610  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 จัดประชุมปฏิบัติการ 
“แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพในสถานศึกษา” 

            

2 นิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 

            

3 สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

            

 

6. งบประมำณ        จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 114,210  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพฯ 

 - ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพและเสริมสร้าง
ประสบการณ์อาชีพ 

การสอบถาม 

การสัมภาษณ์ 

การบันทึกข้อมูล 

แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

แบบบันทึกข้อมูล 

 

8. ผลผลิต  

  8.1 ครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี จ านวน 239 คน เข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถไปด าเนินการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ       ใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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9. ผลลัพธ์  

  9.1 นักเรียนในสังกัดทุกคนได้เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ได้รับการพัฒนา
ทักษะอาชีพและเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

      10.1 สถานศึกษาได้รับการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น   

      10.2 ผู้เรียนมีพื้นฐานได้ฝึกอาชีพที่ตรงกับความถนัด และความสนใจ 

      10.3 นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง มีรายได้ระหว่างเรียน และ
สามารถน าไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษา  
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โครงการ ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2563 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2,3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  2,3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 2,5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  43 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นายไพฑูรย์   ตระการไทย 

นางพิศมัย  สุขรักษา  นางทัศนย์วรรณ  จันทศิลป์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้ด าเนินการพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียน        
ได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายเน้นหนัก ที่จะให้การ พลศึกษา  และการ
กีฬาแพร่กระจายไปสู่กลุ่มนักนักเรียนอย่างกว้างขวาง และเพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม          
ให้นักเรียนมีความรักใคร่สามัคคี เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน อีกประการหนึ่ง นโยบายของส านักง าน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้สนับสนุนให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนเป็นประจ าทุกปี  

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 
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 2.2 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง 

 2.3 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ 

 2.4 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

 2.5 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1              
ทุกโรงเรียนได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และสามารถ
พัฒนาศักยภาพของตนเองในการเล่นกีฬาได้สูงขึ้น โดยก าหนดให้มีการแข่งขันรวม 5 ชนิดกีฬา ดังนี้ 1) 
ฟุตบอล 2) วอลเลย์บอล 3) เซปักตะกร้อ  4.) ฟุตซอล  5) เปตอง ในรุ่นอายุ 12 ปี และ 15 ปี ชาย หญิง 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 การแข่งขันกีฬา เพื่อเพ่ิมศักยภาพนักเรียนให้มีน้ าใจนักกีฬา ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมสร้างให้เป็นคนที่มีคุณภาพ เพ่ือให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการผู้จัดการทีม/ 

ผู้ตัดสินกีฬาทุกชนิดกีฬา 45 คน 

-ค่าอาหารว่าง  45 x 35 

-ค่าอาหารกลางวัน  45 x 120  

6,975 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,575 

5,400 

 

2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน  

5 ชนิดกีฬา ๆ ละ 7 คน (35 คน) 

คนละ 400 บาท 3 วัน (35x400x3) 

42,000 42,000   
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3 สนับสนุนค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวันทีมนักกีฬา และครูผู้ควบคุม 

20 ทีม ๆ ละ 2,000 บาท 

40,000  40,000  

4 ค่าโล่รางวัลและเกียรติบัตร 30,000   30,000 

 รวมงบประมาณ 118,975 42,000 46,975 30,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ประชุมผู้แทนเครือข่าย
สถานศึกษา 

            

2 แจ้งระเบียบการแข่งขัน
ให้โรงเรียนทราบ 

            

3 แข่งขันภายในเครือข่าย
สถานศึกษา 

            

4 รับสมัครแข่งขันในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

            

5 ประชุมผู้จัดการทีม/ผู้
ตัดสินกีฬาทุกชนิดกีฬา 

            

6 ด าเนินการจัดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

            

7 สรุปและรายงานผล             
 

6. งบประมำณ          จาก สพฐ.        จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 118,975   บาท    

  
[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 134 

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ที่ผ่านการ
แข่งขันกีฬา ความรู้ ความเข้าใจ และ 

ทักษะการเล่นกีฬาที่สูงขึ้น 

การรายงานจากแบบประเมิน 

การสอบถาม 

การสังเกต 

แบบประเมิน 

แบบสอบถาม 

แบบสังเกต 

นักเรียนมีน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ 
และรู้จักการให้อภัย อันเป็นคุณธรรม
ที่ควรยึดถือปฏิบัติ 

การสังเกต 

ผลการตัดสิน 

การสังเกต 

การสอบถาม 

 

8. ผลผลิต 

  8.1 นักเรียนได้ร่วมการแข่งขันกีฬาตามความถนัด และได้ผู้ชนะเลิศและทีมชนะเลิศ โดย
พิจารณาตามกฎกติกาทุกประเภท 

9. ผลลัพธ์ 

  9.1 นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภทกีฬาทุกประเภท เป็นผู้มีคุณธรรม มีน้ าใจนักกีฬา สร้าง
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

 10.1  นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 10.2  นักเรียนมีโอกาสได้เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาตามความสามารถ และมีทักษะในการเล่นกีฬา 

 10.3  เกิดความรัก ความสามัคคีภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 10.4  นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ 

 10.5  นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาได้สูงขึ้น 
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โครงการ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยบันได 5 ขั้นสู่ความส าเร็จ 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
นโยบาย สพฐ.  
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  32 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางฉวีวรรณ  วะรงค์ และนางกัญญลักษณ์   ศิริวารินทร์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้าง บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์  จากแหล่งข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนา
อาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม
ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติ ไทย
ตลอดไป การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยได้ระบุว่า ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษาเพื่อ
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การสื่อสาร การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง โดยกล่าวถึงคุณภาพผู้เรียนใน
แต่ละระดับชั้นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ   การเรียนการสอนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะการอ่านและการเขียนนับเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ
ของการพัฒนาความสามารถของผู้เรียน จึงได้ก าหนดเป็นโครงการส าคัญ ตามนโยบายในการเร่งรัด
คุณภาพให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้  

จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี
การศึกษา 2561  ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.90 ถึงแม้จะเพ่ิมขึ้นแต่ยังมีค่าคะแนนที่ต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศร้อยละ 0.37 มาตรฐาน การเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนาได้แก่  

1) มาตรฐาน ท 2.1 สาระการเขียน  

2) มาตรฐาน ท 1.1 สาระการอ่าน  

3) มาตรฐาน ท 3.1 สาระการฟัง การดูและการพูด 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 ปีการศึกษา 2561  ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 48.15 มีค่าคะแนน
ที่ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ร้อยละ 6.27 และคะแนนต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. ร้อยละ 
6.89 มาตรฐานการเรียนรู้ที่ควรเร่งพัฒนาได้แก่  

1) มาตรฐาน ท 2.1 สาระการเขียน  

2) มาตรฐาน ท 3.1 สาระการฟัง การดูและการพูด  

3) มาตรฐาน ท 1.1 สาระการอ่าน 

4) มาตรฐาน ท 5.1 สาระวรรณคดีและวรรณกรรม 

5) มาตรฐาน ท 4.1 สาระหลักการใช้ภาษาไทย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ตระหนักถึงความส าคัญใน
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตลอดจนเล็งเห็นถึงปัญหาที่พบดังกล่าวมาข้างต้น
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ด้วยบันได 5 ขั้นสู่ความส าเร็จ เพ่ือตอบสนองนโยบายและ
จุดเน้นดังกล่าว ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป  
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับและทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญ มีความตระหนักในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 

 2.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
เชื่อมโยงการจัด การเรียนรู้การอ่าน การเขียนและการสื่อสารเพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

 2.3 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่ก าหนด 

3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมาณ   

     3.1.1 โรงเรียนในสังกัดมีคู่มือแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย           
ให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้  

     3.1.2 โรงเรียนในสังกัดได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษ         
ที่ 21 

        3.1.3 โรงเรียนในสังกัดคัดไทยลายมือสวย 

     3.1.4 โรงเรียนในสังกัดได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย สพฐ. 

    3.1.5 โรงเรียนในสังกัดได้รับการประเมินการอ่านการเขียน สพฐ. 

     3.1.6 โรงเรียนในสังกัดได้จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย          
ในสถานศึกษา  

      3.1.7 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ก ากับติดตามและให้ความช่วยเหลือ  

      3.1.8โรงเรียนในสังกัดได้เผยแพร่ผลงานที่ประสบผลส าเร็จ และได้ใบประกาศเกียรติคุณ 

3.2 เชิงคุณภาพ  

     3.2.1 นักเรียนในสังกัดมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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     3.2.2 นักเรียนในสังกัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

 

 

 

 

 

 

บันได 5 ขั้นสู่ควำมส ำเร็จ 

ขั้นที่ 1 สร้ำงควำมตระหนัก 

- จัดท าแผนงานโครงการตามบริบท 

- ประกาศเป็นนโยบาย   

- แต่งตั้งคณะท างาน 

- ประชุมชี้แจงนโยบายและแนว
ทางการพัฒนา 

- วิเคราะห์ปัญหาและจัดท าข้อมูล
นักเรียนอ่าน ไม่ออกเขียนไม่ได้
รายบุคคล 

    

2 

 

 

ขั้นที่ 2 รู้จักแนวทำง 

- จัดท าแผนพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย 

- จัดท าคู่มือแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการเรียน การสอนภาษาไทย 

    

3 

 

 

ขั้นที่ 3 สรรสร้ำงกิจกรรม 

- อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 

 

 

   

 1) ประชุมคณะวิทยากร 10 คน 63,700    
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม10x35x2  

- อาหารกลางวัน 10 x 120 x 1  

2) อบรมเชิงปฏิบัติการฯครูภาษาไทย
ทุกโรงเรียน จ านวน 239 โรงเรียน  

700 

1,200 

 

     - อาหารว่างและเครื่องดื่มครูและ
วิทยากร 250 x 35 x 2 มื้อ 

    - อาหารกลางวัน 250 x 120 x 1  

   - ค่าตอบแทนวิทยากร 10 คน  10 
x 600 บาท   

- ค่าจัดท าเอกสารประกอบ 9,600 
แผ่น x 50 สต.และป้ายไวนิล 1 
x 500 บาท 

- ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

  

 

 

6,000 

 

17,500 

 

30,000 

 

 

5,300 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 - กำรคัดไทยลำยมือสวย 

1) ประชุมคณะกรรมการ 30 คน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม30x35x2  

- อาหารกลางวัน 30 x 120 x 1 มื้อ 

 2) จัดการแข่งขันคัดไทยลายมือสวย
ของนักเรียน ตัวแทนจาก 25 
เครือข่าย ทุกช่วงชั้น 76 คน 

 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของ
นักเรียน 76 x 35 บาท 

40,860  

 

 

 

 

 

 

 

9,000 

 

 

2,100 

3,600 

 

 

2,660 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 30 คน 
30 x 300 บาท  

 - ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ
แข่งขัน 500 แผ่น x 50 สตางค ์

- กิจกรรมโครงกำรรักษ์ภำษำไทย 
สพฐ. 

1) ประชุมคณะกรรมการจ านวน  

30 คน   

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30x35x2  

- อาหารกลางวัน 30 x 120 x 1  

2) จัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยของ
นักเรียนตัวแทนจาก 25 เครือข่าย 
ทุกช่วงชั้น จ านวน 5 กิจกรรม 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของ
นักเรียน 230  คน x 35 บาท 

 

 

 

 

 

250 

 

 

 

 

2,100 

3,600 

 

 

 

8,050 

 - ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 30 คน 

     30  x 300  บาท   

- ค่าจัดท าเอกสาร แบบทดสอบ
ประกอบการแข่งขัน  1,000 แผ่น x 
50 สตางค์ 

- กำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียน 
สพฐ. 

 9,000 

 

 

 

500 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- กิจกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำร
เรียนกำรสอนภำษำไทยใน
สถำนศึกษำ 

 ขั้นที่ 4 แนะน ำดูแล 

นิเทศ ก ากับติดตามและให้ 

ความช่วยเหลือ 

 

   

 ขั้นที่ 5 เผยแพร่ยกย่อง 

เผยแพร่ผลงานโรงเรียนที่ประสบ
ผลส าเร็จ และมอบใบประกาศ 

เกียรติคุณ 

- ค่าใบเกียรติบัตรพร้อมกรอบรูป  

50 ร.ร. x 70 บาท 

3,500 

 

 

 

   

 

 

 

3,500 

 รวมงบประมาณ 108,060 15,000 85,560 6,500 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เมย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 สร้างความตระหนัก             
3 จัดท าคู่มือแนวทางฯ             
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ             
5 จัดกิจกรรม             
6 นิเทศ ก ากับติดตาม             
7 เผยแพร่ผลงาน             
8 สรุปและรายงานผล

โครงการ 
            

 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.          จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 108,060  บาท 

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ร้อยละ 100  ได้จัดกิจกรรมการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาไทยในสถานศึกษา 

รายงานกิจกรรม แบบรายงานกิจกรรม 

-  ร้อยละ 100  ของผู้เรียนอ่านออก
เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และ
อ่านรู้เรื่อง  

การทดสอบ การประเมิน 

 

แบบทดสอบ  

แบบประเมิน 

-  ร้อยละ 100  ของผู้เรียนที่คัดไทย
ถูกต้องตามแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

การทดสอบ การสังเกต แบบคัดลายมือ  

แบบสังเกต 

-  ร้อยละ 100  ของผู้เรียนที่คัดไทย
ลายมือสวย 

แบบทดสอบ การสังเกต แบบคัดลายมือ  

แบบสังเกต 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้

อ่

า

น

ข

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้

อ่

า

น

ข
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-  ร้อยละ 100  ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรม ส่งเสริมการคัดไทยลายมือ
สวยอย่างต่อเนื่อง 

การสังเกต  การเยี่ยมชั้นเรียน แบบสังเกต  
แบบสอบถาม 

- ร้อยละ 80  ของนักเรียนในสังกัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
สูงขึ้น 

การทดสอบ การประเมิน 

 

แบบทดสอบ  

แบบประเมิน 

8. ผลผลิต 

        8.1 นักเรียนในสังกัด จ านวน 27,600 คน ได้ประเมินการอ่านการเขียนภาษาไทย  

          8.2 นักเรียนในสังกัด จ านวน  27,600 คน ได้พัฒนาด้านการคัดลายมือสวย และทักษะ             
ด้านภาษาไทย 

 8.3 ครูภาษาไทย มีความรู้ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 

9. ผลลัพธ์ 

          9.1 นักเรียนในสังกัด สามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน  

          9.2 นักเรียนในสังกัด มีลายมือสวยและมีความสามารถทักษะด้านภาษาไทย 

9.3 นักเรียนในสังกัดมีความรู้ความสามารถในการอ่าน การเขียนและการสื่อสารตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่ก าหนด 

          9.4 นักเรียนในสังกัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงขึ้น 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

      10.1  นักเรียนในสังกัดสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน 

          10.2  นักเรียนในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 

          10.3  นักเรียนในสังกัดคัดไทยลายมือสวยตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงการ 

 
นิเทศการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
UBON1  360 องศา 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2,3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

√ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

√ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  50 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ  

นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า  นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล 
นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์ 

ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

    พระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัช
กากาลที่ 10 มีพระราชด ารัส ความว่า “ การศึกษา คือ ความมั่นคงของประเทศ การศึกษาต้องสร้างให้คน
ไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง  มีอาชีพ มีงานท า และมีความเป็นพลเมืองดี  
มีระเบียบวินัย” และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติ  ในมาตรา 54 ว่า 
“รัฐต้องด าาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) ก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง 
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” และแผนพัฒนา 
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)  ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาด้านการศึกษาให้
มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ในอนาคต เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ 
Thailand 4.0 ประกอบด้วย นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นโยบายที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา นโยบายที่ 5  ด้านการจัด
การศึกษา   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการศึกษา  

     เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองต่อพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกากาลที่ 10 และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายจัดท าแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (Best Practice UBON1 : 2023 Model) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่
สถานศึกษาให้ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้เป็นกรอบแนวคิดที่จะน าไปสู่การพัฒนาการศึกษาสู่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
ต่อไปนั้น การนิเทศการศึกษาเป็นองค์ประกอบส าคัญในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จ ซึ่งกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 3 ประการ คือ กระบวนการบริหาร
การศึกษา กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ส าหรับกระบวนการนิเทศ
การศึกษา เป็นกระบวนการที่ผู้นิเทศใช้กระตุ้น ยั่วยุ ท้าทาย ริเริ่ม ร่วมคิด ร่วมท า สนับสนุนให้มีการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยผ่านครูผู้สอน และผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน ศึกษา ค้นคว้า เทคนิควิธีการนิเทศ ทั้งระบบการนิเทศภายในและภายนอกให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้รับการนิเทศ สามารถที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนด และยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นอยู่
เสมอน าไปสู่คุณภาพผู้เรียนที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตรตลอดจนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชาธานี เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศการศึกษาที่



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 146 

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Best Practice UBON1 : 2023 Model) สู่ความส าเร็จ จึงได้
จัดท าโครงการนิเทศการศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา UBON1  360 องศา ขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานีมีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา UBON1 360 องศา
และปฏิบัติการนิเทศที่ดีกับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้ 100% อย่างมีคุณภาพ 

  2.2 เพ่ือนิเทศการศึกษาพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาทุกระดับได้อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ที่ก าหนด 

      2.3 เพ่ือนิเทศครูผู้สอนทุกระดับจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน            
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ  

  2.4 เพ่ือให้นักเรียนทุกระดับได้รับโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมีความเสมอภาค มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

    3.1.1  ด้านบุคลากร  

    1)  ศึกษานิเทศก์  และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 30 คน 

    2)  ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกคน 

    3)  ครูผู้สอนในสังกัดทุกคน 

   3.1.2 ด้านการนิเทศพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

    1) นิเทศการบริหารจัดการศึกษาภาคเรียนละ 2 ครั้ง รวม 4 ครั้ง 

    2) นิเทศการจัดการเรียนการสอน ตามรายสาระการเรียนรู้  และตามโครงการ                 
ที่ส่งเสริมสนับสนุนสัปดาห์ละ 3 วัน ตลอดปีการศึกษา 
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   3.2 เชิงคุณภาพ 

      3.2.1 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศการศึกษา
และสามารถนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา UBON1  360 องศา สู่โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 

     3.2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนจัดท าคู่มือการนิเทศภายในและด าเนินการนิเทศ
ภายในขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา UBON1 360 องศา ทุกห้องเรียนได้ 100% อย่างมีคุณภาพ 

     3.2.3  ครูผู้สอนทุกระดับ ทุกคน จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับนักเรีนระดับปฐมวัย และ
จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning)  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ  

     3.2.4 นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาตามความสามารถในระดับชั้น มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรียนสูงขึ้น และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรทุกคน 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมจัดท าแผนการนิเทศการศึกษา 

จ านวน 20 คน  ระยะเวลา 1 วัน 

-อาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า/บ่าย                   
20 x 35 x2 

-ค่าอาหารกลางวัน 20 x 120 x 1 

-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์และจัดพิมพ์แผน                
การนิเทศ จ านวน 300 เล่มๆละ 100 
บาท 

33,800  

 

 

 

 

 

1,400 

 

2,400 

30,000 

 

 

 

 

 

 

 

2 ประชุมพัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษาการนิเทศเชิงบูรณาการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

47,500 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

การศึกษา UBON1  360 องศา  
ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และ
บุคลากรทางการศึกษา             
ระยะเวลา 1 วัน จ านวน 250 คน 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า/บ่าย 

250 x 35 x2 

-ค่าอาหารกลางวัน 250 x 120 x 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,500 

 

30,000 

 

 

 

 

 

 

3 นิเทศเสริมพลัง Empowerment                 
งานศิลปะหัตถกรรม  

-ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง ระยะเวลา 3 
วัน จ านวน 30 คน คนละ2,220 บาท 

66,600  

 

 

 

66,600 

 

 

 

4 นิเทศยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ONET/NT 

ระยะเวลา 5 วัน จ านวน 18 คน 

-ค่าพาหนะและค่าเบี้ยงเลี้ยง(เบี้ยเลี้ยง
วันละ120 บาทและค่าพาหนะเหมา
จ่ายตามระยะทางคนละประมาณ 
2,500 บาท) 

18X5X120+2,500 

55,800  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55,800 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

5 นิเทศประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาโดยองค์คณะบุคคลทุก
โรงเรียน 

ระยะเวลา 5 วัน จ านวน 30 คน 

-ค่าพาหนะเหมาจ่ายตามระยะทางคน
ละประมาณ 2,500 บาท(30X2,500) 

75,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

75,500 

 

 

 

 

 

6 นิเทศเตรียมความพร้อมในการเปิด
เรียนในปีการศึกษา 2563 และนิเทศ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ระยะเวลา 5 วัน จ านวน 30 คน 

-ค่าพาหนะเหมาจ่ายตามระยะทางคน
ละประมาณ 2,500 บาท(30X2,500) 

75,500  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,500 

 

 

 

 

 

 

7 นิเทศติดตามการจัดการเรียน 

การสอน ระยะเวลา 5 วัน จ านวน 18 
คน 

-ค่าพาหนะและค่าเบี้ยงเลี้ยง(เบี้ยเลี้ยง
วันละ120 บาทและค่าพาหนะเหมา
จ่ายตามระยะทางคนละประมาณ 
2,500 บาท) 18X5X120+2,500 

55,800  

 

 

 

 

 

 

 

 

55,800 

 

 

 

 

 

 

8 นิเทศเพ่ือประเมินการบริหารจัด
การศึกษาโรงเรียนน าเสนอวิธีปฏิบัติที่
ดี (Best Practice UBON1 : 2023 

75,500  
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

Model) โดยองค์คณะบุคคลทุก
โรงเรียน 

ระยะเวลา 5 วัน จ านวน 30 คน 

-ค่าพาหนะเหมาจ่ายตามระยะทางคน
ละประมาณ 2,500 บาท (30X2,500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,500 

 

 

 

 

 

9 สรุป/รายงานผลการนิเทศ 

ประชุมคณะท างาน สรุปรายงานผล
การนิเทศ ระยะเวลา 1 วัน จ านวน  

20 คน 

-อาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า/บ่าย                   
20 x 35 x2 

-ค่าอาหารกลางวัน 20 x 120 x 1 

3,800  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,400 

 

2,400 

 

 

 

 

 

 

 รวมงบประมาณ 489,800 - 489,800 - 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

 ที ่ กิจกรรม ต.ค.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค.
63 

มิ.ย.
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

1 ประชุมจัดท า
แผนการนิเทศ
การศึกษา 

            

2 ประชุมพัฒนา
ระบบการนิเทศ
การศึกษาฯ 
 

            

3 นิเทศเสริมพลัง 
Empowerment                 
งาน
ศิลปะหัตถกรรม 

            

4 นิเทศยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
ONET/NT 

            

5 นิเทศประเมินผล
การบริหารจัด
การศึกษาโดย
องค์คณะบุคคล
ทุกโรงเรียน 

            

6 นิเทศเตรียม
ความพร้อมใน
การเปิดเรียนใน
ปีการศึกษา 
2563 และนิเทศ
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 
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 ที ่ กิจกรรม ต.ค.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค.
63 

มิ.ย.
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

7 นิเทศติดตามการ
จัดการเรียนการ
สอน  

            

8 นิเทศเพ่ือ
ประเมินการ
บริหารจัด
การศึกษา
โรงเรียนน าเสนอ
วิธีปฏิบัติที่ดี                
(Best Practice 
UBON1 : 2023 
Model) โดยองค์
คณะบุคคลทุก
โรงเรียน 

            

9 สรุป/รายงานผล
การนิเทศ 

            

 

6. งบประมำณ           จาก สพฐ.       จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  489,800  บาท 

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานีมีความรู้
ความเข้าใจในการนิเทศขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
UBON1  360 องศา               
และปฏิบัติการนิเทศที่ดีกับโรงเรียน

-การสอบถาม การสัมภาษณ์ 

-แผนการนิเทศเป็นรายบุคคล 

-เครื่องมือการนิเทศ 

-รายงานการนิเทศ 

-แบบสอบถาม 

-แบบสัมภาษณ์ 

-แบบประเมิน
เครื่องมือการนิเทศ 

-แบบตรวจสอบ
รายงานการนิเทศ 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ 100% อย่าง
มีคุณภาพ 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ที่ก าหนด 

-การสังเกต การสอบถาม                   
การสัมภาษณ์ 

-แผนพัฒนาการศึกษา 

-แผนและเครื่องมือการนิเทศ
ภายใน 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

-แบบสัมภาษณ์ 

-แบบรายงานการใช้
แผนการพัฒนาฯ 

-แบบประเมินการ
นิเทศภายใน 

3. ครูผู้สอนทุกระดับจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมี
คุณภาพ  

-การสังเกต การสอบถาม                   
การสัมภาษณ์ 

-แผนการจัดการเรียนรู้ 

-ชิ้นงานของนักเรียน 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

-แบบสัมภาษณ์ 

-แบบประเมินแผนการ
เรียนรู้ 

-แบบประเมินผลงาน
ของนักเรียน 

4.นักเรียนทุกระดับได้รับโอกาสการ
เรียนรู้ที่ดีมีความเสมอภาค มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

การสังเกต การสอบถาม                   
การสัมภาษณ์ การทดสอบ 

-แบบสังเกต 

-แบบสอบถาม 

-แบบสัมภาษณ์ 

-แบบรายงานผล 

การเรียน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-แบบรายงาน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

 

8. ผลผลิต 

   8.1 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในการนิเทศขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา UBON1  
360 องศาและปฏิบัติการนิเทศที่ดกีับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดได้ 100% อย่างมีคุณภาพ 

   8.2 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

   8.3 ครูผู้สอนทุกระดับจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ 

9. ผลลัพธ์ 

  9.1 ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา นิเทศการศึกษาอย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ และมี
ประสิทธิภาพ 

  9.2 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิผล 

  9.3 นักเรียนทุกระดับได้รับโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมีความเสมอภาคมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1 มีระบบการนิเทศ
การศึกษาที่น่าเชื่อถือ  มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล  

  10.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนบริหารจัดการศึกษาทุกระดับอย่างเป็นระบบ ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล 

  10.3 นักเรียนทุกคนทุกระดับมีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
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โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการแนะแนวในสถานศึกษา  
และพัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานท า   

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

      √ 
 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  42 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา นายปรีชา ทาศิริ นางสาววัชรากร ตระการไทย 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มีนโยบายในการพัฒนางานแนะแนว               
ในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมแนะแนวตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และสร้างความเข้มแข็ง ด้านงานแนะแนวในสถานศึกษา ซึ่งกิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมายวางแผน
ชีวิต ทั้งด้านการเรียนและด้านอาชีพ สามารถปรับตัวได้ อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูเข้าใจและ
รู้จักผู้เรียนทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และ ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน          

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จึงจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือการแนะแนวในสถานศึกษาและพัฒนา
ผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานท า ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือพัฒนาครูแนะแนวในสถานศึกษาและสร้างความเข้มแข็งด้านงานแนะแนวในโรงเรียน 

 2.2 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ แรงจูงใจในการปฎิบัติงานแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา 

 2.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่การศึกษาต่อ งานอาชีพและการมีงานท า 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ  

       3.1.1 ครูแนะแนวของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง โรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 239 คน 

      3.1.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนวของศูนย์แนะแนวประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

  3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1  ครูแนะแนวของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ผ่านการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้าน
การแนะแนวในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านงานแนะแนวในโรงเรียน 

   3.2.2  ผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนวของศูนย์แนะแนวประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถเป็นต้นแบบการแนะแนวในโรงเรียน 
และสามารถขยายผลให้กับโรงเรียนทั่วไปได้ 

   3.2.3  นักเรียนสามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิต ทั้งด้านการ
เรียนและด้านอาชีพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

   3.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีข้อมูลเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ตลอดจนการประกอบอาชีพและการมีงานท าของนักเรียน  ที่
จบการศึกษาภาคบังคับ 
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
แนะแนว  จ านวน 30 คน   

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30x35x2 

- อาหารกลางวัน 30 x 120 x 1 

 

5,700   

 

2,100 

3,600 

 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูแนะแนวของศูนย์แนะแนวประจ า
เขตพ้ืนที ่และครูแนะแนวของ 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ละ 1 คน รวม 85คน และวิทยากร/
คณะท างาน 5 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน 
จ านวนครึ่งวัน รายละเอียดดังนี้ 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 90x35x1 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  

  วิทยากรบรรยาย 600 x 1 x 3 

- ค่าส าเนาเอกสารการอบรม จ านวน 
90 ชุด ๆ ละ 15 บาท 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

6,300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,800 

 

 

 

 

 

 

3,150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,350 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
ครูแนะแนวในสถานศึกษา และ
พัฒนาผู้เรียนสู่อาชีพและการมีงานท า 
โรงเรียนละ 1 คน รวม 239 คน และ

92,090 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

วิทยากร/คณะท างาน 30 คน รวม
ทั้งสิ้น 269 คน จ านวน 1 วัน 
รายละเอียดดังนี้ 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 269x35x2 

- อาหารกลางวัน 269 x 120 x 1 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  

  วิทยากรบรรยาย 600 x 1 x 1 

  วิทยากรกลุ่ม 400 x 16 x 5 

- ค่าส าเนาเอกสารการอบรม จ านวน 
269 ชุด ๆ ละ 20 บาท 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 

32,000 

 

 

 

 

 

18,830 

32,280 

 

 

 

5,380 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล     

4 สรุป รายงานผล     

 รวมงบประมาณ 98,390  88,600 9,730 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 ประชุมคณะกรรมการ             
3 อบรม- 

เชิงปฏิบัติการฯ 
            

4 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

            

5 สรุป รายงานผล             
 

6. งบประมำณ        จาก สพฐ.         จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 98,390  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการ
ศึกษา และครูแนะแนว มีความรู้ความ
เข้าใจและมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของงานแนะแนวในโรงเรียน   

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

2. ครูแนะแนวของโรงเรยีนในสงักัดทุก
โรงได้รับการพัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ด้านการแนะแนว  ในสถานศึกษา 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านงานแนะแนว
ในโรงเรียน 

- สอบถาม - แบบสอบถาม 

3. ผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนว
ของศูนย์แนะแนวประจ าส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
สามารถเป็นต้นแบบการแนะแนวใน

- สอบถาม - แบบสอบถาม 
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โรงเรียน และสามารถขยายผลให้กับ
โรงเรียนทั่วไปได้ 

4. จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการนเิทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

- นิเทศ ติดตาม - แบบนิเทศ 

8. ผลผลิต   

  8.1  ครูแนะแนวที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียน 

  8.2  ผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนวของศูนย์แนะแนวประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถเป็นต้นแบบการแนะแนวในโรงเรียน และสามารถ
ขยายผลให้กับโรงเรียนทั่วไปได้ 

9. ผลลัพธ์  

  9.1 ครูแนะแนวที่ผ่านการอบรม สามารถน าไปขยายผล และแนะแนวการศึกษาต่อ ทั้งสายสามัญ 
และสายอาชีพ ให้นักเรียนได้ 

  9.2 นักเรียนสามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิต ทั้งด้าน การเรียน
และด้านอาชีพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอน มีความตระหนัก เห็นความส าคัญ และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการแนะแนวในโรงเรียน 

  10.2 ศูนย์แนะแนวประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 สามารถเป็นต้นแบบการแนะแนวในโรงเรียน และสามารถขยายผลให้กับโรงเรียนทั่วไปได้ 

       10.3 นักเรียนสามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิต ทั้งด้านการเรียน
และด้านอาชีพ สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

  10.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ต่อทั้งสายสามัญ และสายอาชีพ ตลอดจนการประกอบอาชีพและการมีงานท าของนักเรียน ที่จบการศึกษา
ภาคบังคับ 
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โครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

√ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  50 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา นายปรีชา  ทาศิริ  

นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์  นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า   
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ภายใตก้รอบนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 จะพบว่า กระบวนการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนส าคัญที่สุดนั้น จะต้องจากการพัฒนาโดยโรงเรียน/ สถานศึกษา การพัฒนา
ศักยภาพของโรงเรียน สถานศึกษาจะประกอบด้วยปัจจัยที่หลากหลายองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่ง
คือกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการ เชิงบริหารเพ่ือช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้เป็นฐานส าคัญเชิงการบริหารที่เกิดจากความร่วมมือและยึดหลั กความ
เสมอภาคและความเป็นประชาธิปไตยมีข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงร่วมกัน ที่จะด าเนินงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายที่วางไว้ เป็นกลไกของการชี้น า ให้ความช่วยเหลือ ควบคุม ก ากับ ติดตาม ให้การปฏิรูปการ
เรียนรู้ภายใน โรงเรียนก้าวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคิดทบทวน
และแสวงหาแนวทางพัฒนา โดยการใช้การนิเทศภายในเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญควบคู่ไปกับการปฏิรูปการ
เรียนรู้ในโรงเรียน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา 
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การนิเทศภายในสถานศึกษา มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป็นหมาย ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทุก
ฝ่ายในสถานศึกษา จะต้องร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการพัฒนางานทุกด้านในสถานศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในฐานะหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการจัดการศึกษา จะต้องให้ความส าคัญ กับการ
นิเทศภายในสถานศึกษา  โดยก าหนดไว้ในมาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา
ได้ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษาให้ร้อยรัดกัน ท าให้เกิดผล  ในการปฏิบัติที่
ชัดเจนขึ้นการนิเทศการศึกษาในระบบการศึกษาของไทยนั้นได้เริ่มเป็นที่รู้จักคุ้นเคยในฐานะที่เป็นงานของ
ศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นต าแหน่งของบุคลากรที่อยู่ภายนอกสถานศึกษาการช่วยเหลือและพัฒนาครู
ประจ าการให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นนั้นจึงต้องอาศัยศึกษานิเทศก์ ในฐานะงาน
ของศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นบุคลากรที่อยู่ภายนอกสถานศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ได้ผลเท่าที่ควร 
เนื่องจากไม่สามารถติดตามให้การนิเทศอย่างสม่ าเสมอได้ บุคลากรในสถานศึกษาต้องมีบทบาทในการ
นิเทศภายใน เป็นการเร่งการพัฒนาคุณภาพบุคลากรประจ าการ  ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  

จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ประจ าปี
การศึกษา 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมทั้งระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 จึงเป็นภารกิจส าคัญหลักของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายทีจ่ะต้องร่วมมือร่วมใจกันด าเนินการพัฒนางานทุกด้าน ในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านวิชาการ หากโรงเรียนมีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรอันจะส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนให้ พัฒนา
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ 

กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการนิเทศภายในสถานศึกษา 
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพระบบนิเทศภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนากระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู 
อันจะส่งผลใหร้ะบบนิเทศภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.  เป้ำหมำย  

          3.1 เชิงปริมาณ 
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 3.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 

          3.2 เชิงคุณภาพ 

 3.1.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดท าแผนงานโครงการ   

- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 

   

2 จัดท าคู่มือการพัฒนาระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

 
   

3 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
ประสิทธิภาพระบบนิเทศภายในเพ่ือ
ก าหนดรูปแบบ  วิธีการ ขั้นตอน 
เครื่องมือวัดผล ประเมินผล ของการ
นิเทศภายในสถานศึกษา จ านวน 1 
วัน 20 คน 

-อาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า/บ่าย                   
20  x 35 x2  

-ค่าอาหารกลางวัน 20 x 120 x 1 

3,800   

 

 

 

 

 

1,400 

 

2,400 

 

4 

 

 

พัฒนาผู้นิเทศภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนละ 1 คน  จ านวน 1 วัน 

54,500 

 

 

 

 

3,600 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 3 
ท่าน  คนละ 2 ชม.   3 x 1,200 

-อาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า/บ่าย                   
250  x 35 x2  

-ค่าอาหารกลางวัน 250 x 120 x 1 

-ค่าจัดท าเอกสารประกอบ 4,800 
แผ่น x 50 สต. และป้ายไวนิล 1 x 
500 บาท 

- กระดาษเกียรติบัตร 2 ห่อ x250 

  17,500 

 

30,000 

 

2,900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

5 นิเทศ ก ากับติดตาม     

6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

 
   

 รวมงบประมาณ 58,300 3,600 51,300 3,400 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 จัดท าแผนงานโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

            

2 จัดท าคู่มือการพัฒนา
ระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

            

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ             
4 อบรมพัฒนาผู้นิเทศ

ภายในสถานศึกษา 
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5 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 

            

6 สรุปรายงานผล             
6. งบประมำณ          จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 58,300  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีระบบ
นิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 

- นิเทศ ติดตาม 

- รายงานผลการด าเนินงาน 

-แบบนิเทศ ติดตาม
ระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

- คู่มือพัฒนา
ประสิทธิภาพ 

  ระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

-  แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

8. ผลผลิต 

  8.1 สถานศึกษามีคู่มือการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 

  8.2 สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา 

9. ผลลัพธ์ 

 9.1 สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในสถานศึกษาทีเ่ข้มแข็งและมีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษา 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

 10.1 สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ 

     10.2 สถานศึกษาจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

[
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     10.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกโรงเรียนสูงขึ้น 

     10.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความเป็นเอกภาพและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี   

            ประสิทธิภาพ 
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โครงการ วิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทอุบลราชธานี เขต 1 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

√ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา นายปรีชา  ทาศิริ  

นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า   นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น านวัตกรรมการจัดประสบการณ์ระดับ
ปฐมวัยแนวคิดมอนเตสซอรี(Montessori) ตามหลักสูตรสมาคมมอนเตสซอรีสากล (Association 
Montessori Internationale : AMI) มาใช้เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหา
การขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา โดยได้ส่งครูผู้สอน ผู้บริหาร
สถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เข้าอบรมตามหลักสูตรของสมาคมมอนเตสซอรีสากล (Association 
Montessori Internationale) หรือ AMI ซึ่งนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
(Montessori) เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาเด็กโดยองค์รวม เด็กเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติ สถานการณ์จริง บูรณาการผ่านการเล่น อย่างมีความหมาย จากสื่ออุปกรณ์ของจริง
ที่เหมาะสมกับวัยตามสภาพบริบทของท้องถิ่น เน้นทักษะกระบวนการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง  (Active 
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Learning ) ประกอบด้วย การจัดกิจกรรม  4 หมวดกิจกรรม ประกอบด้วย 1) กิจกรรมหมวด
ชีวิตประจ าวัน 2) กิจกรรมหมวดประสาทรับรู้  3) กิจกรรมหมวดภาษา 4) กิจกรรมหมวดคณิตศาสตร์ 
และหมวดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับโลก วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม ดนตรี และการละเล่น ใน
บริบทท้องถิ่น เป็นต้น  การจัดประสบการณ์  ให้ความส าคัญกับความต้องการตามธรรมชาติของเด็ก 
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก (Brain-based Learning) โดยมีครูเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อม
ทั้งภายในภายนอกห้องเรียน ครูให้การแนะน า ช่วยเหลือซึ่งจะท าให้เด็กเรียนรู้เต็มศักยภาพ เกิดทักษะ
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ เด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) แล้วมีทักษะการพ่ึงพาตนเอง มีวินัย มีสมาธิ       
มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญามีความพร้อมในการเรียนด้านภาษาและ
คณิตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ส่งเสริมสนับสนุน            
รับสมัครโรงเรียนเพ่ือเข้าโครงการมีโรงเรียนสมัครเข้าโครงการเพ่ือพัฒนาพัฒนารูปแบบการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี บริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 35 โรงเรียน และมีโรงเรียนในโครงการได้น ารูปแบบการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรีสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน ระดับห้องเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน ให้การแนะน า ช่วยเหลือท าให้เด็กเรียนรู้เต็มศักยภาพ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 
คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์  มีทักษะการพ่ึงพาตนเอง มีวินัย มีสมาธิ มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญามีความพร้อมในด้านภาษาและคณิตศาสตร์ เป็นที่พึงพอใจของพ่อแม่
ผู้ปกครองชุมชุน และเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานให้กับโรงเรียนต่าง ๆ เป็นต้น จากการนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในโครงการปีงบประมาณ 2562 พบว่า 1) โรงเรียนยังขาดสื่ออุปกรณ์อีกจ านวน
มากที่จะใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ เป็นห้องเรียนสมบูรณ์แบบบริหารจัดการเรียนรู้
ห้องเรียนเพื่อเสริมวินัยเชิงบวก พัฒนาให้เด็กเป็นคนดี คนเก่ง อย่างเต็มศักยภาพ 2) ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนระดับปฐมวัย ส่วนมากต้องการพัฒนาองค์ความรู้ หลักการแนวคิดทฤษฎีให้มีความรู้ความ
เข้าใจและการนิเทศ ติดตาม อย่างต่อเนื่อง 3) ครูผู้สอนมีความต้องการพัฒนาการจัดประสบการณ์อย่าง
ต่อเนื่องและผลิตสื่ออุปกรณ์เพ่ือประกอบการจัดประสบการณ์ เป็นต้น และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 ได้จัดงบประมาณเหลือจ่ายให้กับโรงเรียนอุบลวิทยาคม เป็นฐานในการ
จัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์เพ่ือให้โรงเรียนในโครงการทุกดรงเรียนได้ผลิตสื่อร่วมกั น นั้น ดังนั้นใน
ปีงบประมำณ 2563 จึงจ ำเป็นอย่ำงเร่งด่วนที่ต้องจัดประชุมปฏิบัติกำรในกำรผลิตสื่ออุปกรณ์เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงกำร บริหำรจัดกำร จัดประสบกำรณ์ตำมแนวคิดมอนเตสซอรีได้  
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 169 

2. วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี และบริหาร
จัดการ ส่งเสริมสนับสนุนวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ได้อย่างมีคุณภาพ 

2.2 เพ่ือให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี และสามารถ
ผลิตสื่อประกอบการจัดประสบการณ์วิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี
บริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้อย่างมีคุณภาพ 

2.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีความรู้
ความสามารถตามวัย และมีสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

3. เป้ำหมำย 

  3.1  เชิงปริมาณ   

       3.1.1  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในโครงการ จ านวน 34  โรงเรียน 

       3.1.2  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในโครงการ จ านวน 90  โรงเรียน 

       3.1.3  นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนในโครงการทุกคน 

3.2  เชิงคุณภาพ 

                3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี และบริหารจัดการ 
ส่งเสริมสนับสนุนวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนระดับปฐมวัยโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ได้อย่างมีคุณภาพ 

       3.2.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี และสามารถผลิต
สื่อประกอบการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรีบริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1 ได้อย่างมีคุณภาพ 

      3.2.3 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี และสามารถวิจัย
และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิด   มอนเตส  
ซอรีบริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1 ได้อย่างมีคุณภาพ 

      3.2.4 นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตร                    
มีความสามารถ มีทักษะ มีความรู้ความสามารถตามวัยและสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำครูผู้สอน
ระดับปฐมวัยในกำรผลิติสื่อ อุปกรณ์
ประกอบกำรจัดประสบกำรณ์ 

จ านวน 90 คน  ระยะเวลา 3 วัน 

-อาหารว่างและเครื่องดื่มเช้า/บ่าย                   
90 x 35 x6 

-ค่าอาหารกลางวัน 90 x 120 x 3 

-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ถัวจ่ายคนละ 100 
บาท จ านวน 90 คน (90 x 100) 

60,000   

 

 

 

18,900 

 

32,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,000 

 รวมงบประมาณ 60,300  51,300 9,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

 
ที ่

กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในโครงการ 

            

2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย 
ในการผลิตสื่อ 

            

3 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา
ครูระดับปฐมวัยในการ
จัดประสบการณ์ระดับ
ปฐมวัยตามแนวคิด 
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มอนเตสซอรี บริบท สพฐ 
4 นิเทศ ติดตาม การวิจัย

และพัฒนา 
            

5 ประชุม น าเสนอผลงาน
การวิจัย ทุกโรงเรียน 

            

6 สรุปรายงานเผยแพร่ /
ประชาสัมพันธ์ ผลการ
ด าเนินงาน 

            

 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.          จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 60,300 บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี 
และบริหารจัดการ ส่งเสริมสนับสนุน
วิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับ
ปฐมวัยโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตส
ซอรี ได้อย่างมีคุณภาพ 

สังเกต สัมภาษณ์ 

สอบถาม 

ตรวจสอบ 

 แบบประเมิน                      
การสังเกต,การ
สัมภาษณ์ 

การสอบถาม,แบบ
ตรวจสอบ 

 

2.ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี และ
สามารถผลิตสื่อประกอบการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัยตาม
แนวคิดมอนเตสซอรีบริบทส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต  1 ได้อย่างมี
คุณภาพ 

สังเกต สัมภาษณ์ 

สอบถาม 

ตรวจสอบ 

 แบบประเมิน                      
การสังเกต,การ
สัมภาษณ์ 

การสอบถาม,แบบ
ตรวจสอบ 

 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้

อ่

า

น

ข

อ

ง

คุ

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้

อ่

า

น

ข

อ

ง

คุ



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 172 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

3.ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี และ
สามารถวิจัยและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัยตาม
แนวคิดมอนเตสซอรีบริบทส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต  1 ได้อย่างมี
คุณภาพ 

สังเกต สัมภาษณ์ 

สอบถาม 

ตรวจสอบ 

 แบบประเมิน                      
การสังเกต,การ
สัมภาษณ์ 

การสอบถาม,แบบ
ตรวจสอบ 

 

 

4. โรงเรียนผลิตสื่อ อุปกรณ์
ประกอบการจัดประสบการณ์ได้อย่าง
มีคุณภาพ 

สังเกต สัมภาษณ์ 

สอบถาม 

ตรวจสอบ 

 แบบประเมิน                      
การสังเกต,การ
สัมภาษณ์ 

การสอบถาม,แบบ
ตรวจสอบ 

5.นักเรียนระดับปฐมวัยมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มี
ความสามารถ มีทักษะ  มีความรู้
ความสามารถตามวัยและมีสมรรถนะ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21           

-ประเมินพัฒนาการ 

-ประเมินคุณลักษณะ                 
ที่พึงประสงค์ 

-แบบประเมิน
พัฒนาการ 

-แบบประเมิน
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

 

8. ผลผลิต 

  8.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี และบริหารจัดการ 
ส่งเสริมสนับสนุนวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนระดับปฐมวัยโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการ                  
จดัประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ได้อย่างมีคุณภาพ 

  8.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี และสามารถผลิตสื่อ
ประกอบการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรีได้ 
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  8.3 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี และสามารถวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี
บริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1 ได้อย่างมีคุณภาพ 

9. ผลลัพธ์ 

          9.1  ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ และมี
ประสิทธิผล มีนวัตกรรม/เป็นแบบอย่างที่ดี 

          9.2  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเป็นระบบ น่าเชื่อถือ 
และมีประสิทธิผล พัฒนานักเรียนอย่างรอบด้าน ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ    การ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ -สังคม 
ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อใน
ชั้นถัดไป 

9.3  นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับวัย มีความเชื่อถือได้
มีประสิทธิผล มีพัฒนาการด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม  และด้านสติปัญญาตามเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น และบริบทของโรงเรียน โดยเด็กมีพัฒนาการดีขึ้น มีความสามารถมีทักษะ มีความรู้
ความสามารถตามวัยและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

10.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 10.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี และบริหารจัดการ 
ส่งเสริมสนับสนุนวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนระดับปฐมวัยโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานในการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี ได้อย่างมีคุณภาพ 

10.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎี และสามารถผลิตสื่อ
ประกอบการจัดประสบการณ์วิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรีบริบท
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้อย่างมีคุณภาพ 

10.3 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถ
ตามวัย และมีสมรรถนะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
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โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการคิดเลขเร็ว 
แบบอินเดีย (เวทคณิต) 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 1, 2 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  19 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ 

นายปัญญา  ตรีเลิศพจน์กุล 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวคิดเทคนิคการติดเลขเร็วแบบอินเดียว่า “คนอินเดียคิดเลขหลัก
แสนหลักล้านภายในไม่กี่วินาที” ในงาน “นายกรัฐมนตรีพบเพ่ือนครู” และมอบนโยบาย   ให้
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการลงสู่การปฏิบัติ ที่ศูนย์การประชุม IMPACT 
เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  เทคนิคการ คิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) 
มีที่มาจากคัมภีร์โบราณในการคิดเลขเร็วซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวท ของอินเดีย ประกอบด้วย
สูตร  16 สูตร ที่เก่ียวกับการบวก ลบ คูณ หาร เป็นสูตรเฉพาะช่วยให้คิดลัดขึ้นและจาก16 สูตรหลัก 
สามารถน ามาผสมผสานกันและผนวกกับพื้นความรู้ในด้านการ คิดค านวณได้  
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ด าเนินการศึกษา ค้นหา และรวบรวม 
ข้อมูล เอกสารเกี่ยวกับการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย  โดยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือก าหนดกรอบเนื้อหา 
ถอดบทเรียน และพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (แบบเวทคณิต) และน าไปทดลองใช้ใน
โรงเรียนในส านักงานคณะกรรมการการศึกษากาญจนบุรี  เขต 1-4 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต  8  จ านวน 37 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1- 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  จ านวน  50  
โรงเรียน  และมีการปรับปรุงหลังทดลองใช้  ทั้งนี้  ผลการทดลองใช้แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนสามารถคิด
เลขเร็วกว่าปกติ และครูผู้สอนมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้บางส่วน   ได้น า
เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดียไปฝึก นักเรียนท าโครงงานคณิตศาสตร์ เพ่ือส่งเข้าประกวดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

 ด้วยเหตุนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และด าเนินการขับเคลื่อนเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเห็นควรให้มีการพัฒนาเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต) และขยายผลเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปสู่การปฏิบัติระดับ
สถานศึกษาต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าเก่ียวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

2.2 ครูที่เข้ารับการอบรมมีทักษะในการบวก การลบ การคูณ ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) 

 2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูสามารถน าเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  ไปใช้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู 

3.  เป้ำหมำย  

3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 ครูที่รับผิดชอบสอนวิชาคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 239  โรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
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      3.2.1  ครู มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 

      3.2.2 ครู สามารถน าเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียนและการจัดการเรียนรู้ของครู 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการ 

จ านวน 10 คน   

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10x35x2 
- อาหารกลางวัน 10 x 120 x 1 

1,900   

 

700 

1,200 

 

2 ประชุมปฏิบัติการครูที่รับผิดชอบสอน
วิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 239 คน 
คณะวิทยาการจ านวน 10 คน  

รวมจ านวน 249 คน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 249x35x2 

- อาหารกลางวัน 249 x 120 x 1 

- ค่าวิทยากร  600x7x1 

51,510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,200 

 

 

 

 

17,430 

29,880 

 

 

 รวมงบประมาณ 53,410 4,200 49,210  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

 
 
ที ่

กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 ประชุมคณะกรรมการ             
3 ประชุมปฏิบัติการครูที่

รับผิดชอบสอนวิชา
คณิตศาสตร์ 

            

4 สรุปรายงาน             
 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.         จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 53,410  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยการใช้
เวทคณิตศาสตร์ 

ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม 

 

8. ผลผลิต   

8.1 ครู มีความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) มากขึ้น 

8.2 ครูน าความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

9. ผลลัพธ์ 

  9.1 ครู น าความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปบูรณาการ   ใน
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
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  9.2 นักเรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิคการคิดเลขเร็วไปใช้ในชีวิต     ประจ าวัน
ได ้

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

10.1 ครูมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) และสามารถน าสู่
การปฏิบัติได้ 

     10.2 ครูมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนการคิดเลขเร็ว ได้หลากหลายตามความถนัดของ
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
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โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ “Coding และ 
Computing Science” 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  2 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  2 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  49 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ 

นางสาววัชรากร  ตระการไทย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการปรับปรุงมาตรฐานและตัวชี้วัดในกลุ่ มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยเพิ่มสาระที่ 4 เทคโนโลยี ประกอบด้วย การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยากรค านวณไว้
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นสาระที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็น
รากฐานส าคัญที่จะช่วยให้มนุษย์ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบครอบและถี่ถ้วน สามารถน าไปใช้  ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งได้
เริ่มต้นใช้ในปีการศึกษา 2561 ใน 4 ชั้นเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 
4 และจะใช้ครบทุกชั้นในปีการศึกษา 2563  
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  การจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ “Coding และ Computing Science” เป็นการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้ เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ทั้งแบบที่เป็นสื่อ Online และ แบบ Offline (Unplug) รวมถึงนวัตกรรมผ่านการออกแบบ
และประดิษฐ์หุ่นยนต์ การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education ที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน
ในแบบ Active Learning เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้เด็กรู้จักการประดิษฐ์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วย
การใช้สื่อการเรียนรู้ในรูปที่สามารถสร้างสรรค์ได้หลากหลายรูปแบบมาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปพร้อม ๆ กัน เนื้อหาในหลักสูตรมุ่งเน้นให้เด็กได้กล้าคิดกล้าทดลอง
และรู้จักแก้ไขปัญหาโดยการน าความรู้ต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้านมาบูรณาการเข้าด้วยกัน และน ามาใช้ในการ
แก้ไขโจทย์ปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง หรือการน าไปสร้างเป็น
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตระหนักและเห็นความส าคัญ จึง
ได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ “Coding และ Computing Science” 
ให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่
ก าหนดในหลักสูตร 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และ
วิธีการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณมีความพร้อม และจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาการค านวณได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2 เพ่ือสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

2.3 เพ่ือพัฒนา คัดเลือก และสนับสนุนตัวแทนเข้าแข่งขันทางเทคโนโลยีในเวทีต่าง  ๆ เช่น 
STEM Festival 2019 World Robot Game 2019 : WRG 2019 , North Thailand WRG 2019 ฯลฯ 

2.4 เพ่ือพัฒนานักเรียนในสังกัดให้มีทักษะกระบวนการคิดเชิงค านวณ (Computational 
Thinking) เกิดกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่างเป็นขั้นตอน 

3.  เป้ำหมำย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.1 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณในสังกัด ทั้ง 239 โรงเรียน สามารถจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   3.1.2 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณในระดับประถมศึกษาทั้ง 239 โรงเรียน มีความรู ้
ความเข้าใจ สามารถรจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการค านวณ Coding และ Computing Science ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   3.1.3 ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นฝึกฝนให้เด็ก สามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) โดยมีครูท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า (Adviser) 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

             3.2.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ “Coding และ Computing Science”ที่
ส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์  

             3.2.2 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นฝึกฝนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Directed 
Learning) โดยมีครูท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า (Adviser) 

        3.2.3 นักเรียนรู้จักใช้องค์ความรู้ที่มีน ามาใช้งานจริงมากข้ึน จนท าให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งใน
วิชาการ และรู้ถึงความส าคัญในสิ่งที่เรียน 

               3.2.4 ครูและนักเรียนร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตามจินตนาการ         
ผ่านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ วิทยาการค านวณ “Coding และ Computing Science” 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการ 

จ านวน 22 คน   

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 22x35x2 

- อาหารกลางวัน 22 x 120 x 1 

4,180 

 

  

 

1,540 

2,640 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนวิชาวิทยาการ
ค านวณ “Coding และ Computing 
Science” 

รุ่นที่ 1 ครูผู้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 1-3 โรงเรียนละ 1 
คน (239 คน) วิทยากรและ
คณะท างาน 25 คน รวม 264 คน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 264x35x2 

- อาหารกลางวัน 264 x 120 x 1 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  

  วิทยากรบรรยาย 600 x 1 x 6 

  วิทยากรกลุ่ม 300 x 18 x 5 

- ค่าส าเนาเอกสารการอบรม จ านวน 
264 ชุด ๆ ละ 20 บาท 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

รุ่นที่ 2 ครูผู้สอนในระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 โรงเรียนละ 1 
คน (239 คน) วิทยากรและ
คณะท างาน 25 คน รวม 264 คน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 264x35x2 

- อาหารกลางวัน 264 x 120 x 1 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  

237,080 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,600 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  วิทยากรบรรยาย 600 x 1 x 6 

  วิทยากรกลุ่ม 300 x 18 x 5 

- ค่าส าเนาเอกสารการอบรม จ านวน 
264 ชุด ๆ ละ 20 บาท 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

รุ่นที่ 3 ครูผู้สอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนละ 1 
คน (56 คน) วิทยากรและ
คณะท างาน 14 คน รวม70 คน 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 70x35x2 

- อาหารกลางวัน 70 x 120 x 1 

- ค่าตอบแทนวิทยากร  

  วิทยากรบรรยาย 600 x 1 x 6 

  วิทยากรกลุ่ม 300 x 14 x 5 

- ค่าส าเนาเอกสารการอบรม จ านวน 
70 ชุด ๆ ละ 30 บาท 

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

3,600 

27,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,600 

21,000 

 

 

 

5,280 

 

 

 

 

 

4,900 

8,400 

 

 

 

 

2,100 

 

 

 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000 

3 การจัดการแข่งขันการ Coding ด้วย
โปรแกรม Scratch และ การเขียน
โปรแกรมด้วยภาษา Python ใน
ระดับเขตพ้ืนที่ และการเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 

51,000 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าจัดจ้างท าสนามแข่งขัน  

- ค่าวัสดุ อุปกรณ์  

- ค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 15 
คน 400 x 15  

 

 

 

 

 

6,000 

25,000 

20,000 

 

4 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล     

5 สรุป รายงานผล     

 รวมงบประมาณ 292,260 91,800 130,460 70,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 ประชุมคณะกรรมการ             
3 อบรม- 

เชิงปฏิบัติการฯ 
            

4 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

            

5 สรุป รายงานผล             
 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.         จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 292,260  บาท  

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณ
สามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการ

สังเกต 
สอบถาม  

แบบสังเกต 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 185 

ค านวณ “Coding และ Computing 
Science” ได้ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด  

 
 

แบบสอบถาม 

2. จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการนเิทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล 

- นิเทศ ติดตาม - แบบนิเทศ 

 

8. ผลผลิต   

 8.1 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณที่เข้ารับการอบรมฯ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมวิทยาการค านวณ Coding และ Computing Scienceได ้  

9. ผลลัพธ์  

  9.1 ครูผู้สอน สามารถน าไปขยายผล และจัดการเรียนการสอน วิทยาการค านวณ “Coding และ 
Computing Science”ที่ส่งเสริมผู้เรียนด้านการพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  9.2 ครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นฝึกฝนให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง       (Self-
Directed Learning) โดยมีครูท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าแนะน า (Adviser) 

  9.3 นักเรียนรู้จักใช้องค์ความรู้ที่มีน ามาใช้งานจริงมากขึ้น จนท าให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งใน
วิชาการ และรู้ถึงความส าคัญในสิ่งที่เรียน 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการค านวณสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  10.2 ครูผู้สอนมีเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน Coding และ Computing Science  

   10.3 นักเรียน มีโอกาสได้พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองในด้าน Coding และ Computing 
Science ผ่านการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์ตามการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education 

  10.4 นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์ โดยศึกษาการเขียนโปรแกรม ผ่านสื่อ เสริมการ
เรียนรู้ Coding และ Computing Science 
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โครงการ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญา
และการคิดด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  31 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ 

นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์   นางสาวสวาสฎิพร  แสนค า 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 การจัดการศึกษาปฐมวัย มีความส าคัญยิ่ง ที่ทุกองค์กรและทุกภาคส่วนจะต้องดูแลรับผิดชอบ
ร่วมกัน โดยจะเห็นได้จากนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย   ให้เป็นคนดี 
เก่ง และมีคุณภาพ นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ก าหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนโดยมุ่งพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาก่อนประถมศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดยก าหนดนโยบายนโยบาย
ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยมีองค์ประกอบ
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ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้  1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการพัฒนา
ผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีความพร้อม
ที่ จะเข้ารับการศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น 2) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและ
นอกห้องเรียน ให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ระดับปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย 4) ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่ผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก ปฐมวัยที่ถูกต้องตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ   5) จัดให้มีโรงเรียนต้นแบบการ           
จัดการศึกษาปฐมวัย ให้สามารถพัฒนาเด็กก่อนประถมให้มีพัฒนาการความพร้อม เพ่ือเตรียมตัวไปสู่การ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  6) พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะที่
จ าเป็น 

 สะเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน และการเชื่อมโยงทักษะที่ได้ปฏิบัติเพ่ือน าใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันแล้ว 
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งที่มีส่วนคล้ายกับการจัดประสบการณ์สืบเสาะ (Inquiry) 
ที่ผู้เรียนต้องค้นหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวย ความสะดวก เน้นให้เด็ก
ได้คิด ฝึกสังเกต จับประเด็น รู้จักตั้งค าถามแก้ปัญหา หาข้อมูล และประยุกต์ใช้ข้อค้นพบในการออกแบบ
และสร้างชิ้นงานภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนด เด็กได้ลงมือปฏิบัติ ซักถาม และโต้แย้งระหว่างสมาชิกใน
กลุ่ม ได้ประเมินเหตุการณ์ ได้เรียนรู้จากการผิดพลาดได้ประเมินผลงานแล้วน าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น 
จุดเด่นส าคัญอีกประการหนึ่งของสะเต็มศึกษายังช่วยให้ผู้เรียนเกิดการคิดข้ันสูง (High-ordered thinking
) ซึ่งเป็นทักษะจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาให้ผู้เรียนน าความรู้ทุกแขนงทั้งด้านความรู้ ทักษะ
การคิด และทักษะอ่ืนๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า สร้าง และพัฒนาคิดค้นสิ่งต่างๆ ในโลกปัจจุบัน
การ เน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งการมีส่วนร่วมของผู้เรียนกับข้อมูล เครื่องมือทางเทคโนโลยี การสร้าง
ความยืดหยุ่นในเนื้อหาวิชา ความท้าทายความสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และการแก้ ปัญหาอย่างมี
ความหมายของบทเรียนใน STEM Education จึงเหมาะที่จะท าให้เยาวชนไทยรุ่นใหม่เกิดการเรียนรู้และ
อยู่ ในโลกแห่งอนาคตได้อย่างแท้จริง 

 ในระดับปฐมวัยการเรียนรู้ในช่วงต้นของชีวิต การพัฒนาคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นนั้น ควร
พัฒนาตั้งแต่ช่วงปฐมวัย เนื่องจากเป็นช่วงที่เด็กเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุดและเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญเมื่อ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ โดยพัฒนาให้เหมาะสมกับพัฒนาตามวัยของเด็กปฐมวัย การจัดการศึกษาแบบสะเต็ม
ศึกษาจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย เนื่องจากเป็นช่วงวัยที่เป็นรากฐานส าหรับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในอนาคต เป็นวัยที่ก าลังมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทักษะ เด็กทุกวัย  มีความสามารถในการ
สังเกตและค้นพบโลกรอบตัว สอดคล้องกับจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์ คือการสังเกต ซึ่งน าไปสู่การคิด 
ทดลอง และการสืบค้น ซักถาม หรือการตั้งค าถาม โดยเฉพาะในช่วงแรก  ของชีวิต ความสามารถพ้ืนฐาน
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ส าหรับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เด็กเล็กสามารถท าได้  และควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ปี มีจุดหมายที่มุ่งให้
เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มตามศักยภาพ และมีความพร้อมในการเรียนรู้ ข้อ 4 มีทักษะการคิด การใช้
ภาษาสื่อสาร และการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) โดยสภาพพ้ืนฐาน
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาครูปฐมวัยยังขาดความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมทักษะการ
คิดให้กับเด็กปฐมวัย และยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้เห็นความส าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถในการ
จัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ือน าไปพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 
ด้วยกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และสะเต็มศึกษา 

 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการที่สมวัย โดยมีความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 และมีความพร้อมในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 

 2.3 เพ่ือศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการคิดของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

3.  เป้ำหมำย  

 3.1 เชิงปริมาณ  

           3.1.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 194 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน   รวม 194 คน 

           3.1.2 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และการคิดด้วยกิจกรรม
สะเต็มศึกษา     

 3.2 เชิงคุณภาพ 

           3.2.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการ
คิดให้กับเด็กปฐมวัย   
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           3.2.2 เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล โดยเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัด
กิจกรรมสะเต็มศึกษาจะได้รับการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ได้แก่ ภาษา การคิด ซึ่งจะท าให้เกิดความ
สมดุลในพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ต่อไป 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษา ให้กับครูปฐมวัย 
194 คนจ านวน 2 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
   (200 คน X 35 บาทX 4 มื้อ) 
- ค่าอาหาร (200 คน X 120 บาทX 

2 มื้อ) 
- ค่าวัสดุ   

86,000   

 

 

 

28,000 

48,000 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 รวมงบประมำณ 86,000 - 76,000 10,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เมย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 จดัประชุมวางแผนและ

จัดท าหลักสูตรการอบรม
เชิงปฏิบัติการ 

            

3 จัดท าคู่มือ เอกสาร
ประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ      
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4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษา ให้กับ
ครูปฐมวัย 194 คน 
จ านวน 2 วัน   

            

5 ศึกษาวิจัยการพัฒนา
ความสามารถในการคิด
ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์
ด้วยกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา 

            

 

6. งบประมำณ        จาก สพฐ.       จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 86,000 บาท     

7. กำรประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยที่ได้รับการอบรมหลักสูตรการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ในการในวิธีการจัดกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษา 

2. ร้อยละ 95 ของเด็กปฐมวัยที่มี
พัฒนาการที่สมบูรณ์สมวัยทั้ง 4 ด้าน  

- ทดสอบความรู้ 
- ส ารวจความพึงพอใจ 
- นิเทศติดตามการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้
เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม
สะเต็มศึกษา  

- ประเมินพัฒนาการ 
- ประเมินพัฒนาการ 
- ประเมินทักษะพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสะเต็มศึก 

- ประเมินความสามารถ 

- แบบทดสอบ
ความรู้ 

- แบบส ารวจ 
- แบบนิเทศ 

ติดตามฯ 

-แบบประเมิน
พัฒนาการด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ-์ จิตใจ  
ด้านสังคม และ ด้าน
สติปัญญา   

- แบบประเมินทักษะ
พ้ืนฐานทาง

[
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3. ร้อยละ 95 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ด้วยกิจกรรมสะ
เต็มศึกษามี ทางสติปัญญาในระดับ 

4. ร้อยละ 90 ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์มีพัฒนาการทาง
สติปัญญาในระดับดี 

ในการคิด วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
- แบบประเมิน

ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิด
แก้ปัญหา และคิด
สร้างสรรค์  

8. ผลผลิต 

            8.1 ครูปฐมวัยได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถในการคิด ด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

            8.2 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย ได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยอย่างสมดุลทุกด้ าน และ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

9. ผลลัพธ์ 

      9.1 ครูปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการคิด
ให้กับเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมสะเต็มศึกษา 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

 10.1 เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีพัฒนาการที่สมบูรณ์
สมวัย และมีความพร้อมในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา   

            10.2 สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่สมวัยอย่างสมดุลทุกด้าน และมีการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 10.3 ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 
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 10.4 ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยที่สอดคล้อง
กับหลักการและจุดมุ่งหมาของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และมีความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน โดยใช้เครื่องมือมาตรฐาน  
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โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2,3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

√ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  49 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากรที่รับผิดชอบ นางวิจิตรา  สุขสาย นางเพชรมณี บุญดาว นางสาวน้ าทิพย์  สิทธิจินดา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด  วิเคราะห์มีเวลาท า
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถพิเศษ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่อง ค่านิยมหลัก มี
คุณธรรม จริยธรรม สร้างวินัย จิตส านึกความรับผิดชอบต่อสังคม การยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย กอปรกับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขึ้นมาอีกแนวทางหนึ่ง คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้ที่เปลี่ยนสายงาน หรือ   ผู้ที่ขอเลื่อนวิทย
ฐานะ จะต้องได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึง
ได้วางแผน ปรับเปลี่ยนรูปการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบใหม่เป็น “การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาโดยยึดภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online (Teachers 
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and Educational Personal Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Major)” ซึ่ ง
จะเป็นกระบวน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบ ของการเรียนรู้ของคนในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน สามารถเรียนรู้ ได้ตามความต้องการทุกสถานที่ทุกเวลาตามที่
ต้องการด้วยตนเอง ส านักงานคณะกรรมการการขั้นพ้ืนฐานเชื่อว่าการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดย ยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ด้วยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พัฒนา
ตนเองตามความสนใจได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ตามความพร้อมแล้วเชื่อว่าประสิทธิภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จะช่วยเสริมสร้างการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งมีวิทยฐานะที่สูงขึ้นอีกด้วย 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด และเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือการพัฒนางานในหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

2.2  เพ่ือการพัฒนาก่อนแต่งตั้งการมีและเลื่อนวิทยฐานะของครู ศึกษานิเทศก์ รองผู้บริหาร 
สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา  

3. เป้ำหมำย 

3.1 เชิงปริมาณ   

     3.1.1 ครูผู้ช่วย ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  200  คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ   

      3.2.1 ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ สามารถพัฒนางานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลและได้รับ      
วิทยฐานะที่สูงขึ้น 

4.  กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. -การจัดอบรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการ
พัฒนา 200 คน 3 ชม. ๆ ละ 600 

20,000 3,600  
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

200x35x2 

-ค่าวัสดุ 

14,000  

 

2,400 

2. การจัดประชุมพบกลุ่ม รุ่นที่ 1 เดือน
มกราคม 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

35x70 

-ค่าวัสดุ 

5,000  

 

1,800 

 

 

 

2,400 

 

 

 

 

 

800 

3. การจัดประชุมพบกลุ่ม รุ่นที่ 2 เดือน
กรกฎาคม 

-ค่าตอบแทนวิทยากร 

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35x70 

-ค่าวัสดุ 

5,000  

 

1,800 

 

 

 

2,400 

 

 

 

 

800 

 รวมงบประมาณ 30,000 7,200 18,800 4,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 จัดท าโครงการ และ 
ขออนุมัติงบประมาณ 
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2 ประสานงานในส่วน 
ที่เกี่ยวข้องเตรียมการ
พัฒนา 

            

3 การจัดปฐมนิเทศผู้เข้ารับ
การพัฒนา 

            

4 ด าเนินการพัฒนา  3  
หลักสูตร 
- หลักสูตรเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้ง
เป็นครู 
- หลักสูตรพัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ 
- หลักสูตรพัฒนาก่อน
แต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็น
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

            

5 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

            

 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  30,000  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมำณ 

1. ครูผู้ช่วยทุกคนได้รับการพัฒนาการ
เตรียมความพร้อมและพัฒนา 

อย่างเข้มก่อนแต่งตั้งเป็นครู           
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ

 

- สอบถาม 
- ทดสอบ 
- สังเกต 

 

แบบสอบถาม 

แบบทดสอบ 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ครูที่มีคุณสมบัติ) 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การการพัฒนาด้วยระบบ TEPE 
Online มีความเข้าใจสามารถใช้
ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

เชิงคุณภำพ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมี 

วิทยฐานะที่สูงขึ้น  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานใน
หน้าที่ของตนเอง 

  

 

 

 

 

 

8.  ผลผลิต   

 8.1  ครูผู้ช่วยทุกคนได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นครู 

9.  ผลลัพธ์   

 9.1  ครูผู้ช่วยมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพที่ กคศ.ก าหนด 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.1  ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการพัฒนาทุกคน และน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานในหน้าที่ให้
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา  
Education Courseware System (ECS) 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3, 4 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3, 4 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  1, 2 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  49 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ นางธนพร  ค านวน 

นางนันท์นภัส  ปภินวัช  นายอดุลย์ศักดิ์  ศรีวิชัย 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญของการสร้างคนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสังคม พัฒนาเศรษฐกิจและ
พัฒนา ประเทศชาติ  ความส าคัญของการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นและมีคุณค่าที่ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้
ความส าคัญ รวมทั้งยอมรับในระบบการจัดการศึกษาตลอดมาว่าจะน าไปสู่การพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตและ สังคม  

ภายใต้บริบทใหม่แห่งกระแสโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความรุนแรงในปัจจุบัน
ที่ เรียกกันว่าสังคมแห่งความเป็นโลกาภิวัตน์ (Globalization)  นั้น จะมีตัวแปรหลากหลายประการที่ท า
ให้ รูปแบบสาระการเรียนรู้ที่แปรเปลี่ยนไปแตกต่างจากสมัยก่อนส่งผลต่อการศึกษาโดยรวม ประเด็น
ปัญหาใน สังคมจึงเป็นประเด็นที่ระบบการเรียนรู้ในสังคมต้องเผชิญ เช่น ประเด็นของการปรับการเรียนรู้
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ของผู้เรียนให้รู้ ซึ้งถึงวิถีชีวิตวิถีวัฒนธรรม รวมทั้งมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของต่างชาติและของโลก การ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของคนไทยให้ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ สามารถด าเนินการทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ 
การค้า การศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมในเวทีโลกได้อย่างเสมอบ่าเสมอไหล่กับนานาชาติ จึงเป็น
เป้าหมายการเรียนรู้ที่ต้อง ปรับเปลี่ยนโดยเน้นในเนื้อหาสาระทางการศึกษาอย่างแท้จริง   

ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ ครูผู้สอน ดังนั้น 
ครูผู้สอนจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในการเป็นผู้เรียนรู้  โดยพยายามจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ 
เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ และส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน  

นวัตกรรมการศึกษา (Educational Innovation )  เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันที่ช่วยให้
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิผล สูง
กว่าเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด้วย นวัตกรรมการศึกษา และประหยัดเวลาในการเรียนได้อีกด้วย ใน
ปัจจุบันมีการใช้นวัตกรรมการศึกษามากมาย หลายอย่าง  ซึ่งมีทั้งนวัตกรรมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้ว 
และประเภทที่ก าลังเผยแพร่ เช่น การเรียนการสอนที่ ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Aids 
Instruction) การใช้แผ่นวิดีทัศน์เชิงโต้ตอบ (Interactive Video) สื่อหลายมิติ (Hypermedia) และสื่อ
อินเทอร์เน็ต [Internet Media]  เหล่านี้ เป็นต้น  

จากสภาพการดังกล่าวเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้
ของนักเรียนมีความหลากหลายและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา จึงพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้  โดยใช้สื่อ DLTV , DLIT, สื่อการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด (e – Learning), สื่อการเรียนรู้หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e – library) , สื่อการประเมินผล
การเรียนรู้ (e – testing) และสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia Leaning) โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์บูรณา
การสื่อเหล่านี้เป็นระบบเดียวเพ่ือความสะดวกในการใช้ของครูผู้สอน เรียกว่า “ระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์
เพื่อกำรศึกษำ Education Courseware System (ECS)”   

เพ่ือให้การใช้สื่อมีประสิทธิภาพ จึงจัดการอบรมเพ่ือพัฒนาครูให้มีทักษะในการใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายประกอบการเรียนการสอนของครูผู้สอน  ซึ่งเป็นการเพ่ิมสมรรถนะความรู้และประสบการณ์
ด้านเทคโนโลยี   
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,6 ให้มีทักษะในการใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายประกอบการเรียนการสอน และตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด ครูผู้สอนเกิดความ
ตระหนักในคุณค่าความส าคัญของสื่อเทคโนโลยีที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  ที่ส่งผล       ให้ผู้เรียน
ได้รับการพัฒนา 
 2.2 เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,6 ให้เกิดองค์ความรู้ ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล  สื่อ และสิ่งแวดล้อม  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อ่านออกเขียนได้คิดค านวณได้ 
และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีโอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน 
  
3. เป้ำหมำย 

 3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.1 ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ร้อยละ 100 มีทักษะในการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายประกอบการ
เรียนการสอน  และตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และมีความตระหนักในคุณค่าความส าคัญของ
สื่อเทคโนโลยีที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 

  3.1.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 100 อ่านอออกเขียนได้ คิดค านวณได้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดและผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 90 สามารถใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

  3.2.1 ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะที่จะใช้
เทคโนโลยีในที่หลากหลายสามารถพัฒนานวัตกรรมการใช้สื่อการเรียนรู้ หรือมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Price) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3.2.2 ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  เกิดองค์ความรู้   ได้มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล  สื่อ  และ
สิ่งแวดล้อม  โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการ เรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน 
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะท างาน เตรียมการ
ด าเนินการ ก าหนดภารกิจ 

 

700 

 

   

 

700 

 

 

2 พัฒนา ระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อ
การศึกษา Education Courseware 
System (ECS)   

    1) แต่งตั้งคณะท างาน 

    2) คณะท างานพัฒนาโปรแกรม 

    3) ทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 

    4) ประเมินผล 

 

 

 

 

2,100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,100 

 

 

 

 

 

 

3 ตรวจสอบแก้ไข เพ่ิมเติม ระบบสื่อ
อิเลคทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
Education Courseware System 
(ECS)   

    1) แก้ไขข้อบกพร่องโปรแกรม 

    2) เพ่ิมเติมโปรแกรมให้สมบูรณ์ 

    3) ทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 

    4) ประเมินผล 

    

 

 

 

 

 

 

4 ด าเนินตามกิจกรรม 

1) อบรมปฏิบัติการครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 
ค่าอาหารว่าง 239x35 

120,090 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

        ค่าอาหารกลางวัน 239x120 

        ค่าวิทยากร 

2) อบรมปฏิบัติการครูชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 
ค่าอาหารว่าง 239x35 
ค่าอาหารกลางวัน 239x120 
ค่าวิทยากร 

3) ค่าวัสดุ 

 

 

18,000 

 

 

 

 

18,000 

8,365 

28,680 

 

 

 

8,365 

28,680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

5 นิเทศก ากับติดตาม การใช้ระบบสื่อ
อิเลคทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
Education Courseware System 
(ECS)   

 

   

6 สรุปผลการด าเนินโครงการรายงาน
ผลการด าเนินโครงการ 

    

 รวมงบประมาณ 122,890 36,000 76,890 10,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ประชุมคณะท างาน 
เตรียมการด าเนินการ 
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

ก าหนดภารกิจ 
2 พัฒนา ระบบสื่อ

อิเลคทรอนิกส์เพ่ือ
การศึกษา Education 
Courseware System 
(ECS)   
    1) แต่งตั้งคณะท างาน 
    2) คณะท างานพัฒนา
โปรแกรม 
    3) ทดลองใช้กับกลุ่ม
ทดลอง 
    4) ประเมินผล 

            

3 ตรวจสอบแก้ไข เพ่ิมเติม 
ระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์
เพ่ือการศึกษา 
Education 
Courseware System 
(ECS)   
    1) แก้ไขข้อบกพร่อง
โปรแกรม 
    2) เพ่ิมเติมโปรแกรม
ให้สมบูรณ์ 
    3) ทดลองใช้กับกลุ่ม
ทดลอง และประเมินผล 

            

4 ด าเนินตามกิจกรรม 
   1) อบรมปฏิบัติการครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
   2) อบรมปฏิบัติการครู
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

            

5 นิเทศก ากับติดตาม การ
ใช้ระบบสื่อ
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

อิเลคทรอนิกส์เพ่ือ
การศึกษา Education 
Courseware System 
(ECS)   

6 สรุปผลการด าเนิน
โครงการรายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

            

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  122,890  บาท 

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ครูผู้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
และ 6 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1  ร้อยละ 100 มีทักษะในการใช้
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ประกอบการเรียนการสอน  และตรง
กับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และ
มีความตระหนักในคุณค่าความส าคัญ
ของสื่อเทคโนโลยีที่น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนา 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สอบถาม 
3. นิเทศ ติดตามฯ 

 

1. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ ติดตามฯ 

2. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อย
ละ 100 อ่านอออกเขียนได้ คิด
ค านวณได้ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด  
และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อย
ละ 90  สามารถใช้กระบวนการต่าง ๆ 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และน า

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สอบถาม 
3. นิเทศ ติดตามฯ 

 

1. แบบสังเกต
พฤติกรรม 
2. แบบสอบถาม 
3. แบบนิเทศ ติดตามฯ 
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ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
อ่ืน 

 

8. ผลผลิต 

 8.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,6 มีระบบสื่ออิเลคทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา Education 
Courseware System (ECS)  ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก  เขียนได้ 
คิดค านวณได้ และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

9. ผลลัพธ์ 

 9.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,6 มีทักษะในการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายประกอบการ
เรียนการสอน ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  ตระหนักในคุณค่าความส าคัญ ของสื่อเทคโนโลยีที่
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  ผู้เรียนได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เกิด องค์ความรู้  มีปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคล  สื่อ และสิ่งแวดล้อม  ใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
โอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน 

10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,6 ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการใช้สื่อการเรียนรู้             
ที่หลากหลายประกอบการเรียนการสอน ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และครูผู้สอนเกิดความ
ตระหนักในคุณค่าความส าคัญของสื่อเทคโนโลยีที่น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้  ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนา 
 10.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,6 ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เกิดองค์ความรู้มี
ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล  สื่อ และสิ่งแวดล้อม ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้คิดค านวณได้ 
และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีโอกาสน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน 
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กลยุทธ์ที่  3 

กำรเพิ่มประสทิธภิำพกำรบริหำรจัดกำร 
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

จำก 

สพป.อบ.1 

จำก  
สพฐ. 

 

 

กลยุทธ์ที่ 3  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

1 สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาที่มีต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 

50,000  นางสาวนวลฉวี สตุันตั้งใจ 

2 อบรมสมัมนาหลักสตูร“การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 2563 และการบรหิารเพื่อลดความเสี่ยง 

ด้านการเบิกจ่ายเงิน ” 

143,600  นายสุคนธ์ ตังคโณบล 

3 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบุคลากรในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร  

100,000  นางวิจิตรา  สุขสาย 

4 เสรมิสร้างความเขม้แข็งระบบการประกันคณุภาพ
ภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 

169,910  นายสุเมธ  มัดธน ู

5 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานลูกจ้างประจ า  30,000  นางวิจิตรา สุขสาย 

6 สร้างเสริมสมรรถนะการบรหิารจดัการสถานศึกษา 

ของผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

150,000  นางวิจิตรา  สุขสาย 

7 พิธีมอบเครื่องราชอิสรยิาภรณ์ช้ันต่ ากว่าสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดมิาลา 

20,000  นางปาณิสรา  สิงห์ทอง 

8 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศศึกษา  

(ก.ต.ป.น.) 

93,850  นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ ์

9 ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่น 

ด้านวิชาการ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

60,000  นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ 

10 การจัดท าแผนอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

16,280  นางสาวนวลฉวี สตุันตั้งใจ 
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

จำก 

สพป.อบ.1 

จำก  
สพฐ. 

 

 

11 วันส าคัญของชาติและร่วมเสริมสรา้งคุณธรรม สืบสาน
ประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรม 

40,000  น.ส.วนิดา  อัมพันธ ์

12 การสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคุม
ภายใน 

53,500  นางสุนทราภรณ์ บตุรอ่อน 

13 ประชุมสมัมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.1  

267,700  นางสุนทราภรณ์ บตุรอ่อน 

14 ตรวจสอบภายในสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

44,000  น.ส.นันทนา บัพพคุต 

15 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบตัิเพื่อพัฒนาองค์กร 

สู่ความเป็นเลิศ "การก าหนดทิศทาง การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563" 

40,495  นางเนตรหทัย  ณรงค์แสง 

16 การจัดตั้งและจดัสรรงบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

100,000  นายประสาน พิลาศาสตร ์

17 การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา 61,400  นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน ์

18 รับรองผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาปฏิบัติงานท่ีจังหวัด
อุบลราชธาน ี

8,400  น.ส.วนิดา  อัมพันธ ์

19 จัดเก็บข้อมลูผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียน 

เป็นรายบุคคลระดับประถมศึกษา  ด้วยระบบ 
(SchoolMIS) ปีการศึกษา 2562  

96,820  นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจนว์ิทย ์

20 เผยแพรค่วามรู้ทางกฎหมายที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติ
ราชการและการปฏิบัติตนทีด่ ี

10,120  นางธัณภัทร  กอบค า 

21 การติดตามและรายงานผลการบรหิารจัดการของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  

16,200  น.ส.อมรา  ทิณพัฒน์ 
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

จำก 

สพป.อบ.1 

จำก  
สพฐ. 

 

 

22 การพัฒนาการรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 

ผ่านระบบสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ 

27,000  น.ส.สุกญัญา  นามแก้ว 

23 เสรมิสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการท างานภาครัฐ (ITA )ส านักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1     

   

 300,000 นางสาริกา  ชายผา 

24 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนกิส์  (Pensions’ 
Electronic Filing)” 

56,100  นางสุภาวดี  วิลยั 

25 การประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา  และ
ลูกจ้างประจ า ที่เกษียณอายุราชการประจ าปี 2563 

เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานด้านการศึกษา 

100,000  นางวิจิตรา  สุขสาย 

 รวมกลยุทธ์ที่  3 1,755,375 300,000  
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โครงการ สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง 
ตามแผนอัตราก าลัง 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

√ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ บริหารงานบุคคล 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร  นางปาณิสรา  สิงห์ทอง  

นางสาวนวลฉวี  สุตันตั้งใจ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เป็นผู้ด าเนินการสรรหาต าแหน่ง พนักงานราชการ และลูกจ้างต าแหน่ง
ต่างๆ  เพ่ือบรรจุแต่งตั้งในต าแหน่งที่ว่างตามแผนอัตราก าลังของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือแก้ปัญหาการขาดอัตราก าลังในสถานศึกษา 
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 2.2  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่
ก าหนด 

3. เป้ำหมำย  

              3.1 เชิงปริมาณ        

          3.1.1 การสรรหาบุคคลตามอัตราก าลังที่ว่าง   จ านวน   50 อัตรา 

    3.2 เชิงคุณภาพ       
                    3.2.1 ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที่
ต้องการ  

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ส ารวจอัตราว่างต าแหน่งต่าง ๆ     

2 ประกาศรับสมัคร     

3 ด าเนินการสอบแข่งขัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

100x35x2 

- ค่าอาหารกลางวัน 100x120 

- ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 200x100 

- ค่าวัสดุสอบ 

50,000  

 

 

 

20,000 

 

7,000 

 

12,000 

 

 

 

 

 

11,000 

4 ประกาศผลการสอบและรายงาน 
สพฐ. 

    

 รวมงบประมาณ 50,000 20,000 19,000 11,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ             
2 ประสานในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 
            

3 ด าเนินการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง 

            

4 สรุปรายงานผล             
 

6. งบประมำณ       จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 50,000  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-  การสรรหาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

-  ได้บุคลากรทดแทนตามต าแหน่งที่
ว่างลดการขาดอัตราก าลัง     

- ได้บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ 

-  การสอบ 

- การสัมภาษณ์ 

- ข้อสอบ 

- แบบสัมภาษณ์ 

8.  ผลผลิต     

 8.1 สถานศึกษาได้รับการแก้ปัญหาในการขาดแคลนอัตราก าลัง 

9.  ผลลัพธ์    

 9.1 สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.1  ลดการขาดอัตราก าลังในสถานศึกษา 

 10.2  ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง 
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โครงการ อบรมสัมมนาหลักสูตร “การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563  
และการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน ” 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

√ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

√ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  49 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรพัย์ 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสุริยะ พุทธิผล  นางกฤษณา  กฤตาคม  นายสุคนธ์  ตังคโณบล   

นางสุมณฑา  วงศ์มั่น , นางทัศนีย์  นามสละ ,  
นางสาวจันทร์ฉาย   สืบวงศ์ นางสุภาวดี  วิลัย ,  
นางรัตนา  แก้วเนตร,  นางสาวสุธาวัลย์  จันทรจิตร,   
นายณรงศักดิ์  สุตะพรหม,  นายเสงี่ยม  พวงสุข  นางสาวนิโลบล  โยธา   

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  นโยบาลของรัฐบาล เห็นชอบมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ก าหนดเป้าหมายเบิกจ่ายเงินลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
ลงทุน และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบปัญหาการเงิน การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการ
จัดงาน ค่าใช้จ่ายในวันส าคัญ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ สวัสดิการการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล    
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาส าหรับผู้ปฏิบัติงานการเงินของสถานศึกษา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จะต้อง
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ถือปฏิบัติให้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตามก าหนดเวลาด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เพ่ือมิให้เกิดการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาดจากระเบียบก าหนด 

                 จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและการเงินระดับโรงเรียนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ความรู้ เสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงานพัสดุเพ่ิมพูนความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินของ
สถานศึกษา ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่าง ๆ เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาด  น าเอา
ความรู้ที่ได้จากวิทยากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่ถูกต้องตามระเบียบ รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 

              2.1  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง สามารถน า
ความรู้ใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ให้น้อยลงน าความรู้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง                

              2.2  เพ่ือให้ผู้ เข้าอบรมปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  วิธี เฉพาะเจาะจงได้ถูกต้อง เพ่ิมขีด
ความสามารถและสมรรถนะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ลดปัญหาและอุปสรรคจากการท างานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 

             2.3  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
เสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

            2.4  เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา 

3. เป้ำหมำย 

          3.1  เชิงปริมาณ   

                3.1.1  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียนละ 1 คน ด้านการเงิน 1 คน จ านวน 239 คน
ต่อวันทั้งหมด 2 วัน เจ้าหน้าที่ในส านักงาน 19 คน 

          3.2 เชิงคุณภาพ  

                3.1.2  ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการ มีระดับความพึงพอใจไม่น้อยกว่า
ระดับความพึงพอใจมาก 
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
35x2x260x2 วัน 

36,400  36,400  

2 อาหารกลางวัน 120x260 x2 วัน 62,400  62,400  

3 ค่าคู่มือการประชุม 250x80 x2 เล่ม 

(พัสดุ1เล่มการเงิน 1 เล่ม) 

40,000  40,000  

4 ค่าป้ายในการอบรม 1,000   1,000 

5 คณะกรรมการฯ อาหารว่างเครื่องดื่ม
20x35x2 

1,400  1,400  

6 คณะกรรมการฯอาหารกลางวัน
20x120x1 

2,400  2,400  

 รวมงบประมาณ 143,600  142,600 1,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 เสนอโครงการ             
2 อนุมัติโครงการ             
3 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ             
4 ประชุมคณะกรรมการฯ             
5 แจ้งผู้เข้าอบรมฯ             
6 ด าเนินโครงการ             
7 ติดตามประเมินผล             
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6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 143,600  บาท     

7. กำรประเมนิผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ100 ของจ านวนผู้เข้าอบรม
มีความรู้และปฏิบัติหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง
ส าเร็จ 

การอภิปรายตอบข้อซักถาม แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ100ของผู้เข้าอบรมสามารถ 

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่พัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ 

จัดท าคู่มือจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง
ครบถ้วน 

แบบสอบถาม 

 3. ร้อยละ100เบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการเบิก 

ชดเชยค่าน้ ามัน การเดินทางไป
ราชการ การจัดอบรมค่าตอบแทน
คณะกรรมการด าเนินการต่าง ๆ 

ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

จัดท าคู่มือ อบรมชี้แจงในการ
ปฏิบัติงาน ระเบียบเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานท างานอย่างถูกต้อง 

แบบสอบถาม 

 

8.   ผลผลิต  

 8.1  จ านวนผู้เข้าอบรมและระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

9.   ผลลัพธ์   

 9.1  มีความเข้าใจถูกต้องตรงกับการปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้างที่ดีข้ึน 

10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ 

     10.1  เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับวิธีปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ ปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น สามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง 
น าความรู้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
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     10.2  มีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุให้เป็นแนวทางเดียวกัน มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

     10.3  ผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานมีระดับท่ีสูงขึ้น 

     10.4  ผู้เข้าอบรมได้น าความรู้ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และหนังสือ
สั่งการต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการด าเนเนการอย่างถูกต้อง 

      10.5  มีมาตรการในการประหยัดงบประมาณในการเบิกจ่ายเงินเดียวกันที่ชัดเจตในส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการ 
สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

√ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  49 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางวิจิตรา  สุขสาย นางเพชรมณี บุญดาว  นางสาวน้ าทิพย์  สิทธิจินดา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นองค์กรหลักที่สนับสนุน
ส่งเสริมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการ ในด้าน
ต่าง ๆ แก่ข้าราชการครูและผู้ที่มารับบริการ  ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในส านักงาน จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องเป็นบุคคลที่รอบรู้ในด้านต่าง ๆสามารถให้บริการแก่ครูและผู้มารับบริการ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
มีวิสัยทัศน์  มีความเชื่อมั่นในสายงานอาชีพของตน เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตส านึกในด้านการบริการและจิต
อาสา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
รวมทั้งประสานสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จึง
ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 

          2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความรู้ เพ่ิมประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ปลูกจิตส านึกในการท างานอย่างต่อเนื่อง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้ง
เสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน  ลดอัตตาตัวตน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สร้างความเข้าใจ
ระหว่างสถานศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สามารถท างานเป็นทีมได้  เสริมสร้างจิตอาสาและ
จิตบริการ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี  เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

3.  เป้ำหมำย             

  3.1  เชิงปริมาณ    

                3.1.1  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 83 
คน 

 3.2  เชิงคุณภาพ   

       3.2.1  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 มีความรู้
ความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในหน่วยงาน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี  เทิดทูลสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดอบรมและประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรใน สพป.
อบ.1ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

80x35x2 

- ค่าอาหารกลางวัน 80x120 

20,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,600 
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- ค่าตอบแทนวิทยากร 6x600 

- ค่าวัสดุ 

 

3,600 

9,600 

 

 

 

1,200 

2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

การปฏิบัติงานกับ สพท.อื่น 

- ค่าพาหนะ 

- ค่าท่ีพัก 50x400 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 50x240x2 

80,000   

 

36,000 

20,000 

24,000 

 

 รวมงบประมาณ 100,000 3,600 95,200 1,200 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ             
2 1. ประสานในส่วนที่

เกี่ยวข้อง 
            

3 จัดประชุมอบรมความรู้ 
และสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวทางการ
ท างานตามพระราโชวาท 

            

4 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การปฏิบัติงาน
กับ สพท.อื่น 

            

5 สรุปรายงานผล             
 

6. งบประมำณ       จาก สพฐ.         จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 100,000  บาท     [

ดึ

ง

ดู

ด

ค

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค
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7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอืที่ใช้ 

1. ผู้ผ่านการพัฒนามีจิตส านึกและมี
ความตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้ผ่านการพัฒนามีความรักความ
ผูกพันและภาคภูมิใจในองค์กร 

3. ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถปรับปรุง
งานในหน้าที่ให้ประสิทธิภาพมีการ
ด าเนินการที่ทันสมัยและรวดเร็ว 

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

 

สอบถาม 

ประเมิน 

สังเกต 

แบบสอบถาม 

แบบประเมิน 

 

8.  ผลผลิต  

 8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ตามสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 

9.  ผลลัพธ์  

 9.1  บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน ากระบวนการ PLC มาพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กร    

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

           10.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ตามสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวน 83 คน และเข้าร่วมกิจกรรมสามารถผ่าน
การพัฒนาทุกคน 

       10.2 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถน ากระบวนการ PLC มาพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กร    
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            10.3 บุคลากร ได้รับขวัญก าลังใจปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความรักสามัคคี   
ในส านักงาน 
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โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอก 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  70 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา นายปรีชา  ทาศิริ นายสุเมธ มัดธนู  

นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

          การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
โดยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ในสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาและรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูป
ระบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการ
ประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้ง
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ภายในและภายนอก เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกันนั้น สพฐ. ได้ด าเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ 
จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่ก าหนดต้อง
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพ่ือ ลดภาระการ
จัดเก็บข้อมูล และลดการจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมินและต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 และ
ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เพ่ือให้สถานศึกษาหน่วยงาน      
ต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการ
พัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาไปแล้วนั้น ทั้งนี้     
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และได้รับ
การรับรองมาตรฐานจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ต่อไป 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
239 โรงเรียน จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มี
ระบบการประกันและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
โดยมีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีรูปแบบการพัฒนาการประกันคุณภาพที่ดีเป็นไป
ตามแนวทางปฏิรูประบบการประกันและการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ  จัดการศึกษาจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

      2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 

      2.2 เพ่ือสังเคราะห์ผลการตรวจสอบ และผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

      2.3 เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างท่ีดีเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษา  

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 
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           3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จ านวน 239 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

           3.2.1 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามบริบทของสถานศึกษา 

            3.2.2 สถานศึกษามีระบบคุณภาพและกลไกการขับเคลื่อนการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในจนเป็นวัฒนธรรมของการท างานปกติ 

            3.2.3 สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในจนเป็นแบบอย่างที่ดีได้และพร้อมเข้า
รับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพ   จ านวน 20 
คน 1 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20×35×2) 

- ค่าอาหารกลางวัน (20×120) 

3,800   

 

 

1,400 

 

2,400 

 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ผอ.รร./ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ  จ านวน 239 คน 

- ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
(239×35×2) 

- ค่าอาหารกลางวัน (239×120) 

49,010  

 

 

 

 

 

 

16,730 

 

28,680 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร(6×600) 3,600 

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

สังเคราะห์ผลการตรวจสอบ และผล
การประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

จ านวน 20 คน 3 วัน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20×35×6) 

- ค่าอาหารกลางวัน (20×120×3) 

11,400   

 

 

 

4,200 

 

7,200 

 

4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ก ากับติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จ านวน 239 โรงเรียน 
ส าหรับผู้นิเทศ 20 คน 120 วัน 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 120 วันๆละ 120 บาท 

(120×120) 

- ค่าพาหนะ 200บาท/โรงเรียน 
(239×200) 

62,200   

 

 

14,400 

 

47,800 

 

5 กิจกรรมที่ 5 คัดเลือกสถานศึกษาที่มี
ระบบคุณภาพและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็น
แบบอย่างที่ดี 25 เครือข่ายๆละ 3 
โรงเรียนๆละ 500 บาท (25×3×500) 

37,500   

 

 

37,500 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

6 กิจกรรมที่ 6 จัดท ารายงานการ
ประเมินผลโครงการ 60 เล่ม ๆ ละ 
100 บาท (60×100) 

6,000   

6,000 

 

 รวมงบประมาณ 169,910  169,910  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการคณะกรรมการ
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพ  

            

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ผอ.รร./
ผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ 

            

3 กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิง
ปฏิบัติการสังเคราะห์ผล
การตรวจสอบ และผล
การประเมนิคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

            

4 กิจกรรมที่ 4 นิเทศ 
ก ากับติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา จ านวน   
239 โรงเรียน  
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

5 กิจกรรมที่ 5 คัดเลือก
สถานศึกษาท่ีมีระบบ
คุณภาพและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาทีเ่ป็น
แบบอย่างที่ดี  

            

6 กิจกรรมที่ 6  
จัดท ารายงานการ
ประเมินผลโครงการ  

            

 

6. งบประมำณ          จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 169,910  บาท 

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาครบ
วงจร 

2. จ านวนสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในงานประกันคุณภาพภายใน 

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการ
ประเมินภายนอก 

1. ติดตาม ตรวจสอบโรงเรียนที่
ด าเนินงานได้ครบวงจรตาม
ระบบประกันคุณภาพภายใน 

2. ประเมินผลงานการประกัน
คุณภาพภายใน 

3. ประเมินผลคุณภาพภายนอก 

1. แบบติดตาม 
ตรวจสอบระบบการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. แบบประเมินผลงาน 

3. แบบประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 

8. ผลผลิต 

       8.1 สถานศึกษาที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
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9. ผลลัพธ์ 

       9.1 สถานศึกษามีมาตรฐานในระบบประกันคุณภาพทั้ง 3 มาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพด้าน
ผู้เรียน มาตรฐานคุณภาพด้านการบริหารและการจัดการ มาตรฐานการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ  

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต1 ทุกโรงเรียน มีการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ ครบวงจร และมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

  10.2 สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียน มีข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก 
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

√ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

√ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  49 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางวิจิตรา  สุขสาย นางเพชรมณี บุญดาว นางสาวน้ าทิพย์  สิทธิจินดา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีลูกจ้างประจ าที่ปฏิบั ติหน้าที่        
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษาจ านวนมากมีหน้าที่
ปฏิบัติงานสนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ลูกจ้างประจ าจะต้องได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบต าแหน่งส าหรับลูกจ้างประจ า แนวปฏิบัติของ สพฐ.เกี่ยวกับการเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ า    
การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการที่ดี รวมถึงการ ปลูกจิตส านึกและจิตบริการ       

  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าหนดจัดพัฒนาลูกจ้างประจ าในสังกัดตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานลูกจ้างประจ าในอุบลราชธานี เขต 1 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 1  
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือพัฒนาลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต าแหน่ง 

 2.2 เ พ่ือพัฒนาให้ลูกจ้างประจ าได้ทราบแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเปลี่ยนต าแหน่งเ พ่ือ
ความก้าวหน้า 

 2.3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการที่ดีให้ลูกจ้างประจ า 

 2.4 เพ่ือสร้างจิตส านึกและจิตบริการที่ให้แก่ลูกจ้างประจ า 

3. เป้ำหมำย 

  3.1  เชิงปริมาณ 
                 3.1.1 ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  จ านวน 
120 คน 
         3.2  เชิงคุณภาพ 
                 3.1.2 ลูกจ้างประจ าได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต าแหน่งและการ
เปลี่ยนต าแหน่ง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาการ  จัดการศึกษา    
ของหน่วยงาน มีจิตอาสาและจิตบริการ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. เตรียมการประชุม     

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

120x35x2 

- ค่าอาหารกลางวัน 120x120 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 6x600 

- ว่าวัสด ุ

30,000  

 

 

 

3,600 

 

8,400 

 

14,400 

 

 

 

 

 

3,600 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3. ประเมินผลการด าเนินงาน     

4 รายงานผลการด าเนินงาน     

 รวมงบประมาณ 30,000 3,600 22,800 3,600 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ             
2 แต่งตั้งและประชุม

คณะกรรมการด าเนินการ 
            

3 แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับ
การพัฒนา 

            

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

            

5 ประเมินผลการ
ด าเนินงานและรายงาน
ผลการด าเนินงาน 

            

 

6. งบประมำณ        จาก สพฐ.       จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 30,000  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ลูกจ้างประจ าปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาการ
จัดการศึกษาของหน่วยงาน 

-  การสอบ 

- การสัมภาษณ์ 

- ข้อสอบ 

- แบบสัมภาษณ์ 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น
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8.  ผลผลิต  

 8.1 ลูกจ้างประจ าได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100 

9.  ผลลัพธ์  

 9.1 ลูกจ้างประจ าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา            
ของหน่วยงาน มีจิตอาสาและจิตบริการ ลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจระบบต าแหน่งและแนวปฏิบัติ
ในการเปลี่ยนต าแหน่งสามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่งตามระบบต าแหน่ง 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

10.1  ลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจระบบต าแหน่ง และแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนต าแหน่ง
สามารถน าไปปรับเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น 

 10.2  ลูกจ้างประจ ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

 10.3  ลูกจ้างประจ ามีจิตอาสา จิตบริการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหาร 
สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

√ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  49 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางวิจิตรา  สุขสาย นางเพชรมณี บุญดาว  นางสาวน้ าทิพย์  สิทธิจินดา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีดังนั้นการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมี
ความพร้อมที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จในการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และ
นโยบายการศึกษาของชาติ ดังนั้น การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างเต็มที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพนั้น จ าเป็นจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะ       
การเป็นผู้น า บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ ทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ภาวะผู้น าทางวิชาการ มีความรู้             
ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษารวมทั้งประสานสัมพันธ์สามารถสร้างความร่วมมือร่วมใจบุคลากร
ในสถานศึกษาและชุมชนได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 มองเห็นถึง
ความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
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2. วัตถุประสงค์ 

    2.1  เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์และความตระหนักในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

    2.2 เพ่ือสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศติดตาม และประเมินผลการ            
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

             2.3 มุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบ ICT 

             2.4 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการสถานศึกษา และเกิดความช่วยเหลือในด้านต่าง 
ๆ  

 3.  เป้ำหมำย        

    3.1  เชิงปริมาณ         

       3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 239 คน   

 3.2  เชิงคุณภาพ    

                3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนที่ผ่านการพัฒนาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมเสวนาการบริหารจัดการ 

ด้วยระบบ ICT  ในยุค 4.0 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

250x35x6 

- ค่าอาหารกลางวัน 250x120x3 

150,000  

 

 

 

 

 

 

52,500 

 

90,000 
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- ค่าตอบแทนวิทยากร 10 ชม. ๆ ละ 
600 

- ค่าวัสดุ 

6,000  

 

1,500 

2 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

งบส่วนตัว    

3 สรุปรายงาน     

 รวมงบประมาณ 150,000 6,000 142,500 1,500 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 จัดท าและขออนุมัติ
โครงการ 

            

2 ประสานงานในส่วนที่
เกี่ยวขอ้ง 

            

3 ประชุมเสวนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบICT 
 ในยุค 4.0 และ
กระบวนการ PLC 

            

4 การศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

            

5 สรุปและรายงานผล             
 

6. งบประมำณ          จาก สพฐ.           จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  150,000 บาท     
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7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้
หลักธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา และ
สามารถนิเทศภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอบถาม 

ทดสอบตามหลักสูตรการอบรม 

แบบสอบถาม 

แบบทดสอบ 

การสังเกตพฤติกรรม 

 

8.   ผลผลิต   

 8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิพาพการบริหารจัดการสถานศึกษา   
ทุกคน 

9.   ผลลัพธ์   

 9.1 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในภาพรวมของสถานศึกษาสูงขึ้น   

10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 10.1 ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของสถานศึกษาสูงขึ้น  ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศ
ติดตามผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
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โครงการ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและ 
เหรียญจักรพรรดิมาลา 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

√ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ บริหารงานบุคคล 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร นางปาณิสรา  สิงห์ทอง นางเพชรมณี  บุญดาว 

นางสาวน้ าทิพย์  สิทธิจินดา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ด้วยแต่ละปีมีข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้เสนอขอเครื่อง
ราช-อิสริยาภรณ์ เป็นจ านวนมาก ซึ่งเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จะต้องน าไปจ่ายให้ผู้ ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละปี 

2.  วัตถุประสงค์    

 2.1 เพ่ือจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา               
ให้ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี  2562  ซึ่งมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ านวน 200 ราย 
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 2.2 เพ่ือเป็นเกียรติและสร้างขวัญ ก าลังใจ แก่ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจ าในสังกัด 

3.  เป้ำหมำย 

 3.1  เชิงปริมาณ 

       3.1.1 ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2562  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จ านวน  200  ราย 

 3.2  เชิงคุณภาพ 

                 3.2.1 เพ่ือเป็นเกียรติ และขวัญ ก าลังใจ แก่ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจ าในสังกัดท าให้บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่วนราชการ ต่อไป 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การเดินทางไปราชการเพ่ือรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

- ค่าท่ีพัก 3x500 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 3x240x2 

8,940   

 

6,000 

1,500 

1,440 

 

2. ค่าใช้จ่ายการจัดพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครู/
บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า
ในสังกัด ที่ได้รับพระราชทาน

11,060    
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เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2562  
ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราช 

อิสริยาภรณ์  จ านวน 200  ราย 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

200x35 

- ค่าจัดสถานที่ 

 

 

 

7,000 

 

 

 

 

 

4,060 

3. สรุปและรายงานผล     

 รวมงบประมาณ 20,000  15,940 4,060 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 จัดท าโครงการและเสนอ
ขออนุมัติโครงการ 

            

2 การเดินทางไปราชการ
เพ่ือรับครื่องราช
อิสริยาภรณ์ 

            

3 จัดพิธีมอบครื่องราช
อิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า
สายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลาให้แก่
ข้าราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่
ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ประจ าปี 2562  ผู้ได้รับ
พระราชทาน
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
จ านวน 200  ราย 

 

6. งบประมำณ        จาก สพฐ.       จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  20,000  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ข้าราชการครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา/ลูกจ้างประจ า ในสังกัด ที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์           
ประจ าปี 2562 ผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  จ านวน   

200  รายได้รับขวัญ ก าลังใจ ท าให้
บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติ    

- สอบถาม 

- สังเกต 

 

- แบบสอบถาม 

 

8. ผลผลิต  
 8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามที่เสนอขอพระราชทาน            
9. ผลลัพธ์  
 9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีขวัญและก าลังใจที่ดี 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 10.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีขวัญและก าลังใจที่ดี ส่งผลดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและส่วนราชการ   
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โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6,3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6,3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

  √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

  √ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์   รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ  นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ 

นางชาลินี  ศรีสันต์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 20ได้
ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
เพ่ือท าหน้าที่ ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
สังกัด เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก 
คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
(ก.ต.ป.น.) เป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาท อ านาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับพ้ืนที่
การศึกษา ตามท่ีกฎหมายก าหนดโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพ้ืนที่การศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการศึกษา 
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วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการ โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ
ด าเนินงานแบบองค์รวม เพ่ือเป็นการ จัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน 
ร่วมมือในการน าไปใช้ขับเคลื่อน และการก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ท างานร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ
ด าเนินงานแบบองค์รวม จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)          
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 

 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.1 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.อุบลราชธานี เขต 1       จ านวน   9   คน 

   3.1.2 รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1 จ านวน   3  คน 

   3.1.3 ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน  20   คน 

   3.1.4 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน  25  คน 

   3.1.5 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จ านวน 239  คน 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

    3.2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด 
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    3.2.2 กลุ่มงานเลขานุการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามีแผนการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ท างานร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 

      3.2.3 สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่ายได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมอนุ ก.ต.ป.น.จัดท า
แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษา จ านวน 3 วัน 

- ค่าอาหารว่าง ( 15x35x2x3) 

- ค่าอาหารกลางวัน (15x120x3) 

- ค่าเอกสารเข้าเล่ม   (100x30) 

14,550  

 

 

 

 

 

3,150 

5,400 

3,000 

 

2 ประชุมคณะกรรมการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านวชิาการ จ านวน 2 วัน 

- ค่าอาหารว่าง ( 15x35x2x2) 

- ค่าอาหารกลางวัน (15x120x2) 

- ค่าเอกสารเข้าเล่ม   (100x30) 

8,700  

 

 

 

 

 

2,100 

3,600 

3,000 

 

3 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

จ านวน 4 ครั้ง 

- ค่าเบี้ยประชุม (10,200x4)  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  ( 20 x 35 x 2x4 ) 

57,600 

 

 

 

 

 

 

40,800 

 

 

 

 

 

5,600 
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- ค่าอาหารกลางวัน (20x120x4) 

- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

 

 

 

 

9,600 

1,600 

 

 

4 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศตามแนวทางของคณะกรรมการ 

จ านวน 5 อ าเภอ  

- ค่าเบี้ยเลี้ยงจ านวน 5 วัน  

  (ทีมละ 5 คน) 

- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง  

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

   

 

 

 

 

 

7,000 

 

5 สรุปและรายงานผลผลการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศ
การศึกษา 

-  ค่าเอกสารเข้าเล่ม จ านวน 30 เล่ม 

3,000   

 

 

3,000 

 

 รวมงบประมาณ 93,850 43,800 47,050  

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ประชุมคณะอนุกรรมการ  
ก.ต.ป.น.จัดท าแผนพัฒนา
การติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา 

            

2 ประชุมคณะท างานจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านวิชาการ ให้เป็น
ปัจจุบัน  
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3 จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

            

4 ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ
ตามแนวทางของคณะ
กรรมการฯ 

            

5 สรุปและรายงานผลผล
การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการนิเทศ
การศึกษา 

            

 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  93,850  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ100 ของคณะกรรมการ  
ก.ต.ป.น. ได้ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ 

2. ร้อยละ100 ของศึกษานิเทศก์ได้
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศร่วมกับสถานศึกษาและ
เครือข่ายสถานศึกษา 

3. ร้อยละ100 สถานศึกษาและ
เครือข่ายสถานศึกษาได้รับ การ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา 

สัมภาษณ์ 

ส ารวจ/ประเมินผล 

สอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 

แบบส ารวจ 

แบบสอบถาม 

   

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้
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น

ข

[

ดึ

ง

ดู
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ม
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ข



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 247 

8. ผลผลิต 

  8.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด จ านวน 9 คน 

  8.2 มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา และฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
เป็นแนวทางในการท างานร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 

  8.3 สถานศึกษา จ านวน 239  โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

9. ผลลัพธ์ 

  9.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  

  9.2 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) มีแผนการ
ด าเนินการน าไปสู่การปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 

  9.3 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม จากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการจัดการศึกษา 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

 10.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการติดตาม (ก.ต.ป.น.)  ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ท่ีกฎหมายก าหนด 

 10.2 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  

 10.3 สถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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โครงการ ผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

  √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

  √ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์   รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ  นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ 

นางชาลินี  ศรีสันต์ 
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ก ากับ ประสาน
และส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 239 โรงเรียน 25 เครือข่าย
สถานศึกษา ในพ้ืนที่เขตบริการ 5 อ าเภอ จังหวัดอุบลราชธานี มีนักเรียนจ านวน 33,734 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2,062 คน โดยมีแผนงาน โครงการและ กิจกรรมด าเนินการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รับผิดชอบภารกิจด้านการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คือ งานวิชาการ ซึ่งมีนักเรียนเป็นเป้าหมาย ในการพัฒนา โดยใช้กระบวนการบริหาร
แผนงาน โครงการ คือ การวางแผน ด าเนินงาน สรุป รายงานผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ และมีการรายงาน     
ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ สิ่งส าคัญในกระบวนการบริหารโครงการ คือ 
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การรายงานและการประชาสัมพันธ์ผลงานด าเนินงาน ผลงานดีเด่น ให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบ  
จากสภาพที่ผ่านมาพบว่าขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้รับด าเนินการเท่าที่ควร ท าให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนไม่ได้รับทราบผลการด าเนินงานโครงการและผลงานดีเด่นของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการศึกษา โดยกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จึงได้จัดท าโครงการผลิตสื่อเพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานและผลงานดีเด่นด้านวิชาการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน ผลงานดีเด่นด้านวิชาการของส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีสื่อประชาสัมพันธ์
ผลงานเผยแพร่ทางช่องทางการสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบ 

3.  เป้ำหมำย  
  3.1 เชิงปริมาณ สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จ านวน 20 เรื่อง/รายการ
ครอบคลุมผลงานดีเด่น 5 ด้าน คือ ผลงานโรงเรียน  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน และชุมชน 

3.2 เชิงคุณภาพ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มีสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นเผยแพร่ทางช่องทาง
การสื่อสารในระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและส่วนกลางให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จ้างเหมาผลิตสื่อวีดีทัศน์ จ านวน 20 
เรื่อง/รายการ ๆ ละ 3,000 บาท                         

60,000  60,000  

 รวมงบประมาณ 60,000  60,000  
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะท างาน             
2 ประชุมคณะท างาน

วางแผน 
            

3 ด าเนินการ             
4 เผยแพร่ผลงาน             
5 สรุป ประเมินผล  

รายงานผล 
            

 

6. งบประมำณ        จาก สพฐ.         จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 60,000  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ ของสื่อที่ผลิตและเผยแพร่ ประเมินคุณภาพสื่อ แบบประเมิน 
ร้อยละ ของผู้รับทราบสื่อ การส ารวจความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

8. ผลผลิต 

8.1 สื่อวีดีทัศน์จ านวน 20 เรื่อง/รายการ 

9. ผลลัพธ์ 

9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีสื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน
ดีเด่นให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

10.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีสื่อประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงาน ผลงานดีเด่นด้านวิชาการ จ านวน 20 รายการเผยแพร่ 

10.2  ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนรับทราบผลการด าเนินงาน ผลงานดีเด่นด้านวิชาการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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โครงการ การจัดท าแผนอัตราก าลังและการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6,3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6,3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุม่ที่รับผิดชอบ บริหารงานบุคคล 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร นางสาวนวลฉวี  สุตันตั้งใจ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปัจจุบันมีอัตราก าลังครู ในภาพรวม 
ต่ ากว่าเกณฑที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และมีโรงเรียนที่ขาดครูผู้สอนทางด้านสาขาวิชาหลัก เช่น  คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาและภาษาต่างประเทศอยู่เป็นจ านวนมาก ประกอบกับโรงเรียนที่มี   ครูที่สอนไม่ตรง
ตามความถนัดหรือตามคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่ได้ศึกษา เพ่ือให้การบริหารอัตราก าลัง เกิดประโยชน์สูงสุด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงควรมีการจัดท าแผนอัตราก าลังของ    
เขตพ้ืนที่การศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท า แผนอัตราก าลัง ของสถานศึกษา น าแผนที่จัดท าสู่
การปฏิบัติ ติดตาม ประเมินผลการใช้อัตราก าลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และมีการบริหารอัตราก าลัง      
ในภาพรวม โดยเสนอเกลี่ยอัตราก าลัง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการจัดสรรพนักงาน
ราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด รวมทั้งสถานศึกษาท่ีมีความขาดแคลนบุคลากร  
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2. วัตถุประสงค์  

  2.1 เพ่ือให้การวางแผนอัตราก าลังคน ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ในสถานศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ทั้งในด้าน
ปริมาณและความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา 

  2.2 เพ่ือให้การวางแผนการใช้ก าลังคน เป็นการวางแผนเพ่ือให้มีการใช้ก าลังคนที่มีอยู่ในองค์กร     
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

  2.3 เพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับ  สภาพ
อัตราก าลังของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

  2.4 เพ่ือด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนที่มี
อัตราก าลังครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดในโรงเรียนที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

  2.5 เพ่ือด าเนินการจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับจัดสรรคืนจาก 
ผลการเกษียณอายุราชการตามเงื่อนไข คปร. และหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

  2.6 เพ่ือด าเนินการเกลี่ยและจัดสรรอัตรา พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ   

                3.1.1 สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 239 โรงเรียน 

  3.2 เชิงคุณภาพ   

                3.2.1 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มีแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะสั้นและด าเนินการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 6 ครั้ง/ปี 

- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 

  (11 x 35 x 8) 

- ค่าอาหารกลางวัน (11 x 120 x 8) 

- ค่าจัดท าเอกสารประกอบการ
ประชุม  (8 x 11 x 30) *ขอถัวเฉลี่ย 

16,820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,080 

 

10,560 

2,640 

 

 รวมงบประมาณ 16,280  16,280  

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 จัดท าเอกสาร             
3 ประชุมคณะกรรมการฯ             
4 จัดท ารายงานการประชุม 

ขออนุมัติ กศจ. ออก
ค าสั่งฯ และแจ้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

            

 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.         จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  16,280  บาท    
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7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. จัดการประชุมได้ร้อยละ 90 - บัญชีลงเวลา - บัญชีลงเวลา 

2. ลดปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลัง
ครูของสถานศึกษาในสังกัดได้ 

3. สถานศึกษาในสังกัด มีแผน
อัตราก าลังของสถานศึกษา 

- รายงานการประชุม 

- ข้อมูลอัตราก าลังครู 

- รายงานการประชุม 

8. ผลผลิต  

  8.1 จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษาในสังกัดได้ครบตาม
จ านวนที่ สพฐ. จัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเกลี่ยอัตราก าลังจากสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลัง
ครูเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีต าแหน่งว่างครบทุกอัตรา 

9. ผลลัพธ์  

  9.1 สถานศึกษาในสังกัดมีอัตราก าลังครูครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มีแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา 

  10.2 สามารถจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการที่ สพฐ. ส่งคืนให้ และต าแหน่ง พนักงานราชการ 
และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน และมีการเกลี่ยอัตราก าลังจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ให้
สถานศึกษาในสังกัดที่มีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ได้ครบตามจ านวน 
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โครงการ วันส าคัญของชาติและร่วมเสริมสร้างคุณธรรม สืบสานประเพณี  
อนุรักษว์ัฒนธรรม 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ อ านวยการ 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสุริยะ  พุทธิผล นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน  นางสาววนิดา  อัมพันธ์   

นางปวารณา  ร้อยพิลา นางทิพวรรณ  สมสอน   นางจิราพร  พุทธเลิศ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาเป็นที่
รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ท าให้มีกิจกรรมและภารกิจที่จะต้องท าร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด
อุบลราชธานี ในหลายกิจกรรม เช่น งานกาชาด เทศกาลขึ้นปีใหม่ งานวันครู งานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
งานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ให้ความร่วมมือทั้งด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามท่ีจังหวัดและหน่วยงานอื่น ๆ ขอความร่วมมือ กลุ่มอ านวยการ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  

       2.1 เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นวันส าคัญของชาติและวันส าคัญทางศาสนา 
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       2.2 เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

       2.3  เพ่ือสนับสนุนและให้ความร่วมมือตลอดจนสร้างความสามัคคีในองค์กรและความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างหน่วยงาน 

3.  เป้ำหมำย  

 3.1 เชิงปริมาณ  

  3.1.1 บุคลากรตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ สพป.อบ.1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วมงานและ
กิจกรรมวันส าคัญ 

 3.2 เชิงคุณภาพ  

  3.1.2 บุคลากรใน สพป.อบ.1 เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และส านึกรักบ้านเกิด รวมทั้งเกิดความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและหน่วยงานอ่ืน 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การร่วม กิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
ศาสนา  และแประเพณีท้องถิ่น  
จ านวน  25  ครั้ง/ปี 

-ค่าเครื่องถวายสักการะตามที่
กิจกรรมก าหนด 20 ครั้งx2,000 บาท 

 

 

40,000 

 

 

 

- 

 

 

40,000 

 

 รวมงบประมาณ 40,000  40,000  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 วันคล้ายวันสวรรคต
รัชกาลที่ 4 

            

2 วันคล้ายวันสวรรคต
รัชกาลที่ 9 

            

3 วันร าลึกหม่อมเจียงค า             
4 วันปิยมหาราช             
5 พิธีบวงสรวงท้าวค าผง             
6 งานจุลกฐินประเพณี

ท้องถิ่นวัดไชยมงคล 
            

7 วันพระบิดาแห่ง 
ฝนหลวง 

            

8 วันสมเด็จพระมหา 
ธีรราชเจ้า 

            

9 วันพ่อแห่งชาติ             
10 วันร าลึกถึงพระเจ้า 

ตากสินมหาราช 
            

11 ร่วมกิจกรรมงาน
กาชาด 

            

12 วันขึ้นปีใหม่             
13 วันเด็กแห่งชาติ             
14 วันครู             
15 วันพ่อขุนรามค าแหง             
16 วันสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช 
            

17 วันสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวและวัน
ข้าราชการพลเรือน 

            

18 วันจักรี             
19 วันสงกรานต์             
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

20 วันสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช 

            

21 วันอาสาฬหบูชา             
22 วันเข้าพรรษา             
23 วันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา สมเด็จ
พระราชินีในรัชการที่ 
10 

            

24 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  
รัชกาลที่ 10 

            

25 วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชการที่ 9 

            

 

6. งบประมำณ        จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 40,000  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

บุคลากรใน สพป.อบ.1 เข้าร่วม
กิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย มี
ทัศนคติที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีของ
ชาติ 

สังเกต - 

 

8. ผลผลิต   

  8.1 บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ 

  

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 259 

9. ผลลัพธ์   

  9.1 บุคลากรทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีสัมพันธ์อันดี
กับบุคลากรในหน่วยงานอื่น และมีขวัญ ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 บุคลากรใน สพป.อบ.1 เข้าร่วมกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย มีทัศนคติที่ดีและเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ 

  

  



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 260 

โครงการ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  69 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ อ านวยการ 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสุริยะ  พุทธิผล นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน  นางสาววนิดา  อัมพันธ์   

นางปวารณา  ร้อยพิลา นางทิพวรรณ  สมสอน   นางจิราพร  พุทธเลิศ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามที่ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของการสนับสนุน และส่งเสริม
ให้หน่วยรับตรวจซึ่งเป็นองค์การต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท้องถิ่น  มีระบบการ
ควบคุมภายใน ที่ดี ซึ่งนอกจากจะท าให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว ยังส่งเสริมให้
เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีอีกด้วย จึงได้จัดท าแนวทางการ จัดวางระบบควบคุมภายใน
และการประเมินผลการควบคุมภายใน  

 ส่วนหนึ่งของความส าเร็จของทุกองค์การ คือการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากระบบ
การควบคุมภายในจะป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันจะเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงาน ซึ่งอาจจะมีโอกาส
เกิดข้ึนได้ในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน องค์การควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึ้น เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่เนื่องจาก
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สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานระบบการควบคุมภายในตลอดเวลา จึงต้องจัด
ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจในทุกปี ส่วนสถานศึกษาที่มีผู้รับผิดชอบเดิมอยู่แล้วยังสับสนและเข้าใจ
คลาดเคลื่อนในกระบวนการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และรูปแบบการรายงานที่มีจ านวนมาก         
จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือทบทวนความรู้ความเข้าใจในการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน และแนวทางในการ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

     2.2 เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษาด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

3.  กลุ่มป้ำหมำย 

    3.1 เชิงปริมาณ 

             3.1.1 ประธานเครือข่าย/ ผู้บริหารสถานศึกษา 

         3.1.2 ผู้รับผิดชอบงานระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวม
จ านวน  239  คน  

         3.1.3 บุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต 1ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/
ผู้รับผิดชอบงานระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และคณะท างาน จ านวน 19 คน แบ่งการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ออกเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 จ านวน 125 คน/รุ่นที่ 2 จ านวน 125 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 
250   คน 

    3.2 เชิงคุณภาพ 

         3.2.1 โรงเรียนมีมาตรการความเสี่ยงภายในโรงเรียนได้ครอบคลุมทั้ง 4 งาน 

         3.2.2 ผู้บริหาร หรือผู้ปฎิบัติหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มสามารถขยายผลความรู้    
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในกลุ่ม/สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1. 

1.1 ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1.2 ประชุมสัมมนาการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 250 คน 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

250 x 35  x2  

- ค่าอาหารกลางวัน 250x120x1  

-ค่าวิทยากร (เหมาจ่าย) 

-ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดประชุม 

53,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

   

 

2,000 

 

 

 

17,500 

30,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000 

 รวมงบประมาณ 53,500 3,000 49,500 1,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ประชุมเตรียมความ
พร้อมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

2 ประชุมสัมมนาการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน 
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6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  53,500 บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละ 100 ของผู้เข้าประชุม 

เชิงปฏิบัติการสามารถจัดท ารายงาน
ระบบการควบคุมภายในได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และรายงาน
ผลทันตามก าหนดเวลา 

ใช้แบบสอบถาม 

แบบรายงาน 

แบบสอบ/แบบรายงาน 

8. ผลผลิต 

     8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบงานระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาและ
บุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สามารถจัดท ารายงานระบบการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องมี
ประสิทธิภาพ และรายงานผลทันตามก าหนดเวลา 

9. ผลลัพธ์ 

  9.1 ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบงานระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาและ
บุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน สามารถจัดท ารายงานการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และรายงานผล
ทันตามก าหนดเวลา 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

  10.1 ผลการด าเนินการของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถป้องกัน ลดการผิดพลาด และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ รวมทั้ง
ท าให้ได้รับความเชื่อถือในการรายงานทางการเงินตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ             
ที่เก่ียวข้องได้ถูกต้อง 
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โครงการ ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.อบ.1 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6,3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6,3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

   √ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ อ านวยการ 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสุริยะ  พุทธิผล นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน  นางสาววนิดา  อัมพันธ์   

นางปวารณา ร้อยพิลา นางทิพวรรณ  สมสอน นางสาวจิราพร  พุทธเลิศ 
นายธรรมนูญ  ลาผ่าน 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ก าหนดให้
สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ตามที่ส่วนราชการก าหนด โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษา          
เป็นผู้บังคับบัญชา มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาชาติ และปฏิบัติงานไปตามที่ได้รับมอบหมายจาก
นโยบายของ สพฐ. เพ่ือรับทราบนโยบายแนวทางการด าเนินงานร่วมกันและพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศ  
จึงได้จัดท าโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
สพป.อบ.1 นี้เพ่ือแจ้งข่าวสารการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา งานวิชาการ นโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับบัญชา รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายขององค์กรร่วมกัน
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เพ่ือก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการด าเนินการตามนโยบายอย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง
น าผลการด าเนินงานไปปฏิบัติและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
ปรับปรุงต่อไป 

2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบ
นโยบายในการจัดการศึกษาและรับทราบนโยบาย น าลงสู่การปฏิบัติต่อเนื่อง 

        2.2 เพ่ือพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณลักษณะการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจ   
ที่รับผิดชอบ สู่ สถานศึกษา ครู นักเรียน  น านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
          2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาได้รับ ข่าว         
ความเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางแก้ไข
รว่มกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยใช้กิจกรรม PLC 

          2.4 เพ่ือสร้างเครือข่ายความสามัคคีร่วมมือในการปฏิบัติงานให้สนองยุทธศาสตร์ของ                
กระทรวงศึกษาธิการ 

3.  เป้ำหมำย 

        3.1 เชิงคุณภาพ   

      3.1.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.1 
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนมีองค์ความรู้ ทัศนคติ ที่ถูกต้องตามภารกิจงานที่ได้รับ
มอบหมายได้รับการข่าวสารที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร     

                3.1.2 เพ่ือขับเคลื่อนงานนโยบาย 4 ด้าน คือวิชาการ ด้านบริหารบุคคล ด้านงบประมาณ 
ด้านบริหารทั่วไป ของสถานศึกษา ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ        

       3.2 เชิงปริมาณ  

       3.2.1 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 ประกอบด้วย
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.1 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้
เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามโครงการ 
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา สพป.อบ.1 จ านวน 
330 คน จ านวน 12 ครั้ง  

– ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
330×35×12     

- ค่าเอกสาร ประกอบการประชุม  

147,600  

 

 

 

 

 

138,600 

9,000 

 

 

 

 

2 ประชุมพุธเช้า ข่าว สพฐ.ทุกวันพุธ 
ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563  จ านวน  51  ครั้ง/ปี 
(4 ครั้ง/เดือน) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
1 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 51  
ครั้ง ๆ ละ 800 บาท  

 48,000   

 

48,000 

 

3 ประชุมขบัเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฎิบัติเพ่ือมาตรฐานส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือรับฟัง
รายงานสรุปขับเคลื่อนงานนโยบาย  
4 ด้าน จ านวน 60 คน                                        
-จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 
2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 2 ครั้ง 
ๆ ละ 2,100บาท รวม 4200 บาท 

4,200 
  

 

 

4,200 

 

4 ประชุมการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามค ารับรองการ ปฏิบัติราชการ 

5,600 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ผ่านระบบ KRS รอบ 6 เดือน   และ 
12 เดือน โดย กพร.จะเป็นผู้ก าหนด
แนวทางหรือกรอบการประเมินผล 

ในแต่ละตัวชี้วัด  และในแต่ละปี
ตัวชี้วัดของส่วนราชการต้องเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับการด าเนินการตาม 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยให้
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม 
และน ามาขยายผลปฎิบัติงานตาม
ตัวชี้วัด จ านวน 2 ครั้ง จ านวน 80คน                                                                                       

- จัดอาหารว่างเครื่องดื่ม จ านวน  

2 มื้อ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 2  

ครั้ง ๆ ละ 2,800บาท รวม  

5,600 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

5,600 

5 ประชุมอบรมเทคนิคจดัระบบการ
รับส่งที่ทันสมัยปลอดภัยการใช้งาน
โปรแกรมระบบงานสารบรรณ
อีเล็กทรอนิกส์ (OBECe-Filing 
system) โดยให้เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ในสังกัดสามารถใช้โปรแกรมระบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือการใช้ระบบ 
E-mail การใช้คอมพิวเตอร์แต่ให้ยึด
หลักการระบบที่ทันสมัย ลดขั้นตอน
การปฏิบัติงานลดก าลังคนมีหลักฐาน
การด าเนินงานที่ถูกต้องจ าแนกความ 

10,500 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

เร่งด่วนตรวจสอบได้โดยด าเนินการ
จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายธุรการใน
สังกัดสพป.อบ.1 จ านวน 300 คน    

- จัดอาหารว่างเครื่องดื่มจ านวน 1 
มื้อ ๆ ละ 35 บาท จ านวน 1 ครั้ง ๆ 
ละ 10,500บาท 

 

 

10,500 

6 ประชุมสัมมนาพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารงานกลุ่มอ านวยการ 
จ านวน  18 คน   

- วิทยากร (600 x 3) เป็นเงิน   

- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 18x35x4  

- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารเย็น 
1 มื้อ ค่าที่พัก 1 คืน 

51,800 
 

 

1,800 

 

 

 

2,520 

47,480 

 

 รวมงบประมาณ 267,700 1,800 265,900  
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ประชุมสัมมนาผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา 

            

2 ประชุมพุทธเช้า  
ข่าว สพฐ.ทุกวันพุธ 

            

3 ประชุมขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฎิบัติ     
เพ่ือมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา   

            

4 ประชุมการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการ   

            

5 ประชุมอบรม เทคนิค
จดัระบบการรับส่งที่
ทันสมัยปลอดภัยการใช้
งานโปรแกรมระบบงาน
สารบรรณอีเล็กทรอนิกส์
(OBECe-Filing system) 

            

 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 267,700  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เข้าประชุม มีความเข้าใจและได้
รับทราบแนวนโยบาย ข้อราชการ
ส าคัญ เร่งด่วน ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ถูกต้องตรงกันและทันตามเวลาที่
ก าหนด 

แบบสอบถาม 

สังเกตพฤติกรรม 

Google Form 

 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

2. ผู้เข้าประชุมได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
3. ผู้เข้าประชุมได้รับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
หาทางแก้ไขร่วมกัน 
4. ผู้ปฎิบัติมีเอกสารส าหรับการ
ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงและรายงาน 

5. ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดกรอกข้อมูลผ่านระบบ KRS  

ได้ครบถ้วนและถูกต้องผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของ สพป.อุบล1 มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น 

6. บุคลากรกลุ่มอ านวยการเข้าร่วม
พัฒนาศักยภาพเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องท าให้
ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
ให้บริการอ านวยความสะดวก 
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

 

8. ผลผลิต 

     8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมสัมมนารับทราบแนวนโยบาย ข้อราชการส าคัญ เร่งด่วน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 8.2 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติงาน กรอกข้อมูลผ่านระบบ KRS ได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง 

 8.3 บุคลากรกลุ่มอ านวยการเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพ ทุกคน 
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9. ผลลัพธ์ 

 9.1  ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน านโยบาย ข้อราชการไปปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกันและทันตาม
เวลาที่ก าหนด 
 9.2  บุคลากรสามารถใช้งานโปรแกรมระบบงานสารบรรณอีเล็กทรอนิกส์  (OBECe-Filing 
system) ได้อย่างถูกต้อง 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

 10.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถปฏิบัติราชการ ได้
ตามกรอบระยะเวลาที่ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด  และมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

          10.2 ผู้เข้าประชุมได้รับทราบ นโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานให้สนองนโยบาย สพฐ.สนอง
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งได้รับข่าวสารต่าง ๆ ทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่ได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค ์

          10.3 ข้าราชการในสังกัด ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  มากยิ่งข้ึน  

          10.4 ข้าราชการบุคลากรลูกจ้างทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้อง
มีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันและท างานอย่างมีความสุข 
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โครงการ ตรวจสอบภายในสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

   √ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  69 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภายใน 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางสาวนันทนา  บัพพคุต  นางพรทิพย์  ภิญโญ  นางสุภาวดี  วิลัย                 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 และหัวหน้าหน่วยงานย่อยในสังกัด เพ่ือใช้สอบทานหรือทบทวนการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุการก่อหนี้ผูกพันด้วยเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณและเพ่ือให้ทราบว่าผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน งาน/โครงการ  ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต 
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน ได้รับผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัดรวมทั้งเพ่ือป้องปรามการทุจริต และรู้ข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยงานย่อยในสังกัดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์เพ่ือปรับปรุง
ข้อบกพร่องเหล่านั้นให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดท าโครงการตรวจสอบภายใน
นี้ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง  ๆ ทางด้านการเงิน       
การบัญชี และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2.2  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 

 2.3  เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงาน การด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือ
แนวทางการปรับปรุงแก้ไข การบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน และเพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

3.  เป้ำหมำย 

 3.1 เชิงปริมาณ  

      3.1.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  

      3.1.2 สถานศึกษา จ านวน 60 แห่ง 

3.2 เชิงคุณภาพ  

      3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารงานงบประมาณ  
การเงิน การบัญชีการพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 60  แห่ง 

- ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่/พนักงาน 

28,800 

 

 

  

 

28,800 
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ขับรถ จ านวน 4 คน  จ านวน  60 วัน           
วันละ 120  บาท             

 

2. ตรวจสอบภายในกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

นอกเวลา 

15,200  

 

 

15,200 

  

 รวมงบประมาณ 44,000 15,200 28,800  

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1. ตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาในสังกัด 
จ านวน 60  แห่ง 

            

2. 
 
 

ตรวจสอบภายใน     
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

            

3. สรุปผลรายงานการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

            

6. งบประมำณ        จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 44,000  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ร้อยละความส าเร็จของการตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา จ านวน 60 แห่ง 

ตรวจประเมินผล/สอบถาม/
สังเกต   

แบบประเมิน 

 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ
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8. ผลผลิต 

      8.1  ตรวจสอบภายใน  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  8.2  ตรวจสอบภายในสถานศึกษา ได้ครบทุกแห่ง จ านวน 60 แห่ง 

9. ผลลัพธ์ 

       9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารงานงบประมาณ  การเงิน การบัญชี การพัสดุได้
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      9.2 สถานศึกษา จ านวน 60 แห่ง สามารถบริหารงานงบประมาณ  การเงิน การบัญชี การพัสดุได้
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 ท าให้เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง มติครม.และพ.ร.บ. ที่เก่ียวข้อง 

       10.2 หัวหน้าหน่วยงานรู้ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ ของหน่วยงานได้ทันเวลา
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

       10.3 ช่วยให้การด าเนินงานของสถานศึกษา บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามแผน
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงการ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
“การก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563” 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3, 5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  71 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นโยบายและแผน 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นางอุณารัตน์  ลาผ่าน 

นางเนตรหทัย  ณรงค์แสง  นางวาสนา  มุสิกสาร 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานบริการทางการศึกษา 
และมีภารกิจหลักในการน านโยบายด้านการศึกษามาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม เช่น พระบรมราโชบายในหลวง
รัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบาย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

 มติคณะรัฐมนตรี ก าหนดให้ด าเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่างจากโรงเรียน  ในสังกัด
ในต าบลเดียวกันไม่เกิน 6 กิโลเมตร ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เพ่ิมสูงขึ้น ลด
ภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ 
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  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา และนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ประสบความส าเร็จในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จึงจัดท า
โครงการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ “การก าหนดทิศทาง  การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

2. วัตถุประสงค์  

  2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ และบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

  2.2 เพ่ือให้การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดในปีการศึกษา 2562-2565 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ  

           3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

       3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  

       3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 และรายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก            
ปีการศึกษา 2562 

  3.2 เชิงคุณภาพ  

       3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ กได้
ตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดน าไปสู่การพัฒนาองค์กรสู่  ความเป็นเลิศ 
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

  

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2563 

1.1 ประชุมบุคลากรเพ่ือรับฟัง
นโยบาย 

จ านวน 83 คน   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
83x35x1 

- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

1.2 ประชุมกรรมการกลั่นกรองแผนฯ 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
26x35x2 

- ค่าอาหารกลางวัน 26x120x1 

- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

1.3 ค่ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

100x150 

แผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำด
เล็ก 

2.1 ประชุมกรรมการทบทวนการควบ
รวมโรงเรียนขนาดเล็กตามมติครม.  

- ค่าอาหารว่าง 43x35x1 

23,075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,905 

 

80 

1,820 

 

3,120 

150 

15,000 

 

 

 

 

 

1,505 

- 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.2 ประชุมผอ.รร.ขนาดเล็กเพ่ือชี้แจง
ท าความเข้าใจนโยบายการควบรวม/
รายงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

 

 2.3 ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก 

- ค่าอาหารว่าง 43x35x1 

- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 

   

 

1,505 

400 

 

3 แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 

3.1 ประชุมคณะกรรมการ(ประธาน
เครือข่าย,ผอ.,รองผอ.สพป.อบ.1,ผอ.
กลุ่ม/หน่วย,ศึกษานิเทศก์/ก.ต.ป.น. 

- ค่าอาหารว่าง 62x35x3 

- จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 25x100 

9,010   

 

 

 

6,510 

2,500 

 

4 จัดท ารูปเล่มผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  50x100 

5,000  5,000 

 

 

 รวมงบประมาณ 40,495  40,495  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
2563 
-ประชุมบุคลากรเพ่ือรับ
ฟังนโยบาย 
-ประชุมกรรมการ
กลั่นกรองแผนฯและ
น าเข้าที่ประชุม กศจ. 
-รูปเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
แผนบริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก 
- ประชุมกรรมการและ
ผอ.รร.ขนาดเล็กเพ่ือ
ทบทวนการควบรวมตาม
มติครม.  
- จัดท าประชาพิจารณ์
โรงเรียนขนาดเล็ก 

            

 - สรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก/จัดท า
รูปเล่ม 

            

3 แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
- ประชุมคณะกรรมการ 
- จัดท ารูปเล่ม
แผนพัฒนาคุณภาพ 

            

4 จัดท ารูปเล่มผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562   
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6. งบประมำณ        จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 40,495  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.ร้อยละของบุคลากรในส านักงาน 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติงาน
ตามปฏิทินในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 

การรายงาน แบบรายงาน 

2. ร้อยละของโรงเรียนขนาดเล็ก
ด าเนินการควบรวมตามแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 
2563 

การรายงาน แบบรายงาน 

 

8. ผลผลิต  

      8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

      8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 เป็นคู่มือในการพัฒนาคุณภาพ  

      8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 และรายงานผลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2562 

9. ผลลัพธ์    

      9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถปฏิบัติภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กได้ตาม       
ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดน าไปสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563-2566 และแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565 บังเกิดประสิทธิผล 
สามารถขับเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ 
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โครงการ การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

   √ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 79 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นโยบายและแผน 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นางอุณารัตน์ ลาผ่าน  

นายประสาน  พิลาศาสตร์ นางวาสนา  มุสิกสาร  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้กระจายอ านาจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด าเนินการจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจ าปี งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด  ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูล ความขาดแคลน
ตามเกณฑ์ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอขอตั้งงบประมาณ  โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ  งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด  ยกเว้น โรงเรียน ตามพระราชด าริ 
24 กลุ่ม และโรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ซึ่งกระบวนงานดังกล่าวประกอบด้วยการส ารวจความต้องการของโรงเรียน  แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งและเรียงล าดับความส าคัญ ตรวจสอบรายละเอียดประมาณราคาของ
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สถานศึกษา บันทึกข้อมูลผ่านระบบ http://budget63.jobobec.in.th และสแกนเอกสารรายงาน          
เข้าระบบตามวันเวลาทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

      อนึ่ง  ในระหว่างมีปีงบประมาณจะมีการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หรือ         
ของต้นสังกัดให้ด าเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  เช่น  1) การจัดตั้งและเสนอของบประมาณ         
งบลงทุน ประจ าปี  2) วางแผน การใช้จ่ายงบประมาณ  งบด าเนินงานปกติ  3) จัดสรรค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปาภายในสถานศึกษา 4) จัดท าและเสนอของบประมาณให้กับโรงเรียน          
ประชารัฐ  5) จัดท าและเสนอของบประมาณให้กับโรงเรียนที่ประสบภัยธรรมชาติ  8) ขอใช้เงินเหลือจ่าย  
9) จัดสรรครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอ้ีส าหรับนักเรียนและชุดฝึกทักษะนักเรียนระดับประถมศึกษา  เป็นต้น 

   กลุ่มนโยบายและแผน  จึงจัดท าโครงการจัดท าและจัดสรรงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ  เป็นค่าใช้สอย และค่าวัสดุส าหรับ
คณะกรรมการพิจารณางบประมาณตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

2. วัตถุประสงค์  

  2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการจัดตั้ง
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   มีระบบเป็นไปด้วย             
ความเรียบร้อย 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

        3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ได้รับการจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ  เต็มตามกรอบวงเงินที่ สพฐ.ก าหนด 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

   3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่มีความจ าเป็น  ขาดแคลนได้อย่างทั่วถึง ตรงเป้าหมาย  
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สถานศึกษาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย  และมีอาคารเรียน
ก่อสร้างใหม่ในการแก้ปัญหาความขาดแคลนห้องเรียน 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการ  จ านวน 20 
คน   

  - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(20x35x2)x20    

  - อาหารกลางวัน (20x120)x20 

76,000  

 

 

 

28,000 

 

48,000 

 

 ประชุมตลอดทั้งปี 20 ครั้ง     

2 ก ากับติดตามการด าเนินงานการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

- เบี้ยเลี้ยง 
- ค่าพาหนะ 
- น้ ามันเชื้อเพลิง 

24,000   

 

 

24,000 

 

 รวมงบประมาณ 100,000  100,000  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
และพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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และเรียงล าดับ
ความส าคัญ 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ทุกรายการ 

            

3 ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

            

 

6. งบประมำณ           จาก สพฐ.         จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 100,000  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดตั้ง
งบประมาณได้แล้วเสร็จทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ปฏิทินการด าเนินงาน - 

2. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดสรร
งบประมาณให้กับสถานศึกษาตาม
ความจ าเป็น ขาดแคลน ทั่วถึง 

ทุกอ าเภอ และทันตามระยะเวลา 

ที่ก าหนด 

การสังเกต - 

 

8. ผลผลิต  

  8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่สถานศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  สามารถจัดตั้งและเสนอขอ
งบประมาณ  ครบทุกรายการและรายงานข้อมูลทันตามก าหนดเวลา 
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9. ผลลัพธ์ 

  9.1 สถานศึกษาในสังกัด  มีความพึงพอใจในการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่สถานศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดตั้งงบประมาณ ครบทุกรายการ และรายงานข้อมูลทัน      
ตามก าหนดเวลา 

 10.2 สถานศึกษาในสังกัด  ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ละประเภท  ตามความจ า เป็น          
ขาดแคลนและด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

 

  

  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF
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โครงการ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3, 5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

   √ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  82 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางธนิษฐา  ศรีอุฬารวัฒน์  นายอนุพงษ์  สิงห์รา  

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  จากสภาวะการณ์โลกปัจจุบันอยู่ ในยุคของการสื่อสารมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ 
ในชวีิตประจ าวันหลากหลายรูปแบบ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูล
ต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 มีการเปลี่ยนแปลงครั้ง
ส าคัญ ด้านการจัดการศึกษาของประเทศที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนและทุกคน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน รู้จักมัธยัสถ์  อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ า เป็นในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเป็นการสนองนโยบาย  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเอง ของบุคลากรทาง
การศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

  2.1  เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 

   2.2  เพ่ือพัฒนาการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

   2.3 เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS  
   2.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

   2.5 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม การสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างยั่งยืน (DLIT)      

  2.6 เพ่ือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application 

  2.7 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี       
เขต 1 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

   3.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีระบบเว็บไซต์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 

   3.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถจัดการประชุม
ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
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    3.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ GIS 

   3.1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  มีโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application 1 ระบบ 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

   3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ระบบเว็บไซต์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย 

   3.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  สามารถจัดการ
ประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  มีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์GIS  

    3.2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  สามารถส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้โรงเรียนสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

    3.2.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  สามารถส่งเสริม
สนับสนุนการใช้เครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างครบวงจร 
ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา             
การจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติม การสอบท่ีมีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน (DLIT) 

   3.2.6 บุคลากรในสังกัด สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile 
Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 - ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ 
http://www.ubn1.go.th 

- จ้างหน่วยงานภายนอกจัดท า 

ปรับปรุง ระบบเว็บไซต์ 

- เช่าโดเมนเนม รายปี  

- เช่าพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูล 

15,000   

 

15,000 

 

 

 

 

2 บ ารุงรักษา อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

10,000   10,000 

3 พัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต (ระยะแรก เฉพาะ
กลุ่มประธานเครือข่าย) 

- ประชุมชี้แจงนโยบาย 

- ประชุมปฏิบัติการ จ านวน 2 ครั้ง 
ครั้งละ 1 วัน (ประธานเครือข่าย  

25 คน บุคลากรด้านไอซีที 
ของเครือข่าย 25 คน  บุคลากร 
สพป. 10 คน)   

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
35x60x4 

- ค่าอาหารกลางวัน 150x60x2   

26,400  

 

 

 

 

 

 

 

 

8,400 

 

18,000 

 

 

http://www.ubn1.go.th/
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS 

    

5 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile 
Application (App เว็บไซต์ สพป.
อบ.1) 

5,000  5,000  

6 ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน ในระบบ DLTV, 
DLIT 

5,000  5,000  

7 สรุปผลการด าเนินงาน     

 รวมงบประมาณ 61,400  51,400 10,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และความ
ต้องการในการพัฒนา 
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

            

2 แต่งตั้งคณะท างาน และ
ประชุมวางแผนการ
ด าเนินงาน 

            

3 ด าเนินงานตามแผน  
- ด าเนินการปรับปรุง
เว็บไซต์ 
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

http://www.ubn1.go.th 
- บ ารุงรักษา อุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและมีระบบ
อินเทอร์เน็ต 
ทีมี่ประสิทธิภาพ 
- พัฒนาระบบการ
ประชุมทางไกลผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต 
(ระยะแรก เฉพาะกลุ่ม
ประธานเครือข่าย) 
- ปรับปรุงฐานข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ GIS ให้เป็น
ปัจจุบัน 
- โปรแกรมประยุกต์
ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
Mobile Application 
(App เว็บไซต์ สพป.อบ.
1) 
- ส่งเสริม สนับสนุน การ
ด าเนินการจัดการเรียน
การสอน ในระบบ 
DLTV, DLIT 

4 สรุปผลการด าเนินงาน             
 

6. งบประมำณ          จาก สพฐ.         จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  61,400 บาท 

  
[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

http://www.ubn1.go.th/
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7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มี    
เว็บไซต์ ที่สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

เว็บไซต์ ของ สพป.อบ. 1 
http://www.ubn1.go.th  
มีความเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน 

การปรับปรุงข้อมูลบน
เว็บไซต์ ตลอดเวลา 

2. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
บ ารุงรักษา อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และมีระบบอินเทอร์เน็ต
ที่ประสิทธิภาพ 

การส ารวจ/ การสอบถาม แบบส ารวจ/ 
แบบสอบถาม 

3. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มีระบบ
การประชุมทางไกลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตกับโรงเรียนในสังกัด 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

4. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัดมีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ GIS เพ่ือใช้บริหารการจัด
การศึกษา 

การสอบถาม แบบสอบถาม 

5. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัดมีโปรแกรมประยุกต์
ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile 
Application เพ่ือติดต่อ สื่อสาร 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
ไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

การสอบถาม แบบสอบถาม/ ผลการ
ด าเนินงาน 

 

8. ผลผลิต 

      8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 สามารถจัดการประชุม
ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

http://www.ubn1.go.th/
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   8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
GIS 

  8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  มีโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application 1 ระบบ 

9. ผลลัพธ์ 

  9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ใช้โปรแกรมประยุกต์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  9.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ทุกแห่ง 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

  10.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 และโรงเรียนในสังกัด      
ทุกแห่ง มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มาประยุกต์ใช้เพ่ือวางแผนบริหารจัดการ และ
สนับสนุนการจัดระบบการจัดเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 296 

โครงการ รับรองผู้บริหารระดับสูงเดินทางมาปฏิบัติงานที่จังหวัดอุบลราชธานี 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ อ านวยการ 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสุริยะ  พุทธิผล นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน  นางสาววนิดา  อัมพันธ์   

นางปวารณา  ร้อยพิลา นางทิพวรรณ สมสอน นางสาวจิราพร  พุทธเลิศ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นตัวแทนหน่วยงาน        
ทางการศึกษาทุกเขตในจังหวัดอุบลราชธานี ในการต้อนรับและอ านวยความสะดวกแก่ผู้บริหารการศึกษา
ระดับสูงที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง  

2. วัตถุประสงค์  

   2.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบุคคลทางการศึกษาที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในเขต จังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง 

       2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาระดับสูงและแขกผู้มีเกียรติเกิดความประทับใจและทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร 
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3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ  

                3.1.1 ผู้บริหารทางการศึกษาระดับสูงที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดใกล้เคียง 

  3.2 เชิงคุณภาพ  

                3.2.1 ผู้บริหารทางการศึกษาได้รับการต้อนรับและอ านวยความสะดวกมีความพึงพอใจ       
เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงาน 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การต้อนรับแขกที่เดินทางมาปฏิบัติ
ราชการ  จ านวน  12  ครั้ง/ปี 

ค่าใช้จ่าย (ครั้งละ  20  คน) 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20x35x12 

 

 

 

8,400 

 

 

   

  

 

 

 

8,400 

 

 รวมงบประมาณ 8,400  8,400  

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ให้การต้อนรับผู้บริหาร
ทางการศึกษา 

            

6. งบประมำณ        จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  8,400  บาท     
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7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

บุคคลส าคัญและแขกผู้มีเกียรติได้รับ
ความพึงพอใจในการอ านวยความ
สะดวก  

- สังเกต 

 

 

 

8. ผลผลิต   

  8.1 ให้การต้อนรับบุคคลส าคัญ/ผู้บริหารระดับสูงที่เดินทางมาปฏิบัติราชการ  

9. ผลลัพธ์   

  9.1 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ประทับใจ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 ได้รับค าชมเชยจากบุคคลหน่วยงานอื่น ผลงานประสบผลส าเร็จ 
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โครงการ จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลระดับ
ประถมศึกษา ด้วยระบบ (SchoolMIS) ปีการศึกษา 2562 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

   √ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  83 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์   รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ   

นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์  นางสาววราพร  ดาราศาสตร์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลผลการเรียน โดยพัฒนาแบบจัดเก็บแยก
ส่วนแต่ใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา (SchoolMIS) และระดับมัธยมศึกษา (Secondary Grading System : SGS) โดยที่ทั้งสอง
ระบบเป็น Web Application ท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็น
ฐานข้อมูลกลางที่สามารถประมวลผล และส่งต่อข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน 
ลดภาระงานซับซ้อนของโรงเรียน โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลในปีการศึกษา 2558 และในปีการศึกษา 2559      
ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในการประเมินปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ของส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ จัดเก็บให้ครบถ้วนเพ่ือจัดระบบการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา          
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โดยควบคุมคุณภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
และจัดส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (Admission) 
นอกจากนี้ระบบยังสามารถออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เช่น ปพ. 1-3 และเอกสารอ่ืนๆ ตามแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดรวมทั้งยังสามารถตรวจสอบตัวตนของนักเรียน การตรวจสอบคุณวุฒิ
การศึกษาของบุคคลและการส่งต่อข้อมูล ด้านการศึกษาของบุคคลในระบบ Smart Card ต่อไป 

 ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายภารกิจให้กับศึกษานิเทศก์ 
ในการด าเนินการของสถานศึกษาและก ากับติดตามการจัดท าข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน โดยมีแนว
ทางการด าเนินงานและการใช้งานในโปรแกรม SchoolMis ดังนี้ 

1. การบันทึกผลการเรียนนักเรียนในระบบ โดยเชื่อโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์เพ่ือใช้ใน
การแสดงผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ด้วยรหัสบัตรประจ าประชาชน และระบบ Smart Card ใน
อนาคต 

2. บันทึกผลการเรียนรายคน รายห้อง และการอับโหลดผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 
3. การพิมพ์ ปพ.1 ฉบับส าเนาและฉบับจริง 
4. การพิมพ์ ปพ.2 ทั้งแบบรายคนและรายห้อง 
5. การพิมพ์ ปพ.3 รายงานผู้จบการศึกษาแบบรายห้อง 
6. การประกาศผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ โดยการสร้าง Code 
7. การเปลี่ยนแปลง Password ของผู้ดูแลระบบของโรงเรียนได้ 
8. วิธีลัดในการบันทึกรายวิชาให้นักเรียนใหม่ 
9. การเพ่ิมแก้ไขบัญชีครูที่ปรึกษา 
10. การเพ่ิมแก้ไขบัญชีครูรายวิชา 
11. การแก้ไขเพ่ิมเติมรายวิชาให้ตรงกับที่ใช้ในโรงเรียน 
12. การเข้าสู่เวปไซต์ส าหรับครูรายวิชา 
13. การบันทึกคะแนนเก็บของครูรายวิชา 
14. การบันทกึผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนตาม

ตัวชี้วัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญ

ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับ สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหน้าที่นายทะเบียนวัดผลคน
ใหม่ จึงได้จัดท าโครงการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในระบบ SchoolMis  และ
ระดับมัธยมศึกษาในระบบ SGS ประจ าปีการศึกษา 2562 ขึ้นเ พ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ                  
ของนายทะเบียน ให้สามารถด าเนินการใช้งานระบบ และรายงานข้อมูลผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล 
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รวมทั้งออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือให้การส่งต่อข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์  

 2.1. เพ่ือจัดเก็บข้อมูลด้านผลการเรียนของนักเรียน (GPA) และจัดท าเอกสารหลักฐาน
การศึกษาให้กับผู้เรียนที่จบการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2562 ด้วยโปรแกรม
ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา (Web Application : SchoolMIS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ 
(http://schoolmis.obec.expert/) 

  2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพนายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาในการใช้เทคโนโลยีจัดท าข้อมูล
สารสนเทศด้านผลการเรียน และการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้มีมาตรฐานและถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษา  

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ  

   3.1.1 นายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 239 โรงเรียนๆ ละ 1 คน  รวม 239 คน 

  3.2 เชิงคุณภาพ 

   3.1.2  นายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
ด้วยผลการเรียนด้วยโปรแกรมบริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) ผ่านเครือข่ายทางอินเทอร์เน็ต 
(http://schoolmis.obec.expert/) ที่สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมีความสะดวกต่อการ
น ามาใช้งานอย่างทันที 

   3.2.1  สถานศึกษาออกเอกสารหลักฐานการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ตามมาตรฐาน น่าเชื่อถือ และถูกต้องตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 

      3.2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
มีระบบฐานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับงานทะเบียน
ราษฎร์ของกรมปกครอง และงานการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน 

http://schoolmis.obec.expert/
http://schoolmis.obec.expert/
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดท าข้อมูลด้านผลการ
เรียนในระบบโปรแกรมบริหาร
สถานศึกษาส าหรับนายทะเบียน
วัดผลของสถานศึกษา  

จ านวน 2 วัน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  

     (239 X 35  X 4 )   

- ค่าอาหารกลางวัน  

  (239 X 120 X 2 )   

- ค่าตอบแทนวิทยากร 

  ( 2 คน ๆ ละ 10 ชม.ๆ ละ 300 
บาท)   

96,820  

 

 

 

 

 

 

 

 

6,000 

 

 

 

 

 

33,460 

57,360 

 

 รวมงบประมาณ 96,820 6,000 90,820  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 จัดประชุมคณะท างาน

ผู้เกีย่วข้องเพ่ือชี้แจง
วิธีการด าเนินกิจกรรม 
และมอบหมายภารกิจ 
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

3 จัดท าคู่มือการใช้งาน
โปรแกรม 

            

4 จัดอบรมเชิงปฏิบัติ 
การใช้งานโปรแกรม
ระบบบริหารสถานศึกษา 
(SchoolMis) เพ่ือจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศด้าน 
ผลการเรียนและเอกสาร
หลักฐานการศึกษา  

            

5 ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของ
สถานศึกษา และการ
ยืนยันข้อมูลในระบบ 

            

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.          จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  96,820 บาท    

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

2. ร้อยละ 100 ของนายทะเบียนวัดผล
ของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
เป็นรายบุคคล และมีทักษะในการใช้งาน
โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา 
(SchoolMis) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์ 

เน็ตได้ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาอุบลราชธาน ีเขต 1 มี
ฐานข้อมูลผลการเรียนนักเรียนของ

1) สอบถามความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้งานในระบบโปรแกรม 
SchoolMis 
2) ติดตามการด าเนินการ                    
จัดท าข้อมูล และตรวจสอบการ
ยืนยันข้อมูลในระบบโปรแกรม 
SchoolMis 
3) ติดตามการรายงานนักเรียน
ที่จบการศึกษา ปพ.3 ให้กับ
ส านักงานเขตฯ (กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา)  
 
 

-แบบสอบถาม  
-แบบนิเทศติดตาม 
- แบบรายงานผลการ 
   ด าเนินงาน 
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โรงเรียนในสังกัดบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 

3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีออก
เอกสารหลักฐานการศึกษา ได้แก่ ปพ.1 
ปพ.2 และ ปพ.3 ได้ถูกต้องตามแบบท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

4. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาท่ี
รายงานข้อมลูผลการเรียนของนักเรียน
และยืนยันใน โปรแกรมระบบบริหาร
สถานศึกษา (SchoolMis) ได้ทันตาม
ก าหนดเวลาที่ สพฐ. ก าหนด 

8. ผลผลิต 

     8.1 การพัฒนานายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและเพ่ิมทักษะในการ
จัดท าข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลทุกระดับชั้น บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการสถานศึกษา (SchoolMis) ปีการศึกษา 2562 

     8.2 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านผลการเรียนในการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาที่ถูกต้อง 
น่าเชื่อถือ ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ 

9. ผลลัพธ์ 

     9.1 นายทะเบียนวัดผลของสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม SchoolMis 
และสามารถออกเอกสารหลักฐานการศึกษาให้กับผู้เรียนที่จบการศึกษา ได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ  
สามารถรายงานผลการเรียนของนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2562 ให้กับ
หน่วยงานต้นสังกัดได้ทันตามก าหนดเวลา 

    9.2 ผู้เรียนมีข้อมูลผลการเรียน และสามารถน าไปใช้ประกอบการศึกษาต่อในระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา  
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10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

           10.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีฐานข้อมูลผลการเรียนนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีเ่ชื่อโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

            10.2 ครูผู้สอนและนายทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัด สามารถกรอกข้อมูลผลการเรียนนักเรียน
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบ SchoolMis ได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ  

            10.3 สถานศึกษาสามารถรายงานข้อมูลผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล และออกเอกสารหลักฐาน
การศึกษา ตลอดจนสามารถส่งต่อข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 306 

โครงการ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
และการปฏิบัติตนที่ดี 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 2,4 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6,3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6,3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารบัรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

   √ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  71 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กฎหมายและคดี 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นางธัณภัทร  กอบค า นางพรเพ็ญ  ผ่องแผ้ว 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีการกระจายอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการสถานศึกษา และก าหนดให้สถานศึกษามีฐานะเป็น
นิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการปฏิบัติราชการอ่ืนใด            
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน คู่สัญญาทาง
ปกครอง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนมีความรอบรู้ในกฎหมายทั่วไป เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระเบียบ
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กฎหมาย ที่ก าหนดให้ต้องปฏิบัติลดการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือการด าเนินคดีปกครอง คดีแพ่งหรือ
คดีอาญา  ตลอดจนเป็นการป้องปรามการกระท าผิดกฎหมายและปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น   

2. วัตถุประสงค์ 

             2.1 เพ่ือเผยแพร่กฎหมายเฉพาะ กฎหมายทั่วไป ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติราชการ      
ที่ถูกต้องแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด   

             2.2 เพ่ือเพ่ิมขีดความรู้ ความสามารถแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบก าหนด  

3.  เป้ำหมำย 
              3.1  เชิงปริมาณ   

                    3.1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 2,300 คน ได้รับการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะ 
กฎหมายทั่วไป ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง   

           3.2  เชิงคุณภาพ    

                          3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและ
ในการด าเนินชีวิตได้ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1  ประชุมคณะท างาน 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
  (10x35x2x2) 
 -ค่าอาหารกลางวัน 
 (10x120x2) 
 -ค่าพาหนะ  (5X300)  
 -ค่าจัดท าเอกสารเพื่อเผยแพร่ 
(241X4X5) 

10,120    
 

 
 

 

1,400 

2,400 

1,500 

4,820 
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 รวมงบประมาณ 10,120     10,120  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะท างาน             
2 ประชุมคณะท างาน             
3 ด าเนินโครงการ             
4 ประเมินผลโครงการ             
5 รายงานผลโครงการ             

 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.       จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  10,120  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายเฉพาะ กฎหมาย
ทั่วไป  หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ
ราชการที่ถูกต้อง 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดได้น าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและใน
การด าเนินชีวิตได้ 

ประเมิน   

  

แบบสอบถาม        

8. ผลผลิต   

 8.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เฉพาะ กฎหมายทั่วไป ระเบียบหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง   
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9. ผลลัพธ์    

          9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและในการด าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้อง   

10. ผลคำดว่ำจะได้รับ 

 10.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สามารถปฏิบัติราชการ
และด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  มีประสิทธิภาพ  ลดปัญหาการร้องเรียน ร้องทุกข์ การด าเนินการทางวินัย 
การด าเนินคดีปกครอง คดีแพ่งหรือคดีอาญา ตลอดจนเป็นการ ป้องปรามการกระท าผิดกฎหมายและ
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น   
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โครงการ การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3, 5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  69 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นโยบายและแผน 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นางอุณารัตน์ ลาผ่าน  

นางสาวอมรา  ทิณพัฒน์  นางวาสนา  มุสิกสาร  
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 7 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือเป็นคู่มือในการก ากับควบคุม การด าเนินงานตามโครงการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
และงบประมาณที่วางไว้  ซึ่งการด าเนินงานตามแผนดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา  
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2. วัตถุประสงค์  

   2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในติดตามการบริหารงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

       2.2 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกลยุทธ์  และ เพ่ือการตรวจ
ติดตามของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.  เป้ำหมำย  

      3.1 เชิงปริมาณ  

               3.1.1  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีการศึกษาพ.ศ. 2563 ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด 

  3.2 เชิงคุณภาพ  

               3.2.1  ผลการประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1    
อยู่ในระดับดี ดีมาก  

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 - ประชุมคณะท างาน  40  คน  

(การติดตามครั้งที่ 1/2563) 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(40 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

- ประชุมคณะท างาน  40  คน  

(การติดตามครั้งที่ 2/2563) 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(40 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

5,600  

 

 

 

2,800 

 

 

 

2,800 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2 จัดท าเอกหลักฐานประกอบการ
รายงาน 

- ครั้งที่ 1/2563 จ านวน 40 เล่ม 

- ครั้งที่ 2/2563 จ านวน 40 เล่ม 

3,000  

 

 

 

1,500 

1,500 

 

 

 

3 ประชุมเพ่ือสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานฯ ต่อคณะกรรมการ จาก
ส านักติดตามฯ สพฐ. 

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

(40 คน x 2 มื้อ x 35 บาท) 

- ค่าอาหารกลางวัน 

(40 คน x 1 มื้อ x 120 บาท) 

7,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,800 

 

4,800 

 

 

 

 

 

 รวมงบประมาณ    16,200    16,200       

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 ประชุมคณะกรรมการ             

 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.         จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  16,200 บาท     

  
[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า
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7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลการประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 อยู่ในระดับดี ดีมาก 

รายงานในระบบ e-MES  แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2563 

 

8. ผลผลิต 

8.1 สพป.อบ.1 สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจ
ราชการ และชี้แจงการด าเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

9. ผลลัพธ์  

 9.1 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหาร   
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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โครงการ การพัฒนาการรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาผ่านระบบ
สารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผน ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3, 5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

   √ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่ 83 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นโยบายและแผน 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นางอุณารัตน์ ลาผ่าน  

นางสาวสุกัญญา  นามแก้ว  นายประสาน  พิลาศาสตร์ 
นางวาสนา  มุสิกสาร  

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นนโยบายจุดเน้นที่ส าคัญเนื่องจากเป็นนโยบาย              
ที่กระจายอ านาจการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและ
จัดการศึกษา ให้สถานศึกษาทุกแห่ง และหน่วยงานในสังกัดมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศวิชาการ ผู้เรียน 
ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับ
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ข้อมูลต่าง ๆ น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้ สู่ผู้เรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดปฏิทินสารสนเทศที่ให้
โรงเรียนด าเนินการผ่านระบบ ได้แก่  

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC) 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา Education Management Information (EMIS) 

- ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 

- ระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการการศึกษาส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทาง
ทะเบียนราษฎร (G-Code)  

การด าเนินการสารสนเทศเพ่ือใช้ในโรงเรียน โดยก าหนดระยะเวลาการจัดเก็บและด าเนินการ
กับสารสนเทศค่อนข้างจ ากัดโดยก าหนดการเปิด-ปิด ก าหนดรูปแบบรายงานที่เป็นเฉพาะ ทั้งนี้เพ่ือการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในกาบริหารการจัดการในองค์กร 
สามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้เพ่ือการวางแผนพัฒนาการศึกษา และเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์
ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างถูกต้องแม่นย า  

   จากการด าเนินการด้านสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่ผ่านมาพบว่าข้อมูล/สารสนเทศที่ได้ยังไม่เป็นไปตามหลักสารสนเทศ     
ที่ดี คือ ขาดความถูกต้อง แม่นย า ไม่เป็นปัจจุบัน มีการท างานซ้ าซ้อนหรือเกิดความล่าช้า  

   ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การสศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้เห็นความส าคัญ 
ในการด าเนินการด้านสารสนเทศดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดท าโครงการแนวทางการพัฒนาและสร้าง
นวัตกรรมระบบสารสนเทศด้านการศึกษา เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ น าสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดสามารถข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถด าเนินการ
ด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

2.2. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
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   2.3 เพ่ือเป็นแหล่งบริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

     3.1.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ด าเนินการรายงานข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานตามปฏิทินสารสนเทศ ครบทุกโรง จ านวน 241 โรงเรียน 

     3.1.2 คู่มือสารสนเทศ จ านวน 250 เล่ม 

     3.1.3 ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1    
ปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 จ านวน 20 เล่ม  

  3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษามี
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ศึกษาข้อมูล สภาพปัจจุบัน วิเคราะห์
หาแนวทางการพัฒนา 
- การด าเนินการที่ผ่านมา 
- การส ารวจความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาวางแผน 
การพัฒนา 

    

2 จัดท าคู่มือสารสนเทศ จ านวน 250 
เล่ม (250 x 100 บาท) 

25,000  25,000 
 

3 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ  2,000    
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สพป.อบ.1 
- ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 
2562 
- ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 
2563 

** ปีการศึกษาละ 10 เล่ม  

รวมจ านวน 20  x 100 บาท 

 

1,000 

 

1,000 

 รวมงบประมาณ 27,000  27,000  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ศึกษาข้อมูล สภาพ
ปัจจุบัน วิเคราะห์ 
หาแนวทางการพัฒนา 

            

2 จัดท าคู่มือสารสนเทศ             
3 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ

ของ สพป.อบ.1 
            

6. งบประมำณ           จาก สพฐ.         จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 27,000  บาท    

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สพป.อบ.1 และโรงเรียนในสังกัด มี
ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการการศึกษา และการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ร้อยละ 100 

- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

- ตรวจสอบรายการ 

แบบตรวจสอบ 

2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา 
สามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศทาง

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่โรงเรียนบันทึกผ่าน

แบบตรวจสอบ 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข
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การศึกษาได้ถูกต้อง  ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน ในรูปแบบเอกสารและ
ฐานข้อมูลออนไลน์ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ระบบออนไลน์ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

3. ผู้รับบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษามีความพึงพอใจในระดับ
มาก 

ส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

 

8. ผลผลิต 

 8.1 คู่มือสารสนเทศ เพ่ือการด าเนินการรายงานข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

 8.2 ข้อมูลสารสนเทศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีการศึกษา 
2562 และปีการศึกษา 2563 

9. ผลลัพธ์ 

  9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดมี
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

  9.2 สถานศึกษาให้ความส าคัญกับการด าเนินการรายงานข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูล 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 บุคลากรในสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินการรายงานข้อมูล
ผ่านระบบโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลมากขึ้น 

   10.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด  
มีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการวางแผนการบริหาร                  
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่กาศึกษา
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการท างานภาครัฐ (ITA ) 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 1,2,4 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6,3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6,3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

√ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

√ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  49,71 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา, พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,  
ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นายสาญัณห์  รัตนโสภา  
นายไพฑูรย์  ตระการไทย  นางวิจิตรา  สุขสาย นางสาริกา  ชายผา 
นางธนิษฐา  ศรีอุฬารวัฒน์ 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการด าเนินงานที่ไม่โปร่งใส มีการบริหาร   
ที่ไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ก่อให้เกิด
ผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล  

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(Integrity&Transparency Assessment : ITA ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มุ่งหวังให้เกิดการ
บริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และให้มีกาจัดระบบ ( Integrity  
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Assessment) ตามผลที่ได้รับจากการประเมิน ทั้งนี้ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน พร้อมทั้งน าข้อมูลผลการประเมินไปช่วย
ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานตนเองได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันการทุจริตของประเทศในภาพรวมรวมอีกด้วย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมอุบลราชธานี เขต 1 ความเห็นความส าคัญของโครงการ
ดังกล่าวข้างต้น จึงมีการจัดโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานการประเมินด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือยกระดับหน่วยงานในด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม มีผลคะแนน 85 ขึ้นไป    

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงาน
ของบุคลากรในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2563 

 2.2  เพ่ือยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ปีงบประมาณ 2563 ให้สูงขั้น ระดับ  85 คะแนนขึ้นไป 

 2.3  เพื่อให้ได้มาตรการ/แนวทาง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 

3. เป้ำหมำย        

3.1 เชิงปริมาณ   

       3.1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกคน ร่วมขับเคลื่อนการ
ด าเนินการประเมินด้านคณุธรรมและความโปร่งใส ตามตัวชี้วัด และเกณฑ์ท่ีก าหนด 

      3.1.2  เว็บไซต์ส านักงานได้รับการปรับปรุงและพัฒนางาน 

3.2  เชิงคุณภาพ 

     3.2.1  คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในงานท างานภาครัฐของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 คะแนนเพิ่มขึ้นจาก 83 คะแนน เป็น 85 คะแนนขึ้นไป 

     3.2.2  เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทันสมัย ค้นหา
ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น  
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต 
และการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เขต
สุจริตดีเด่น 

- การจัดท าแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ของ สพป.อบ 1 

-จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างค่านิยม
ร่วมกันต้านทุจริต 

-การประกาศเจตนารมณ์การ
บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  

-จัดท าป้ายไวนิลรณรงค์การต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ-การเข้าแถว
เคารพธงชาติ 

(200,000) 

 

92,000 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

92,000 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสร้างจิตส านึก
สาธารณะ  

-จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม 1 คืน 2 วัน 

จ านวน 100 คน 

59,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,000 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ค่าอาหารว่าง 100X35X 4  

ค่าอาหารกลางวัน 100 X 120X2 

ค่าอาหารเย็น 100 X50 X1 

ค่าวิทยากร 15 ชม.ๆ ละ 600 บาท 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมเสริมสร้าง
ความคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 

-จัดประชุมสร้างความเข้าใจ 1 วัน 

ค่าอาหารว่าง 150X35X 4  

ค่าอาหารกลางวัน 150 X 120X1 

ค่าวิทยากร 5 ชม.ๆ ละ 600 บาท 

ค่าพาหนะ ที่พัก เบี้ยเลี้ยงวิทยากร 

 

 

 

 

40,000 

 

 

 

9,000 

 

 

 

 

 

 

3,000 

7,900 

14,000 

24,000 

5,000 

 

 

 

 

21,000 

18,000 

 

2 กิจกรรมการประเมินความโปร่งใสใน
การด าเนินงานภาครัฐ ITA ( สพป.
อบ.1/สถานศึกษา)  

กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเครื่องมือการ
ประเมิน ITA 

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเว็บไซต์
ส านักงาน 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการประเมิน 
ITA 

(100,000) 

 

 

10,000 

 

15,000 

 

25,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

 

15,000 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูลตามตัวชีวัด 2 ครั้ง 

ค่าอาหารว่าง 60X35X4   

ค่าอาหารกลางวัน 60X120 X 2  

-ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมประเมิน ITA 
สถานศึกษา จ านวน 53  แห่ง 

-จัดประชุมสร้างความเข้าใจ 1 วัน 

ค่าอาหารว่าง  130 X35X2 

ค่าอาหารกลางวัน 130X 120X1 

ค่าวิทยากร 5 ชม.ๆ ละ 600  

-ค่าจัดท าเอกสารตัวชี้วัด จ านวน  

130 เล่ม ๆ เล่มละ 50 บาท 

-ค่าวัสดุ 

 

 

 

 

 

50,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

8,400 

14,400 

 

 

 

 

9,100 

15,600 

 

6,500 

 

 

 

 

 

2,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,900 

 รวมงบประมาณ 300,000 22,900 236,000 41,100 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 เสนอโครงการเพ่ือรับ
อนุมัต ิสพฐ. 

            

2 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
สร้างความตระหนักรู้ใน
การป้องกันการทุจริต 
และการศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เขต
สุจริตดีเด่น 
- การจัดท าแผนปฏิบัติ
การเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล สพป.อบ 1 
-จัดประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

3 กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้าง
ค่านิยมร่วมกันต้านทุจริต 
-การประกาศเจตนารมณ์
การบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต  
-จัดท าป้ายไวนิลรณรงค์
การต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ-การเข้าแถว
เคารพธงชาติ 

            

4 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
สร้างจิตส านึกสาธารณะ 

            

5 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
เสริมสร้างความคิด
แยกแยะระหว่าง
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ส่วนรวม 

7 กิจกรรมการประเมิน
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานภาครัฐ ITA  
( สพป.อบ.1/
สถานศึกษา)  

            

6 สรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

            

 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.         จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  300,000  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

มีค่าคะแนน ITA สูงขึ้น 85 คะแนน
ขึ้นไป 

2. ข้าราชการและบุคลากรและลูกจ้าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

มีจิตส านึกไม่ทนต่อการทุจริต และ
เป็นข้าราชการที่ดี 

3. โรงเรียนเป้าหมายจ านวน 52 
โรงเรียน รับการประเมิน ITA  ผ่าน
ตามเกณฑ์การประเมิน 

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

ภาพถ่าย 

 

 

-แบบลงทะเบียน 

-เกณฑ์การประเมิน 
ITA 

 

 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้

อ่

า

น

ข

อ

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้

อ่

า

น

ข

อ
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8. ผลผลิต   

  8.1 ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1เข้าร่วม
กิจกรรมและให้ความร่วมมือ ตามวันที่ก าหนด   

9. ผลลัพธ์   

 9.1 ข้าราชการและบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1          
ให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม อย่างน้อยร้อยละ 90 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( ITA ) ประจ าปีงบประมาณ 2563 สูงขึ้น 

  10.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีภาพลักษณ์ที่ดีผู้มาติดต่อ
ราชการเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการท างานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  10.3  โรงเรียนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ( ITA )  ค่าคะแนน 85 ขึ้นไป 
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โครงการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การยืน่ขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)” 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  49 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสุริยะ  พุทธิผล นางกฤษณา  กฤตาคม  นางสุภาวดี  วิลัย,  

น.ส.จันทร์ฉาย  สืบวงศ์, นางทัศนีย์  นามสละ,นายเสงี่ยม พวงสุข,  
นายณรงคศักดิ์  สุตะพรหม,  

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับบ าเหน็จบ านาญและ       
เบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) ตามนัย
หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 04209/ว 53 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 
1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา 

          ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบ าเหน็จบ านาญและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญ โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง         
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) แทนการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญทางเอกสารซึ่งผู้ยื่น
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เรื่องขอรับบ าเหน็จบ านาญสามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและ
กรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา 

 ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0411.5/000302 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561ได้ขอความร่วมมือ
ให้ส่วนราชการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่พ้นจากราชการ ทุกกรณี และมีสิทธิได้รับ
เบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic 
Filing) ทุกราย เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าผู้ ที่พ้นจากราชการได้รับบ าเหน็จบ านาญและสิทธิ
สวัสดิการเป็นไปอย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ  สามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
และกรมบัญชีกลาง ได้ตลอดเวลา  รวมทั้งสามารถใช้บริการตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงิน
บ านาญรายเดือนและรายปี  หรือพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของตนเองผ่านระบบบ าเหน็จ
บ านาญ 

 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  
(Pensions’ Electronic Filing) ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิ์รับบ าเหน็จ
บ านาญประจ าปีงบประมาณ 2563 ให้ได้รับความรู้ สามารถด าเนินการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ได้อย่างถูกต้องและ มีประสิทธิภาพ 

 การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ครบ 100% จ านวน 192 ราย สามารถ
ติดตามผลการยื่นขอรับเงินได้ตลอดเวลา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ 
Smart phone 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1  เพ่ือให้ผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จบ านาญได้รับความสะดวกในการขอรับสิทธิบ าเหน็จบ านาญ
ของตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 2.2  การน าระบบการท างานที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างานการอย่างคุ้มค่าและมี
มาตรฐาน เพื่อการบริการที่มีความทันสมัย และรวดเร็ว 

  2.3  เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิ ได้รับบ าเหน็จบ านาญ
สามารถทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสามารถ
ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติสั่งจ่ายและการเบิกจ่าย
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บ าเหน็จบ านาญ รวมถึงรายงานการเบิกจ่ายของตนเองในมิติต่าง  ๆ ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรือผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ Smartphone  

            2.4  เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่พ้นจากราชการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปติดต่อที่ส่วนราชการ สามารถพิมพ์เอกสารใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ด้วยตนเอง 

          2.5  เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

           3.1.1 ระบบ Pensions’ Electronic Filing จ านวน 1 ระบบ 

           3.1.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 
ปีงบประมาณ 2563 จ านวน 194 คน 

   3.2 เชิงคุณภาพ 

     3.2.1 ระบบฐานข้อมูล Pensions’ Electronic Filing ที่มีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติสั่งจ่ายและการเบิกจ่ายบ าเหน็จ
บ านาญ รวมถึงรายงานการเบิกจ่ายของตนเองในมิติต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ส ารวจรายชื่อข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าที่จะพ้นจาก
ราชการและมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญ ปีงบประมาณ 2562 

 

   

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการ 

จ านวน 20 คน   

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20 x35x2 

3,800   

 

1,400 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- อาหารกลางวัน 20 x 120 x 1 2,400 

3 กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน (220 คนๆละ 
120 บาท) 

2.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม (220 
คนๆละ 35 บาท 2 มื้อ 

2.3 จัดท าคู่มือและเอกสาร
ประกอบการอบรม 

(จ านวน 200 ชุดๆละ 50 บาท)  

2.4 ค่าจ้างท าป้ายอบรม 

52,300   

26,400 

 

15,400 

 

10,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 

4 กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน 

3.1 สรุปปัญหาและวิธีการแก้ปัญหา
ในการด าเนินการ 

3.2 ติดตาม ประเมินผล 

    

 รวมงบประมำณ 56,100  45,600 10,500 

 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 ส ารวจรายชื่อผู้เกษียณ             
2 ประชุมคณะกรรมการ             
3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             
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4 สรุปผลการด าเนินงาน             
 

6. งบประมำณ           จาก สพฐ.         จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 56,100  บาท 

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เชิงปริมาณ 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่จะพ้นจากราชการ 
สามารถยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ Electronic Filing) ได้
ด้วยตนเองและสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลาโดยไม่
ต้องผ่านส่วนราชการ 

จัดอบรมข้ันตอนและสิทธิ
ประโยชน์ 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุ
ราชการ  

จ านวน 194 ราย 

แบบสอบถาม 

เชิงคุณภาพ 

ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เข้ารับ
การอบรม มีความเข้าใจเรื่องการขอ
ขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ 
Electronic Filing) และติดตามข้อมูล
เกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ได้ด้วยตนเอง 

การจัดท าคู่มือการขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ 
Electronic Filing) 

แบบสอบถาม 
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8. ผลผลิต   

  8.1 ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สามารถยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ด้วยตนเอง 

9. ผลลัพธ์   

  9.1 ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สามารถยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ด้วยตนเอง ครบทุกคนจ านวน 194 ราย        
ตามเวลาที่ก าหนด 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

           10.1 ผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จบ านาญได้รับความสะดวกในการขอรับสิทธิบ าเหน็จ บ านาญ          
ของตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ลดขั้นตอนและภาระงานของส่วนราชการ และเป็นการเพ่ิมช่องทาง
ในการบริการแก่ ผู้รับบ าเหน็จบ านาญในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม 

   10.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญที่ผ่าน
การอบรม สามารถทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง  อย่างถูกต้อง
และสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติสั่งจ่ายและการ
เบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญ รวมถึงรายงานการเบิกจ่ายของตนเองในมิติต่าง  ๆ ด้วยตนเอง ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ Smartphone  

             10.3 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่พ้นจากราชการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปติดต่อที่ส่วนราชการ สามารถพิมพ์เอกสารใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ด้วยตนเอง 

           10.4 ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
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โครงการ การประชุมปฏิบัติการถอดประสบการณ์การปฏิบัติงานข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  ที่เกษียณอายุราชการ
ประจ าปี 2563 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานด้านการศึกษา 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  49 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ  นางวิจิตรา สุขสาย นางเพชรมณี  บุญดาว นางสาวน้ าทิพย์  สิทธิจินดา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562  30  กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงาน ทางการศึกษา
ขนาดใหญ่มีข้าราชการในสังกัดจ านวนมาก และในทุกปีงบประมาณมีข้าราชการลูกจ้างประจ าเกษียณอายุ
ราชการจ านวนมาก ในปีงบประมาณ 2563 มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ 192 คน ลูกจ้าง 5 คน รวม 
197 คน ซึ่งผู้ที่เกษียณอายุราชการนั้นล้วนแต่เป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ เสียสละสมควรที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่อง  เชิดชูเกียรติ รวมถึงการให้ความรู้
ในการปรับตัวและใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจ า 

 2.2 เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุราชการสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมี
ความสุข 

 2.3 เพ่ือจัดท าหนังสือที่ระลึกประวัติการปฏิบัติงานเพ่ือเผยแพร่คุณงามความดีเป็นแบบอย่างแก่
คนทั่วไป 

 2.4 เพ่ือประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ให้เกิดความภาคภูมิใจ
รักและศรัทธาในอาชีพของตน เป็นแบบอย่างของคนท่ัวไป 
 

3. เป้ำหมำย     

 3.1 เชิงปริมาณ      

      3.1.1 ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จ านวน 192 คน  ลูกจ้างประจ า รวม  197  คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ   

               3.2.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจ ามีความภาคภูมิใจรักและศรัทธาในอาชีพ สามารถด าเนิน
ชีวิตภายใต้แนวคิดความพอเพียงหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การจัดประชุมอบรมให้ความรู้การใช้
ชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ 
และการประกาศเกียรติคุณยกย่อง
เชิดชูเกียรติ จ านวน 200 คน 

- ค่าอาหารว่าง 200x35x4 

- ค่าอาหารกลางวัน 200x120x2 

100,000   

 

 

 

28,000 
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- ค่าโล่เกียรติยศ 48,000  

24,000 

2. สรุปและรายงานผล     

 รวมงบประมาณ 100,000  76,000 24,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 จัดท าโครงการและเสนอ
ขออนุมัติโครงการ 

            

2 ประสานในส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

            

3 จัดท าหนังสือบันทึกความ
ดีที่สร้างสรรค์เพื่อ
เผยแพร่ 

            

4 ด าเนินการจัด
ประชุมสัมมนาให้ความรู้ 
ปัจฉิมนิเทศและยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

            

5 สรุปรายงานผล             
 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 100,000  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับขวัญก าลังใจ
มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง 

- สอบถาม 

- สังเกต 

- แบบสอบถาม 
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ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตาม
แนวคิดพอเพียง 

 

 

8. ผลผลิต  

 8.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ ปี 2563 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการทุกคน 

9. ผลลัพธ์  

 9.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการมีความภาคภูมิใจและท าตัวเป็น 

 แบบอย่างที่ดี 

10.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  10.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการมีความภาคภูมิใจ และท า
ตัวเป็น แบบอย่างที่ด ี 

  10.2 ผู้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสามารถใช้ชีวิตหลัง
เกษียณอายุ ราชการได้อย่างมีความสุข 
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กลยุทธ์ที่  4 

กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
จำก 

สพป.อบ.1 
จำก  
สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 4  กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ   

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศึกษา  

ประจ าปี 2563    

 687,000 นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม 

2 นิเทศ  ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
และโครงการอาหารเสริม (นม) 

 17,600 น.ส.เพ็ญประภา  บรรเทา 

3 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีปลอดภัยรักษส์ิ่งแวดล้อม 371,000  นางปวารณา  ร้อยพลิา 

 รวมกลยุทธ์ที่  4 371,000 704,600  
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โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2563    
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 4 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  2 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย นายไพฑูรย์  ตระการไทย   

นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม นางสาริกา  ชายผา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบัน การสื่อสารเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ซึ่งปรากฏปัญหาให้เห็นมากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด อันน ามาซึ่งปัญหาครอบครัวที่เกิด
ความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออ่ืน ๆ ความส าเร็จที่เกิดขึ้นจาก
การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมตามความคาดหวังนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสถานศึกษา ซึ่งมีครู อาจารย์ เป็นหลักส าคัญ
ในการด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ให้เติบโตงดงามเป็นบุคคลที่มีคุณค่าของ
สังคม การพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา มี
ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม ด าเนินวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษาที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของ
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กระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการ ให้เยาวชน เป็นคนเก่ง คนดี ด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
นอกจากจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับกระบวนการเรียนรู้แล้ว การ
ป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มีพฤติกรรมไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกมการพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาทก่ออาชญากรรม เป็นปัญหาสังคมให้
ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ทุกคนที่เก่ียวข้องต้องเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งมา
จากปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากแหล่งอบายมุข 

การพัฒนาเยาวชนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ                 
มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ห่างไกล
จากยาเสพติด สื่อลามกอนาจาร เกมส์ออนไลน์ และการทะเลาะวิวาทซึ่งเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่สังคม   
ไม่ยอมรับ ถือเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ด าเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาได้ก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษาทุก
คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และสร้างระบบป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
ระดบัมัธยมศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยเน้นกระบวนการพัฒนาสติปัญญา ทักษะชีวิต  
คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างความเข้มแข็งจิตใจ โดยมุ่งรักษาคุณภาพระบบการป้องกันเฝ้าระวัง  
ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจึงได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งในการด าเนินการ
ป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยหวังว่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา            
ยาเสพติดและอบายมุข จะช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุขได้  

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา   

ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด 

 2.3 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิตในรูปแบบของการฝึกอาชีพ   

2.4 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน  และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด 
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3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

      3.1.1 โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด จัดกิจกรรมการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด  
ในสถานศึกษา 

      3.1.2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 56 โรง จัดกิจกรรมพัฒนาลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติด 

      3.1.3 นักเรียนระดับชั้น ม .1 – ม.3 จ านวน 100  คน ได้รับการฝึกทักษะอาชีพเพ่ือสร้าง
โอกาสกับในการมีงานท า 

      3.1.4 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภัยปัญหา
ยาเสพติด 

   3.2 เชิงคุณภาพ 

       3.2.1 โรงเรียนสามารถด าเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบาย  
ยุทธศาสตร์ได้อย่างหลากหลายเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ   

       3.2.2 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

      3.2.3 นักเรียน มีความรู้ ความช านาญด้านอาชีพ สามารถสร้างโอกาสสู่การมีงานท าและ
พัฒนาทักษะชีวิต 

      3.2.4 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม พัฒนา และดูแลช่วยเหลือตามสภาพปัญหา 

  



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 342 

4.    กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรป้องกันแก้ไขและเฝ้ำระวัง
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

- ประชุมคณะท างาน เตรียมงาน 
จ านวน 45 คน (1วัน)  

อาหารว่างเครื่องดื่ม  45 x 35 x 2 

อาหารกลางวัน 45 x 120 x 1 

- สถานศึกษา 5 แห่ง ได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนแต่ละอ าเภอ  อบรม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง  

อาหารว่างเครื่องดื่ม 90 x 70 = 
6,300 

อาหารกลางวัน  90 x 120 = 
10,800 

 ( ส าหรับ  1 อ าเภอ )  

- ประชุมคณะท างานสรุปผล จ านวน   
45 คน (1วัน)  

ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 45 x 35 x 2 

ค่าอาหารกลางวัน 45 x 120 x 1 

102,600 

 

 

   

 

  

 

 

 

3,150 

5,400 

 

 

31,500 

 

54,000 

 

 

 

3,150 

5,400 

 

2 กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้ำนภัย 

ยำเสพติด 

465,100 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ประชุมคณะท างาน เตรียมงาน 
จ านวน 45 คน (1วัน)  

ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 45 x 35 x 2 

ค่าอาหารกลางวัน 45 x 120 x 1 

- การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยา 

เสพติด โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 
56 แห่ง ๆ ละ 8,000 บาท ฝึกอบรม   

ณ โรงเรียนขยายโอกาสประจ า
เครือข่าย 

 

 

3,150 

5,400 

448,000 

 

 

 - ประชุมคณะท างานสรุปผล จ านวน   
45 คน (1วัน)  

ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 45 x 35 x 2
ค่าอาหารกลางวัน 45 x 120 x 1 

   

 

3,150 

5,400 

 

3 กำรฝึกทักษะอำชีพเพื่อสร้ำงโอกำส
ในกำรมีงำนท ำ สู่กำรพัฒนำทักษะ
ชีวิต 

- ประชุมคณะท างาน เตรียมงาน 
จ านวน 45 คน (1วัน)  

ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 45 x 35 x 2 

ค่าอาหารกลางวัน 45 x 120 x 1 

- สถานศึกษา 5  แห่ง ซึ่งได้รับ
คัดเลือกเป็นตัวแทนแต่ละอ าเภอ

112,100 

 

 

   

  

 

 

 

3,150 

5,400 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

อบรมนักเรียนขยายโอกาส ( นักเรียน 
100 คน )  

ค่าอาหารว่าง , เครื่องดื่ม  100 x 70 
= 7,000 

ค่าอาหารกลางวัน  100 x 120 = 
12,000 

 ( ส าหรับ  1 อ าเภอ )  

- ประชุมคณะท างานสรุปผล จ านวน   
45 คน (1วัน)  

ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม 45 x 35 x 2
ค่าอาหารกลางวัน 45 x 120 x 1 

 

 

35,000 

 

60,000 

 

 

 

3,150 

5,400 

4 กำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ก ากับ ติดตาม ดูแลแก้ปัญหาการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
เสริมสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 

-ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะท างาน จ านวน  
10 คน ( 3 วัน ) 240 x 10 x 3  

7,200  

 

 

 

 

 

7,200 

  

 รวมงบประมำณ 687,000 7,200 679,800  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เมย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 การป้องกันแก้ไขและ 
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

            

2 กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด 

            

3 การฝึกทักษะอาชีพเพ่ือ
สร้างโอกาสในการ 
มีงานท า สู่การพัฒนา
ทักษะชีวิต 

            

4 การนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
กับการเสริมสร้างป้องกัน
และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

            

 

6. งบประมำณ           จาก สพฐ.         จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 687,000  บาท       

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ 

มีความช านาญ ในการฝึกอาชีพ  

เพ่ือสร้างโอกาสในการมีงานท าและ
พัฒนาทักษะชีวิต 

ประเมินจากชิ้นงานของ
นักเรียน 

แบบประเมินผล
คุณภาพของชิ้นงาน 

2. โรงเรียนขยายโอกาส มีการ 

สร้างระบบการเฝ้าระวังปัญหา  

ประเมินจากการการปฏิบัติตน
อยู่ใน กฎ ระเบียบวินัยของ
โรงเรียน  

แบบประเมินการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียน  

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้
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ยาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัย
ยาเสพติดที่เป็นรูปธรรม และเข้มแข็ง 

3. โรงเรียนที่มีการด าเนินงานป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด  มีกิจกรรที่ 

เป็นรูปธรรม  ชัดเจน  และเข้มแข็ง 

ประเมินจากความประพฤติ
นักเรียน และการเข้าร่วม
กิจกรรมของโรงเรียน 

แบบประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม และแบบ 

ประเมินพฤติกรรม
นักเรียน 

4. นักเรียนแกนน ามีความรู้   

ความเข้าใจ  ในการสร้างภูมิคุ้มกัน  
รณรงคป์้องกันเฝ้าระวังปัญหา 

ยาเสพติด  และสามารถจัดกิจกรรม
ช่วยเพื่อนในสถานศึกษาได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

ประเมินจากนักเรียนสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับเพ่ือน
นักเรียน และเป็นตัวอย่างที่ดี
ของโรงเรียน 

แบบประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

 

8. ผลผลิต 

     8.1 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย         
เป็นรูปธรรม เช่น กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด การฝึกทักษะอาชีพ 

9. ผลลัพธ์ 

 9.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้  มีภูมิคุ้มกันทางสังคม  และได้รับการดูแลช่วยเหลือ           
อย่างทั่วถึงและสามารถสร้างโอกาสในการมีงานท า สู่การพัฒนาทักษะชีวิตที่ยั่งยืน 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

 10.1 โรงเรียนพัฒนากิจกรรมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาให้มี           
ความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ 

 10.2 โรงเรียนมีกิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

 10.3 นักเรียนได้รับการพัฒนากิจกรรมทักษะชีวิตในรูปแบบของการฝึกอาชีพ   
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10.4 โรงเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด 

  



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 348 

โครงการ นิเทศ  ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวันและโครงการ
อาหารเสริม (นม) 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ  2 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6, 4 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6, 4 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

√ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  36 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นายไพฑูรย์  ตระการไทย 

นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ตระหนักถึงสุขภาพภาวะโภชนาการ       
ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะพบในเด็กช่วงชั้นอนุบาล จะมีภาวะทั้งน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์อายุและส่วนสูง
ต่ ากว่าเกณฑ์อายุในอัตราที่สูงกว่าทุกช่วงชั้นและค่อย ๆ ลดลงในช่วงชั้นต่อ ๆ มาเป็นล าดับสะท้อนถึง
ปัญหาสุขภาพโภชนาการของเด็กยังคงมีอยู่และภายใต้การดูแลโภชนาการที่เด็กได้รับจากโรงเรียนน่าจะมี
ผลต่อโภชนาการของเด็ก ดังจะเห็นได้ว่าเด็กมีอัตราปัญหาลดลงเมื่ออยู่ในโรงเรียนนานปีขึ้นจากท่ีกล่าวมา
ข้างต้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มีการนิเทศ ก ากับติดตามและประเมินผล ดูแล ให้ความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โครงการอาหารเสริม(นม) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารและ
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โภชนาการ  และโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน, โครงการพัฒนาระบบน้ าดื่ม
สะอาดในโรงเรียน, โครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน ในการดูแลของ สพฐ.         
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยขอให้ถือเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการเพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย มีสติปัญญาดีพร้อมที่จะเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนเติบโต        
เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้ทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวันนักเรียนให้มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการอาหารครบ         
5 หมู่ และมีการจัดเมนูอาหารหมุนเวียนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือนโดยใช้โปรแกรมการจัดส ารับ
อาหารแบบอัตโนมัติ  Thai  School  Lunch 

 2.2 เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ  มีปริมาณเพียงพอกินอ่ิม      
ทุกคนทุกวัน  

 2.3 เพ่ือให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาได้ดื่มนมโรงเรียนทุกคน จ านวน 100 วัน
ต่อหนึ่งภาคเรียน และระหว่างปิดภาคเรียน  30  วัน   

 2.4 เพ่ือลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 

 2.5 เพ่ือให้ทุกโรงเรียนพัฒนาระบบสุขาภิบาลและอาหารที่ดีในโรงเรียน 

 2.6 เพ่ือให้ทุกโรงเรียนพัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 2.7 เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนให้เกิด         
ความยั่งยืน 

3.เป้ำหมำย 

 3.1. เชิงปริมาณ 

          3.1.1  โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ. 1 จ านวน 239  โรงเรียน ด าเนินโครงการอาหารกลางวัน
อย่างมีประสิทธิภาพอาหารกลางวันนักเรียนมีคุณภาพ นักเรียนกินอ่ิมทุกคนทุกวัน   

          3.1.2  โรงเรียน จ านวน 239 โรงเรียน จัดอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียนระดับอนุบาลถึง
ระดับประถมศึกษาได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีคุณภาพทุกคน จ านวน 100 วัน ต่อหนึ่งภาคเรียน ในระหว่าง     
ปิดภาคเรียน  30 วัน  
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         3.1 3  โรงเรียน จ านวน 239 โรง มีน้ าดื่มสะอาดเพียงพอให้นักเรียนตลอดปีการศึกษา  
2562 

         3.1.4  โรงเรียน จ านวน 239 โรง มีการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและอาหารที่ดี ในโรงเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

         3.1.5  โรงเรียนที่ด าเนินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนมีการด าเนินโครงการ
ต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน         

 3.2 เชิงคุณภาพ 

      3.2.1  นักเรียนทุกโรงเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพกินอ่ิมทุกคนทุกวัน 
ภาวะโภชนาการของนักเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ ภาวะทุพโภชนาการนักเรียนลดลงทุกภาคเรียน 

        3.2.2  นักเรียนทุกโรงเรียนดื่มนมที่มีคุณภาพ ภาคเรียนละ 100 วันต่อคน ระหว่างปิดภาคเรียนอีก  30  วัน  

      3.2.3  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

               3.2.4  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาดที่ดีในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

      3.1.5  มีโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และสามารถ
ขยายผลสู่โรงเรียนที่มีความพร้อมที่จะด าเนินโครงการในปีต่อ ๆ  ไป 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

 

 

2 

 

 

สพป.อบ.1 แจ้งโครงการให้ทุก
โรงเรียนทราบและเข้าร่วมโครงการ 
ตั้งแต ่พ.ย. 62 – 30  มี.ค.  63 

โรงเรียนด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ตั้งแต่ต้นภาคเรียนที่  2  
เป็นต้นไป ปีการศึกษา  2562 

17,600 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

โรงเรียนมีการชั่งน้ าหนักและวัด
ส่วนสูงของนักเรียนทุกคนต้นภาค
เรียนและปลายภาคเรียน 

กรอกในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (Data  Management  
Center)   

ทุกโรงเรียนรายงานภาวะ 

ทุพโภชนาการของนักเรียนทาง
เว็บไซต์กองทุนเพ่ือโครงการ 

อาหารกลางวัน 

สพป.อบ.1  แต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน, โครงการอาหารเสริม(นม), 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน, โครงการ
พัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน, 
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหาร
นักเรียน  รายการใช้งบประมาณดังนี้ 

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ 

นิเทศ ฯ  32  โรงเรียน 

 4   คน  X  120  บาท X  16  วัน 

 -ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์
ราชการ 1 คน X120 X  16  วัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,680 

 

 

1,920 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 -ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  16  วัน ๆ  ละ  
500  บาท (ออกนิเทศโครงการ
ระหว่างเดือน พ.ย. 2562 – ม.ค.  
2563) 

 

 

8,000 

2. คณะกรรมการนิเทศฯ  คัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบ 

    

 อาหารกลางวัน  ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 

-สพป.อบ. 1 จัดท าประกาศโรงเรียน
ต้นแบบฯ และท าหนังสือแจ้งให้ทุก
โรงเรียนทราบ 

-สพป.อบ. 1 จัดท าเกียรติบัตร  

    

3. สรุป รายงานผลการด าเนินงาน     

 รวมงบประมาณ 17,600 9,600 8,000  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

2 แจ้งโครงการให้  รร.
ทราบ  

            

3 รร. ด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

            

4 คณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามประเมินผล 

            

5. ประกาศผลการคัดเลือก 
รร.ต้นแบบและมอบ
เกียรติบัตรเพื่อยกย่อง
เชิดชูโรงเรียนต้นแบบฯ 
ในวันประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 

            

6. ทุกโรงเรียนรายงานภาวะ
ทุพโภชนาการ 
ทางเว็บไซต์กองทุนเพ่ือ
โครงการอาหาร 
กลางวัน ข้อมูล 10 พ.ย. 
62,  30 มี.ค.63 

            

 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 17,600  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ทุกโรงเรียนจัดบริการอาหาร
นักเรียน  มีคุณภาพ นักเรียนอนุบาล
ถึง ป. 6 ได้กินอ่ิมทุกคนทุกวัน   
คิดเป็นร้อยละ 100   

1. ตรวจ ติดตามเชิงประจักษ์ 
ที่โรงเรียน 

1. เกณฑ์การประเมิน 

โรงเรียนต้นแบบอาหาร 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. 2. โรงเรียนจัดเมนูอาหารนักเรียน
แบบอัตโนมัติThai School lunch 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3. สพป.อบ.1 มี โรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวัน   จ านวน  5 โรงเรียน
ขึ้นไป  เพ่ือเข้าคัดเลือก  เป็นโรงเรียน 
ต้นแบบระดับชาติ  ต่อไป 

2. ตรวจสอบการจัดท า
เมนูอาหารล่วงหน้าของ 
โรงเรียน  ทางเว็บไซต์  

www.Thai  School lunch 

3. ตรวจสอบการรายงานภาวะ
ทุพโภชนาการทางเว็บไซต์
กองทุนฯ 

www.Thaieducation.net/ 

 

กลางวันของ สพฐ.  

2. แบบรายงานภาวะ 

ทุพโภชนาการนักเรียน 

ของทุกโรงเรียน 

 

 

 

8. ผลผลิต 

     8.1  โรงเรียนในสังกัดด าเนินโครงการอาหารกลางวันมีประสิทธิภาพครบ  239  โรงเรียน   

     8.2  โรงเรียนในสังกัด  จัดท าเมนูอาหารกลางวันล่วงหน้า โดยใช้โปแกรมการจัดส ารับอาหาร
แบบอัตโนมัติ Thai  School Lunch  จ านวน  215  โรงเรียนขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 90 ขึ้นไป 

     8.3  ทุกโรงเรียนจัดให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาได้ดื่มนมทุกคนทุกวัน จ านวน 
100 วัน  ต่อหนึ่งภาคเรียน  และในระหว่างปิดภาคเรียน  30  วัน 

    8.4  สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มีโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  
2562 จ านวน 5 โรงเรียนขึ้นไป 

9. ผลลัพธ์ 

     9.1  นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาทุกคน  ได้รับประทานอาหารกลางวันมีคุณภาพ
ทุกวันในภาคเรียนที่  2   

    9.2  นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาทุกคนได้ดื่มนมท่ีมีคุณภาพในภาคเรียนที่  2   

    9.3  โรงเรียนและนักเรียนมีน้ าดื่มสะอาดเพียงพอ  ตลอดปีการศึกษา  2562  
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    9.4  โรงเรียนมีห้องครัวและโรงอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน  

    9.5  โรงเรียนที่ด าเนินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนมีการด าเนินงานต่อเนื่อง 

    9.6  นักเรียนเจริญเติบโตสมวัย ภาวะทุพโภชนาการนักเรียนลดลง  นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

 10.1 ทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวันนักเรียนให้มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการอาหาร ครบ 5 หมู่ 
และมีการจัดเมนูอาหารหมุนเวียนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ถึง 1 เดือนโดยใช้โปรแกรมการจัดส ารับอาหารแบบ
อัตโนมัติ  Thai  School  Lunch 

 10.2  นักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาได้ดื่มนมโรงเรียนทุกคน จ านวน 100 วันต่อ
หนึ่งภาคเรียน และระหว่างปิดภาคเรียน  30  วัน   
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โครงการ ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ปลอดภัยรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  4 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

   √ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ อ านวยการ 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสุริยะ  พุทธิผล นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน  นางปวารณา  ร้อยพิลา 

นายธรรมนูญ  ลาผ่าน  นายวมิล  บุญทวี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานสนับสนุน             
ทางการศึกษาขนาดใหญ่มีจ านวนบุคลากรมากและเป็นสถานที่อ านวยความสะดวกเพ่ือให้บุคลากร 
ข้าราชการครู ประชาชนติดต่อประสานงานและเป็นสถานที่จัดอบรม จัดประชุมผู้บริหาร ครู นักเรียน  
งานการบริการด้านสถานที่จ าเป็นต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน หน่วยงานราชการ และ
ประชาชนที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง 

          ดังนั้นกลุ่มงานอาคารสถานที่  จึงจ าเป็นจะต้องซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุงให้พร้อมใช้ง าน           
เกิดความปลอดภัยสูงสุด และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
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2.  วัตถุประสงค์ 

         2.1 เพ่ือให้อาคารส านักงาน อาคารประกอบและบริเวณโดยรอบ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เอ้ือต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ข้าราชการครูที่มาติดต่อประสานงาน 

         2.2  เพ่ือให้สภาพอาคารสถานได้รับการบ ารุง และได้รับการดูแลพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

         2.3 เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในให้เอ้ือต่อการปฎิบัติงานของบุคลากรอย่างมีคุณภาพ 

         2.4 เพ่ือให้มีการใช้อาคารสถานที่ได้เต็มประโยชน์และคุ้มค่า 

3.  เป้ำหมำย 

       3.1 เชิงคุณภาพ  

      3.1.1 สภาพแวดล้อมภายในเขตพ้ืนที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย มีบรรยากาศ
ที่เอ้ือต่อการติดต่อประสานงาน 

                3.1.2 สภาพอาคารส านักงาน ห้องท างาน ห้องประชุม และสถานที่ต่าง ๆ ภายในเขตพ้ืนที่
ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัย 

       3.2 เชิงปริมาณ  

       3.2.1 บุคลากร เจ้าหน้าที่  จ านวน 83 คน   

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 1 แต่งตั้งกรรมการบริหารงานปรับปรุง
พัฒนาสิ่งแวดล้อม สพป.อบ.1                                              
ส ารวจเบื้องต้นที่จะด าเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาในส่วนที่มี  

ความจ าเป็น เร่งด่วนในการแก้ปัญหา 
เพ่ือปรับปรุงบริเวณรอบอาคาร
ส านักงานงานปรับปรุงซ่อมแซมราง

371,000  371,000  
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น้ าฝนและซ่อมแซมทางเชื่อมอาคาร 
บริหารงานบุคคลและตึกขวางกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 2 ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศในอาคาร
ส านักงาน และห้องประชุมทั้ง 5 ห้อง 

 
 

  

 รวมงบประมาณ 371,000  371,000  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งกรรมการบริหาร
งานปรับปรุงพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

            

2 ด าเนินการตามโครงการ             
 

6. งบประมำณ          จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 371,000  บาท    

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

การติดตามผลการปฏิบัติงานและการ
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ข้าราชการ นักเรียน ประชาชน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้รับ
การบริการและอ านวยความสะดวก
สถานที่ที่รองรับโดยรอบบริเวณ
อาคาร และบรรยากาศเอ้ืออ านวย 

ในการเข้ารับบริการในเขตพ้ืนที่ได้
อย่างเพียงพอ ได้รับการบริการและ

แบบประเมนิ 

สอบถาม 

แบบประเมิน 
ตรวจสอบจุดต่าง ๆ 

แบบสอบถาม 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้
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เข้าใจบทบาทและการบริหารของ
องค์กรเป็นอย่างดี และให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนเขตพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่องท าให้เขตพ้ืนที่บริหารจัดการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

8. ผลผลิต 

     8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับการซ่อมแซม มีความ
ปลอดภัยต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร 

9. ผลลัพธ์ 

  9.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สะอาด สวยงามเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

 10.1 ส านักงานเขตได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่เพ่ือให้บริการแก่สถานศึกษาใน
สังกัดและหน่วยงานอื่น 

           10.2 อาคารสถานที่  สะอาด ร่มรื่น  มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัย  และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับ
ความต้องการของบุคคลในส านักงานเขตพ้ืนที่  ข้าราชการ นักเรียน ประชาชนที่เข้ามารับบริการ  

           10.3 ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียน ประชาชน มีจิตส านึกท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมและได้รับ
การพัฒนาจนมีลักษณะนิสัยที่ดีด้านการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม  
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กลยุทธ์ที่ 5 

กำรสนองนโยบำยทุกระดบั 
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ที ่

โครงกำร 

งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
จำก 

สพป.อบ.1 
จำก  
สพฐ. 

กลยุทธ์ที่  5  กำรสนองนโยบำยทุกระดับ   

1 ขับเคลื่อนโครงการคณุธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา (โรงเรยีนสุจริต) 

 60,000 นางสาริกา  ชายผา 

2 พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ยึดศาสตร์พระราชา  
ประจ าปี 2563  

18,000  นางสาริกา  ชายผา 

3 สร้างความตระหนักตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูก
จิตส านึกในการรักสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

50,000  นางวิจิตรา  สุขสาย 

4 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption 
Education) สู่สถานศึกษาอย่างยัง่ยืน 

 40,000 น.ส.วัชรากร ตระการไทย 

5 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ท้ังระบบ  

116,200  นางสุธานี  วิสุงเร 

6 โรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   75,800  น.ส.เพ็ญประภา  บรรเทา 

7 โครงการในพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด ารสิวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

12,500  นางสาริกา  ชายผา 

8 GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายโรงเรียนสีเขียว  1,353,000 นางกัญญาลักษณ ์ศิริวารินทร์ 

9 ยกย่องเชิดชูเกียรติ   ครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล   
ครูดีในดวงใจ  ครูครสุดดุี รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.   
OBEC  AWARDS   

20,000  นางวิจิตรา  สุขสาย 

10 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียน
คุณภาพ)   

 122,000 นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ 

 รวมกลยุทธ์ที่  5 292,500 1,575,000  
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โครงการ ขับเคลื่อนโครงการคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 1,2,4 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทศาสตร์ที่ 1 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

√ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายไพฑูรย์ ตระการไทย  

นางสาริกา  ชายผา นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม    
นางทัศนย์วรรณ จันทศิลป์  นางปริยา  งามโรจน์ 

ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

   โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปองกัน การทุจริต” 
เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการให้หน่วยงานรวมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตรชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
บูรณาการความรวมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน 
ป.ป.ช.) ในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเด็กและเยาวชน ซึ่งเปน อนาคตของชาติใหมีคุณลักษณะ         
5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต ประกอบด้วย 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 3) ซื่อสัตยสุจริต 4)          
อยู่อย่างพอเพียง และ 5) จิตสาธารณะ การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ด าเนินงานตามปฏิญญา
โครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันของโรงเรียน ที่เข้ารวมโครงการโรงเรียนสุจริต 3 ดาน คือ 
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ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง  และด้านการสร้างเครือข่าย เพ่ือใหทุกกลุ่มเป้าหมายเกิดคุณลักษณะ       
5 ประการของโรงเรียนสุจริต ผลการด าเนินงานที่ผ่านของโครงการโรงเรียนสุจริต ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระดับสถานศึกษา กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย/
ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน กิจกรรมคายเยาวชนคนดีของแผนดิน (เยาวชนไทยหัวใจ Strong)  กิจกรรมบริษัท   
สรางการดี โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรรัปชัน กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง (Project 
Citzen) กิจกรรมถอดบทเรียนฺ Best  Practice  กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทานความ
โปร่งใส และกิจกรรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ด าเนินการจัดท าโครงการ นี้ขึ้น
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตคลอบคลุม ทุกโรงเรียน      
100 % 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือสร้างความรู้ และความเข้าใจในกิจกรรมของการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนสุจริต
ให้กับผู้บริหารโรงเรียน  ครู  และ นักเรียน 

2.2 โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตน าบูรณาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

      3.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงจัดกิจกรรม (โรงเรียนสุจริต) จ านวน  239  โรงเรียน 

     3.1.2 มีต้นแบบกิจกรรม อย่างน้อย 1 กิจกรรม  ต่อ 1 โรงเรียน 

3.2  เชิงคุณภาพ 

               3.2.1 ผู้บริหาร ครูและนักเรียน มีคุณลักษณะ 5 ประการ 1) ทักษะกระบวนการคิด 2) มีวินัย 
3) ซื่อสัตยสุจริต 4) อยอูยางพอเพียง และ 5) จิตสาธารณะ 

     3.2. โรงเรียนพัฒนากิจกรรมจนสามารถเป็นต้นแบบกิจกรรมของโรงเรียนสุจริต 
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 เสนอโครงการเพ่ือรับอนุมัติ     

2 กิจกรรมที่ 1  

-พัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย โรงเรียนต้นแบบ 
-พัฒนานวัตกรรมสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

 

5,000 

 

5,000 

 

 

 

 

 

5,000 

 

5,000 

 

 กิจกรรมที่ 2  
-กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด าเนินงาน
บริษัทสร้างการดีสู่ Marketing  4.0 
โรงเรียนต้นแบบสร้างการดี 

5,000  

 

 

 
5,000 

 

 กิจกรรมที่ 3  
- แนวทางการจัดค่าย “ เยาวชนคนดี
ของแผ่นดิน” (เยาวชนไทยหัวใจ 
STRONG) 
-แนวทางกิจกรรมสร้างจิตส านึก
พลเมือง (Project  Citizen) 
-แนวทางกิจกรรมสร้างค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต เชิงสร้างสรรค์ (สื่อ
ภาพยนตร์สั้น) 

-แนวทางกิจกรรมพัฒนานวัตกรรม
การถอดบทเรียน ( Best Practice) 
โรงเรียนสุจริต 

 35,000 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต  
1.จัดประชุมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
150 คน 
-ค่าอาหารว่าง 150X35X2 
-ค่าอาหารกลางวัน 150X 120 X 1 
2. ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
- ค่าอาหารว่าง 25X35X2 
-ค่าอาหารกลางวัน 25X 120 X 1 
-ค่าวัสดุ  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,500 

18,000 

 

1,750 

3,000 

 

 

 

 

 

 

 

1,750 

3 กิจกรรมประเมินโรงเรียนสุจริต
พระราชทาน  

10,000 5,000  5,000 

 รวมทั้งสิ้น 60,000 5,000 48,250 6,750 

 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 เสนอโครงการเพ่ือรับ
อนุมัติ 
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

2 กิจกรรมที่ 1  
-พัฒนานวัตกรรมสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.น้อย 
โรงเรียนต้นแบบ 
-พัฒนานวัตกรรมสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านการทุจริต 
ป.ป.ช.สพฐ.ชุมชน 

            

3 กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนด าเนินงาน
บริษัทสร้างการดีสู่ 
Marketing  4.0 
โรงเรียนต้นแบบสร้าง
การดี 

            

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

แนวทางการจัดค่าย “ 
เยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน” (เยาวชนไทย
หัวใจ STRONG) 
-แนวทางกิจกรรมสร้าง
จติส านึกพลเมือง 
(Project  Citizen) 
-แนวทางกิจกรรมสร้าง
ค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต เชิงสร้างสรรค์ (สื่อ
ภาพยนตร์สั้น) 
-แนวทางกิจกรรมพัฒนา
นวัตกรรมการถอด
บทเรียน  
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

( Best Practice) 
โรงเรียนสุจริต 
-นิเทศ ก ากับ ติดตามผล
การด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริต  
กิจกรรมประเมินโรงเรียน
สุจริตพระราชทาน 

 

6. งบประมำณ          จาก สพฐ.           จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  60,000 บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูโรงเรยีน 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและท า
กิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80  

2. มีต้นแบบกิจกรรมครบทุกกิจกรรม 

ประเมินจากการรายงานผลจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 

แบบสรุปรายงานผล
การด าเนินกิจกรรม 

8. ผลผลิต   

  8.1 ผู้บริหารโรงเรียน  ครู นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
ครบทุกกิจกรรม   

9. ผลลัพธ์   

    9.1 โรงเรียนให้ความร่วมมือและจัดกิจกรรม 100 % 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 โรงเรียนทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนสุจริตและด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบ            
ที่ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 
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  10.2 มีโรงเรียนต้นแบบครบทุกกิจกรรม จ านวน 5 กิจกรรม และเป็นตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภาค 
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โครงการ พัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ยึดศาสตร์พระราชา  ประจ าปี 2563 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

  √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  4 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายไพฑูรย์ ตระการไทย  

นางสาริกา  ชายผา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ด้วยรัฐบาลมียุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ โดยยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา”แห่งพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เป็นแนวทางหลักและวาระส าคัญของชาติ โดย
ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2579 ) และเพ่ือด าเนินการตามพระราชปณิธาน
ของสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ในการสืบสานศาสตร์
พระราชาและการพัฒนาคนในประเทศ “ เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา” ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดไว้ในกลยุทธ์และจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
สถานศึกษาต้องน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่  การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียง ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ส่งเสริมให้มีผลงานการปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ           
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Best  Practice และบ่มเพาะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
รวมทั้งพัฒนาผู้เรียนให้มีหลักคิดและทักษะชีวิตอย่างมีคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จึงได้ก าหนดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา “ 
ศาสตร์พระราช” เพ่ือด าเนินการต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

2.1  เพ่ือให้โรงเรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ ศาสตร์พระราชา” หลักการ
ทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

2.2  ผู้บริหาร ครู ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

2.3  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงเป็นต้นแบบ และมีผลงานที่เป็นเลิศ Best  Practice  เข้ารับ
การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างน้อย 3  ศูนย์    
( อ าเภอละ 1 ศูนย์ ) 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

           3.1.1 โรงเรียนที่ประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 235 โรงเรียนและโรงเรียน
คุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์การประเมิน 4 โรงเรียน รวม 239 โรงเรียน 

           3.1.2  ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน โรงเรียนที่เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ จ านวน 8 
โรงเรียน 50 คน ได้รับการปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะอุปนิสัย ตามคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง และรับทราบ
แนวทางการประเมิน 

              3.1 3  เกิดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมขึ้น อย่าง 2 ศูนย์/2 
อ าเภอ  

  3.2 เชิงคุณภาพ 

       3.2.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีศูนย์การเรียนรู้
ระดับอ าเภอเพ่ิมขึ้นอย่างน้อย 2 อ าเภอๆละ 1 ศูนย์ และเป็นแบบอย่างในการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษาให้กับโรงเรียนใกล้เคียงได้ 
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                  3.2.2  ผู้บริหาร ครูแกนน านักเรียนแกนน าโรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน สามารถน า
คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  และยึดหลักศาสตร์พระราชา มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้และขยายผล
ให้กับครู นักเรียน ในโรงเรียนได้ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 : ก าหนดกรอบกิจกรรม 

-ศึกษาหลักเกณฑ์ แนวทางการ
ประเมิน 

กิจกรรมที่ 2 : ประชุมเตรียมการ 

-จัดท าโครงการ ค าสั่ง  กรอบแนวคิด 

- ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน 

หลักการทรงงาน  ศาสตร์พระราชา 

โครงการพระราชด าริ 

-หลักเกณฑ์การประเมินศูนย์การ
เรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 3 : ด าเนินการ 

-จัดประชุมปฏิบัติการ พัฒนาครู 
นักเรียน 

โรงเรียนที่ขอรับการประเมินศูนย์  
จ านวน 8 โรงเรียน 

-ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ 

12,880  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 372 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- จัดเอกสารหลักการทรงงาน ศาสตร์
พระราชา แจ้งโรงเรียนทุกโรงยึดเป็น
แนวทางปฏิบัติงาน แจ้งโรงเรียน 

เป้าหมายการประชุม  จ านวน 50 คน 

โรงเรียนขอรับการประเมินเป็นศูนย์ 
จ านวน  8 โรงๆละ 5 คน
ศึกษานิเทศก์ประจ าโรงเรียน 
ผู้เกี่ยวข้อง รวม 50 คนจ านวน 1 วัน
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
52X35X2  เป็นเงิน 
1.2 ค่าอาหารกลางวัน 52X120X1 
1.3 ค่าวิทยากร 5ชม.ๆละ 600 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

3,640 

 

6,240 

2 กิจกรรมที่ 4: การก ากับติดตาม
เตรียมการรับการประเมินศูนย์การ
เรียนรู้ 

ค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  

 (ถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรมที่ 5: รับประกาศ เผยแพร่
ผลงาน  ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5,120 

 

 

 

 

 

 

5,120 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 รวมงบประมาณ 18,000  8,120 9,880  
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             

2 ประชุมพัฒนา             

3 ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานเพื่อรับการ
ประเมิน 

            

4 รับการประเมินคณะ 
กรรมการระดับประเทศ 

      
 

      

5 รับประกาศ เผยแพร่
ผลงาน 

      
 

      

6. งบประมำณ          จาก สพฐ.           จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 18,000  บาท 

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. สถานศึกษาพอเพียงร้อยละ 100 
น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
“ศาสตร์พระราชา”ประยุกต์ใช้ใน
สถานศึกษา 

2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนที่รับ
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ มีความรู้
ความเข้าใจ เกณฑ์การประเมิน 

3. มีศูนย์การเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินจ านวน 2 ศูนย์/2อ าเภอ 

ภาพถ่าย 

การไปศึกษาดูงานของโรงเรียน
ที่เข้ารับการประเมิน 

ผลการประกาศศูนย์การเรียนรู้
กระทรวงศึกษาธิการ 

บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วม
ประชุม 

คู่มือ /หลักเกณฑ์การ
ประเมิน 

8. ผลผลิต   

  8.1 ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนน า จ านวน 8 โรงๆละ 5 คนจ านวน 40 คน เข้าร่วมประชุมตาม
ก าหนดการ 
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          8.2 ที่ก าหนด และศึกษานิเทศก์ที่ก ากับดูแลโรงเรียนทั้ง 8 โรง ผู้เกี่ยวข้อง ทุกคนเข้าร่วมประชุม
ตามก าหนดการ 

9. ผลลัพธ์  

  9.1 ผู้บริหารโรงเรียน  ครูแกนน า และศึกษานิเทศก์  สามารถน าแนวทาง  หลักเกณฑ์ น าไป
ปฏิบัติในโรงเรียนเพ่ือรองรับการประเมินฯเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 โรงเรียนผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
ด้านการศึกษา อย่างน้อยจ านวน  2 แห่ง/ 2 อ าเภอ 
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โครงการ สร้างความตระหนักตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูกจิตส านึก 
ในการรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 1,2,4 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางวิจิตรา  สุขสาย  นางเพชรมณี  บุญดาว น.ส.น้ าทิพย์ สิทธิจินดา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  มีเป้าหมายที่ส าคัญในการสร้างสังคมที่พึงปรารถนา  ทุกคน         
มีความสุข  ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชนเข้มแข็ง และประเทศชาติมั่นคง  ตามนโยบายการศึกษาชาติรัฐต้องจัดการศึกษา       
ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  มีระเบียบวินัย  เห็นคุณค่าทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม 
สามารถขัดเกลาเด็กและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคม ที่เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีความสุข   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1  พิจารณาถึงความส าคัญของการ
สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  แก่ข้าราชการในสังกัด  และเพ่ือสนองนโยบายการศึกษาชาติจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้แนวทางการพัฒนาตนเอง  ปรับเปลี่ยนเจตคติ  ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข         
ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย กินง่ายอยู่งาย  ตามแนวพระราชด าหริปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่ 9  รวมทั้ง             
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มีความเชื่อมั่นศรัทธาในค าสอนของพุทธศาสนา  ปลูกจิตส านึกและสร้างเสริมจิตอาสา เพ่ือให้ผู้ผ่านการอบรม น า
แนวทางการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน ตลอดจน เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ผู้ที่ผ่านการ
อบรมสามารถน าไปถ่ายทอด ให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้างได้สร้างชมรมเครือข่ายครูคุณธรรมเพ่ือร่วมกัน ท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

3.  เป้ำหมำย  

  3.1 เชิงปริมาณ 

                3.1.1 ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1  จ านวน  
100  คน พัฒนาระหว่างเปิดภาคเรียน  3  วัน 

   3.2 เชิงคุณภาพ 

   3.2.1  สร้างเครือข่ายครูคุณธรรม  ปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ครูเข้าร่วมด้วยจิตอาสา        

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่ายพัฒนาคุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 12 ชม. ๆ  ละ 600 

- ค่าอาหาว่างและเครื่องดื่ม 35x100x6 

- ค่าอาหารกลางวัน  60x100x3 

- ค่าวัสดุ 

50,000  

 

7,200 

 

 

 

21,000 

18,000 

 

 

 

 

 

3,800 

2 สรุปและรายงานผล     

 รวมงบประมาณ 50,000 7,200 39,000 3,800 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 จัดท าโครงการ  และเสนอ
อนุมัติโครงการ 

            

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและประสานงาน 

            

3 ด าเนินการค่ายพัฒนา
คุณธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  สร้างเครือข่ายท า
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

            

4 สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

            

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.           จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 50,000  บาท 

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทางที่ดีข้ึนหลังการฝึกอบรม 

2. มีความรักและศรัทธาในสถาบัน 

มากยิ่งขึ้น 

3. มีการการเรียนการสอนหลักสูตรการ
ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตในสถานศึกษา 

4. มีชมรมเครือข่ายครูคุณธรรม  เพ่ือเป็น
แกนน าในการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน 

- สอบถาม 

- ทดสอบตามหลักสูตรการอบรม 

- การน าเสนอผลงาน 

- แบบสอบถาม 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมิน 
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8. ผลผลิต 

  8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาปลูกจิตส านึกให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน 

9. ผลลัพธ์ 

  9.1 มีการจัดตั้งชมรมครูจิตอาสา 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

  10.1 ผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเจตคติ มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม   สามารถพัฒนาการศึกษาและสังคมรอบข้างได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

10.2  มีชมรมครูจิตอาสาที่ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคม และช่วยเหลือสมาชิก 
ในชมรม 
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โครงการ 
 

ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  
สู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 2 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่ 1 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่ 5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

   √ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  3 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์ รัตนโสภา นายปรีชา  ทาศิริ   

นางสาววัชรากร  ตระการไทย 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ปัญหาส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประเทศนั้น คือ ปัญหาการทุจริต ซึ่งการทุจริตจะขัดขวาง 
การพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ให้ก้าวไปสู่รัฐสมัยใหม่ และเป็นปัญหาที่ ควรจะต้องรีบแก้ไข
โดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ปัญหาการทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ อาทิ 1) แรงขับเคลื่อนที่       
อยากมีรายได้เป็นจ านวนมากอันเป็นผลเนื่องมาจากความจน ค่าแรงในอัตราที่ ต่ าหรือมีสภาวะความเสี่ยง
สูงในด้านต่าง ๆ เช่น ความเจ็บป่วยอุบัติเหตุ หรือการว่างงาน 2) มีสถานการณ์หรือโอกาสที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตได้เป็นจ านวนมาก และมีกฎระเบียบต่าง ๆ ที่อาจน าไปสู่การทุจริต 3) การออกกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมที่ไม่เข้มแข็ง 4) กฎหมายและประมวลจริยธรรมไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย           
5) ประชากรในประเทศยังคงจ าเป็นต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติอยู่เป็นจ านวนมาก 6) ความไม่มี
เสถียรภาพทางการเมือง และเจตจ านงทางการเมืองที่ไม่เข้มแข็ง นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญที่สุด คือ 
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ประชากรขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่ตระหนักในปัญหาการทุจริต เมินเฉยต่อการกระท าทุจริต             
ที่เกิดขึ้นในสังคม  

  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้จัดท าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาขึ้นเพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริต
โดยเริ่มปลูกฝังนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  
โดยมีมติให้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่สถานศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ทุกโรงเรียน 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล                  
ในสถานศึกษา กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education) สู่สถานศึกษา
อย่างยั่งยืนขึ้น เพ่ือเน้นย้ าและสร้างความเข้าใจผู้บริหาร พัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและสามารถน าหลักสูตรดังกล่าวไปจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 

 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 

 2.3 เพ่ือให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

3.  เป้ำหมำย 

   3.1 เชิงปริมาณ 

               3.1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้ครูวิชาการ
โรงเรียนจ านวน 239  คน   

     3.1.2 วิทยากร และคณะท างาน จ านวน 15 คน 
          3.2 เชิงคุณภาพ  
               3.2.1 ผู้บริหารสามารถขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนได้อย่างมี
คุณภาพ มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
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               3.2.2 ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้บรรลุผลการ
เรียนรู้ 

      3.2.3 นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน     

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-
Corruption Education) สู่
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

  ผู้เข้าอบรมฯ ประกอบด้วย 

- ครวูิชาการโรงเรียนๆละ 1 คน 
     รวม 239 คน 

- วิทยากรและคณะท างาน 15 คน 
      รวมทั้งสิ้น 254 คน 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม254x 
30 x 2 
- ค่าอาหารกลางวัน 254 x 100 x 1 

40,640 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,240 

25,400 

 

3 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล     

4 สรุป รายงานผล     

 รวมงบประมาณ 40,640  40,640  

 ***ขอเบิกเพียง 40,000 บาท     

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 ประชุมคณะกรรมการ             
3 อบรมเชิงปฏิบัติการฯ             
4 นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผล 
            

5 สรุป รายงานผล             

6. งบประมำณ          จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  40,000 บาท 

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมอืที่ใช้ 

1. ร้อยละของผู้บริหารและครูที่มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

การทดสอบ 

การสังเกต 

แบบทดสอบ 

แบบสังเกต 

2. ร้อยละของโรงเรียนที่น าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปใช้ 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามฯ แบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

3. ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามฯ แบบนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

8. ผลผลิต 

   8.1 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมฯมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และมีความมั่นใจในการน าสู่กรปฏิบัติที่ถูกต้อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 

9. ผลลัพธ์  

  9.1 ผู้บริหาร มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน 
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 9.2 ครนู าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ    
มีความยั่งยืน 

 9.3 นักเรียนได้รับการปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

10.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ     
ในหลักสูตร และ น าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาน าไปบูรณาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้ งแต่ระดับ
ปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษา และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือป้องกันการทุจริตให้ผู้เรียน
อย่างยั่งยืน 

 

  



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 384 

โครงการ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  3 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ บริหารงานบุคคล 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร  นางสุภาวดี  วิริยะพันธ์ นางสุธาน ี วิสุงเร 

นางสาวนวลฉวี สุตันตั้งใจ  นางรัชสุดา  บัวศรี 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ตามที่ ก.ค.ศ.ได้ประกาศใช้ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2561 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 76 ก ลงวันที่ 26 กันยายน 2561เพื่อให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ า
ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชี
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากเดิมซึ่งเป็นแบบขั้นเงินเดือน มาเป็นแบบบัญชี
เงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูง และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  ได้บัญญัติให้ปรับเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับอยู่เดิม เข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้าย
พระราชบัญญัติ  โดยให้ด าเนินการภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2562  ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค(2) ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทน      
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555   

  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็ นไปด้วย
ความเรียบร้อยเป็นธรรมและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   

2.วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือให้การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ
สถานศึกษา,รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา, ศึกษานิเทศก์, ข้าราชการ ตามมาตรา 38 ค 
(2), ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ  ในสังกัด ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ประกอบการพิจารณา         
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ในสังกัด 

2.2 เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

3.  เป้ำหมำย 

 3.1  เชิงปริมาณ   

       3.1.1 ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  
248  โรงเรียน 

        3.1.2 การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกต าแหน่ง/ทุกโรงเรียนและทุกคน 
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3.2  เชิงคุณภาพ   
                3.2.1 การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ข้าราชการ         
ตาม มาตรา 38 ค (2) /เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง             
ทันก าหนดเวลา 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 

กำรเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่ำจ้ำง  

ครั้งที่ 2 (ผลงำนระหว่ำงวันที่ 1 
เม.ย.-30 ก.ย.) 

 

   

1 ประชุมคณะกรรมการการจัดท า
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของ 
ผอ.ร.ร./รก.ผอ.ร.ร./รอง ผอ.สพท./
ศน. จ านวน 30คน 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30x35 

1,050   

 

 

1,050 

 

2 จัดท าเอกสารแบบบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ และเอกสารประกอบ 
จ านวน 280 ชุด 

1,500  1,500  

3 ประชุมชี้แจงการด าเนินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาครั้งที่ 2 และการลง
นามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ  
จ านวน 280 คน 
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 280x35 

9,800   

 

 

 

9,800 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน
จ านวน 15 คน   
-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 x 35  

525   

525 

 

5 ประชุมคณะท างานจัดเก็บข้อมูลฯ 

จ านวน  75 คน 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 75x35 

2,625   

 

2,625 

 

6 

 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของคณะท างานจัดเก็บข้อมูล 

- เบี้ยเลี้ยง 
- ค่าพาหนะ(น้ ามันเชื้อเพลิง) 

เหมาจ่ายเครือข่ายละ 1,500 บาท 
จ านวน 25 เครือข่าย 

37,500   

 

37,500 

 

7 

 

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนระดับ สพท. จ านวน 15 คน   

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 x 35  

525   

 

525 

 

8 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน 

เงินเดือนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

จ านวน 15 คน 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15x35 

525   

 

 

525 

 

9 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

จ านวน 30 คน 

1,050   
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30x35 1,050 

10 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน ข้าราชการ 38ค(2) 

จ านวน 15 คน 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15x35 

525   

 

 

525 

 

11 จัดท าเอกสารจัดส่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 20 ชุด ๆ ละ 300 แผ่น 

3,000   

 

3,000 

 

 รวมงบประมำณ ครั้งท่ี 2 58,625    

 

กำรเลื่อนเงินเดือน/เลื่อนขั้นค่ำจ้ำง  

ครั้งที่ 1(ผลงำนระหว่ำงวันที่ 1 
ต.ค.-31 มี.ค.ปีถัดไป) 

    

1 ประชุมคณะกรรมการการจัดท า
บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของ 
ผอ.ร.ร./รก.ผอ.ร.ร./รอง ผอ.สพท./
ศน. จ านวน 30คน 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 30x35 

1,050   

 

 

1,050 

 

2 จัดท าเอกสารแบบบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ และเอกสารประกอบ 

จ านวน 280 ชุด 

   1,500   

 

1,500 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

3 ประชุมชี้แจงการด าเนินการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 และการลง
นามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานฯ 
จ านวน 280 คน 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 280x35 

9,800   

 

 

 

9,800 

 

4 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงิน 

จ านวน 15 คน   

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 x 35  

525   

 

525 

 

5 ประชุมคณะท างานจัดเก็บข้อมูลฯ 

จ านวน  75 คน 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 75x35 

2,625   

 

2,625 

 

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของคณะท างานจัดเก็บข้อมูล 

- เบี้ยเลี้ยง 
- ค่าพาหนะ(น้ ามันเชื้อเพลิง) 

เหมาจ่ายเครือข่ายละ 1,500 บาท 
จ านวน 25 เครือข่าย 

37,500   

 

 

37,500 

 

 

7 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนระดับ สพท. จ านวน 15 คน   

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 x 35  

525   

525 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

8 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน ข้าราชการ 38ค(2) 

จ านวน 15 คน 

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 15x35 

525   

 

 

525 

 

9 จัดท าเอกสารจัดส่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
จ านวน 20 ชุด ๆ ละ300 แผ่น 

3,000   

 

3,000 

 

 รวมงบประมาณ ครั้งที่ 1 57,575    

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 กำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือน/ค่ำจ้ำง  
ครั้งที่ 2 

            

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ า 

            

 2. ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวงเงินระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

            

 3.  ประชุมคณะท างาน
จัดเก็บข้อมูล  สรุปผล
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

การจัดเก็บข้อมูลฯ การ
ปฏิบัติงานต าแหน่ง 
ผอ.ร.ร./รก.ผอ.ร.ร./
ข้าราชการ ตามมาตรา 
38ค(2) ,พนักงาน
ราชการ และ
ลูกจ้างประจ า   

 3. คณะท างานจัดเก็บ
ข้อมูล เดินทางไปราชการ
เพ่ือจัดเก็บข้อมูล 

            

 4.  ประชุมณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงาน 
ราชการประจ าปี 2563   

            

 5. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ ตามมาตรา  
38ค(2) 

            

 6. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า ระดับ 
สพท.  

            

 7. ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

            

 8. จัดท าข้อมูลการ
พิจารณาการเลื่อน
เงินเดือน ส่งส านักงาน
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

2 กำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือน/ค่ำจ้ำง  
ครั้งที่ 1 

            

 1.แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดท าบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงานของ 
ผอ.ร.ร./รก.ผอ.ร.ร./รอง 
ผอ.สพท./ศน.  

            

 2.ประชุมคณะกรรมการ
การจัดท าบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงานของ 
ผอ.ร.ร./รก.ผอ.ร.ร./รอง 
ผอ.สพท./ศน.  

            

 3.ประชุมชี้แจงการ
ด าเนินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1 และการลงนาม
บันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานฯ  

            

 4.  แต่งตัง้คณะกรรมการ
จัดเก็บข้อมูลผลการ
ปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร./
รก.ผอ.ร.ร. 

            

 5.  ประชุมณะกรรมการ
จัดเก็บข้อมูลฯ 
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

 6. จัดท าเอกสารการจัดท า              
ข้อมูลฯ  ประกอบการ
ประเมิน/ประชุม  

            

 7.ค่าเดินทางไปราชการ
ของคณะกรรมการ
จัดเก็บข้อมูลการ
ปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร./
รก.ผอ.ร.ร.  

            

 8.แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารวงเงินระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

            

 9.ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวงเงินระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

            

 10.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ระดับ สพท.(ตรวจสอบ
ผลการประเมิน) 

            

 11.ประชุมคณะกรรมการ
ระดับ สพท.(ตรวจสอบ
ผลการประเมิน) 

            

 12.แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า 

            

 13.แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดตัวชี้วัด 38ค(2) 
และคณะกรรมการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
38ค (2) 

            

 14ประชุมกรรมการ
ก าหนดตัวชี้วัด 38ค (2)   

            

 15. ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรอง 38ค (2) 
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

 16. ประชุมคณะกรรการ
พิจารณาเลื่อนขั้น
ลูกจ้างประจ า  

            

 17. ประชุมคณะกรรการ
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

            

 18. จัดท าข้อมูลการ
พิจารณาการเลื่อน
เงินเดือน ส่งส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

            

 19.แต่งตั้งคณะกรรมการ
การจัดท าบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงานของ 
ผอ.ร.ร./รก.ผอ.ร.ร./รอง 
ผอ.สพท./ศน.  

            

 20.ประชุมคณะกรรมการ
การจัดท าบันทึกข้อตกลง
การปฏิบัติงานของ 
ผอ.ร.ร./รก.ผอ.ร.ร./รอง 
ผอ.สพท./ศน.  

            

 21.ประชุมชี้แจงการ
ด าเนินการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 1 และการลงนาม
บันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานฯ  

            

 22. แต่งตั้งคณะท างาน
จัดเก็บข้อมูลผลการ
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

ปฏิบัติงานของ ผอ.ร.ร./
รก.ผอ.ร.ร. 

 23. ประชุมคณะท างาน
จัดเก็บข้อมูลฯ 

            

 24. คณะท างานจัดเก็บ
ข้อมูล ณ สถานศึกษา 

            

 25. แต่งตั้ง
กรรมการบริหารวงเงิน 
และประชุม
กรรมการบริหารวงเงิน 

            

 

6. งบประมำณ        จาก สพฐ.         จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 116,200   บาท  

7. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้รับการประเมิน/ผู้ประเมินทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติงานตาม 

ประเมินโดยวิธีการตรวจนิเทศ
ให้ค าปรึกษาแนะน า 

คู่มือการประเมินและ
แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. การด าเนินการเลื่อนเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา/ข้าราชการตามมาตรา 38ค(2) /
เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 ทุก
โรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง ทันก าหนดเวลา 

 

ประเมิน แบบประเมิน 

[
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8. ผลผลิต  

 8.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการที่รักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  ข้าราชการที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 (เชี่ยวชาญ) ตลอดจนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน 

           8.2 ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ได้ถูกต้องตามแนว
ปฏิบัติและวิธีการที่ สพฐ./ สพท.ก าหนด 

9.  ผลลัพธ์  

 9.1 การด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 9.2  ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 100% 

 9.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีขวัญและก าลังใจที่ดี 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านผู้เรียน/ครู มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหาร
สถานศึกษามีความเป็นเลิศทางการบริหาร สถานศึกษามีความเป็นอิสระ และได้รับความร่วมมือในการ   
จัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการบริหารเชิงบูรณาการในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ตามเป้าหมาย 
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โครงการ โรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ  4 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  5 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2,5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

  √ 
 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  38 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นายไพฑูรย์  ตระการไทย  

นางสาวเพ็ญประภา  บรรเทา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 1 ขับเคลื่อนงานด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยให้จัดท าโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  Waste School) ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ด าเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่การรวบรวมขยะเพ่ือส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง มีการปลูกฝังจิตส านึกการลด        
คัดแยกขยะและน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในถานศึกษา มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ต่าง ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา มีการปลูกฝังลักษณะ
นิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียนเพ่ือมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อ           
จนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล 
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2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดเข้าร่วม  “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ” (Zero Waste 
School)  
 2.2 เพ่ือกระตุ้นให้โรงเรียนทุกแห่งได้ร่วมรณรงค์เสริมสร้างจิตส านึก และให้ความรู้ ความเข้าใจ
ถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ  การคัดแยกขยะ และการน าขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวม
ขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีและเป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน  มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก 3 
Rs : Reduce Reuse  และ Recycle    
 2.3 เพ่ือให้โรงเรียนทุกแห่งมีการจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยให้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของครูผู้เรียน
และชุมชนโดยรอบสถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างยั่งยืน 
 2.4  เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มี
การประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้า, มีการประหยัดการใช้น้ าประปา มีการลดการใช้พลังงาน ด้านน้ ามัน
เชื้อเพลิง ลดการใช้ถุงพลาสติก ลดการใช้แก้วพลาสติกท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ลดการใช้กล่องโฟม  และมี
มาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนทุกแห่งและ     
 2.5 ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนภายในโรงเรียน นักเรียนทุกคนและบุคลากรทุกคนในส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษามีการใช้ถุงผ้า กระเป๋าผ้า และใช้สิ่งของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.เป้ำหมำย 

 3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ  จ านวน  239 โรงเรียน
และมีการด าเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
           3.1.2 ทุกโรงเรียนมีการเก็บข้อมูลปริมาณขยะทุกเดือน  และรายงานให้ สพป.อบ. 1 ทราบ
ทุกเดือน 
               3.1.3 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  นักเรียนทุกคน  เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ         

 3.2 เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีการณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตส านึกและ ให้ความรู้
ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ มีการคัดแยกขยะ และการน าขยะกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ 
ส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีนิสัยและมีจิตส านึกที่ดีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการการจัดขยะ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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                 3.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมโครงการ        
        3.2.3 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปลอดขยะมีสิ่งแวดล้อม
สะอาดสวยงาม นักเรียน ครูบุคลาการทางการศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและสามารถน าเสนอการ
บริหารจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ  ให้กับโรงเรียน  
การสร้างจิตส านึกบริหารจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียน
ในสังกัดและของ สพป.อบ. 1  
จ านวน  250  คน   

-อาหารว่างและเครื่องดื่ม 250x35x 2  

-อาหารกลางวัน 250 x 120  x 1  

-ค่าตอบแทนวิทยากร   

5 ชม. x 1,200 บาท 

-ค่าวัสดุในการจัดประชุม 

63,500  

 

 

 

 

 

 

6,000 

 

 

 

 

 

17,500 

30,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,000 

2. โรงเรียนด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
และสมัครเข้าร่วมประกวดเป็น
โรงเรียนต้นแบบ 

    

3. การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 
โรงเรียน ปลอดขยะ อ.เมือง  อ.เขื่อง
ใน  อ.ม่วงสามสิบ  อ าเภอละ 3 โรง 
อ.เหล่าเสือโก้ก  อ.ดอนมดแดง  

12,300 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

อ าเภอละ 2 โรง 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ  2  คณะ 
ๆ  ละ3  คน  ดังนี้  6  คน x 120 
บาท x  5 วัน 
-ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถยนต์  
2  คน x 120  บาท x  5 วัน  
-ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงในการออก
ประเมินงาน 
-ค่าจัดท าเกียรติบัตรมอบให้โรงเรียน
ต้นแบบฯ 
-ค่าจัดท าเกียรติบัตรให้คณะกรรมการ 

-สรุปงานโครงการและจัดท า
เอกสารรายงาน 

  

3,600 

 

1,200 

  

 

 

 

5,000 

1,000 

 

500 

1,000 

 รวมงบประมาณ 75,800 10,800 47,500 17,500 

 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 จัดท าโครงการและขอ
อนุมัติโครงการ 

            

2 แจ้งโครงการให้ รร.ทราบ
และด าเนินการ 

            

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ 
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

4 แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
ปลอดขยะของ สพป. 
อบ.1 เพื่อส่งต่อคัดเลือก
ระดับจังหวัดและภาค
ต่อไป  

            

5. ประกาศผลการคัดเลือก 
รร. ต้นแบบ และมอบ
เกียรติบัตรเพื่อยกย่อง
เชิดชูโรงเรียนต้นแบบ  
ในวันประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 

            

6. ทุกโรงเรียนรายงาน
ปริมาณขยะให้ 
สพป.อุบลราชธานี  
เขต 1 ทราบ 

            

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน  75,800 บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 
100  และด าเนินกิจกรรม รร. 
ปลอดขยะอย่างต่อเนื่อง 
2. โรงเรียนสะอาดปลอดขยะมูลฝอย 
3. มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน 
ปลอดขยะของสพป.อบ.1   
5  โรงเรียนขึ้นไป 

1.ตรวจเยี่ยม รร. เชิงประจักษ์ 

2.รร.รายงานข้อมูลปริมาณขยะ 

3.ทุก รร.รายงานภาพกิจกรรม 

การด าเนินงาน รร.ปลอดขยะ 

ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน 

4.คัดเลือก รร.ต้นแบบ 

ปลอดขยะ 

1.เกณฑ์การตัดสิน
โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.แบบสรุปปริมาณขยะ 

ทุกเดือน รายงานให้ 

สพป.อบ.1 ทราบ 

ทุกเดือน 

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้

อ่

[

ดึ

ง

ดู

ด

ค

ว

า

ม

ส

น

ใ

จ

ข

อ

ง

ผู้
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8. ผลผลิต 

     8.1 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะมีการจัดการเรียนการสอนมีการด าเนินกิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ  จ านวน  239  โรง  คิดเป็นร้อยละ  100 

     8.2 สพป.อุบลราชธานี  เขต 1  เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะฯ และมีการลด  คัดแยกขยะ 
มีการลดการใช้กล่องโฟม มีการใช้พลาสติก ฯลฯ มีการท า Big cleaning day ทุกกลุ่มงาน  พร้อมกัน
เดือนละ 1 ครั้ง 

9. ผลลัพธ์ 

     9.1 โรงเรียนสะอาดปลอดขยะมูลฝอย 

     9.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ รู้จักการคัดแยกขยะ, รู้จักการก าจัดขยะที่ถูกวิธี, รู้จักการน า
ขยะ การน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์   

     9.3 สพป.อุบลราชธานี  เขต 1  สะอาด  ปลอดขยะมูลฝอย 

     9.4 ครู บุคลากรทุกคนที่โรงเรียน นักเรียนทุกคน บุคลากรทุกคนที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

       10.1 ครู  บุคลากร และนักเรียนทุกคน  มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อสังคมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

       10.2 โรงเรียนมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี 

       10.3 นักเรียนมีรายได้เสริมจากกิจกรรมการคัดแยกขยะ 

       10.4 สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดีขึ้น  เอ้ืออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน 

       10.5 สภาพแวดล้อมในส านักงานดีขึ้น  เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 
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โครงการ 
 

โครงการในพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ 4 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  5 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2,5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  38 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นายไพฑูรย์  ตระการไทย นางสาริกา ชายผา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ก าหนดจุดประสงค์ ร่วม
สนองงานพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ พระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจกา
ริณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “ งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน”โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ซึ่งได้ด าเนินกิจกรรมการ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพ่ือให้นักเรียน สามารถ
เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการขับเคลื่อน  สร้างองค์ความรู้ ทั้ง  5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ให้ยั่งยืน ตามแนวทางพระราชด าริ ให้กับโรงเรียนที่เป็นสมัครเป็นสมาชิกใหม่ จ านวน 47 
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โรงเรียน และโรงเรียนเดิม ที่รับป้ายพระราชทานแล้ว จ านวน 3 โรงเรียน  สามารถขยายเครือข่ายไปยัง
โรงเรียนในสังกัดที่มีความพร้อมเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพ่ิมเติมได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น กลุ่มส่งเสริมการ              
จัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนสมาชิกฯ เดิมได้รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

2.2 เป็นทบทวน แนวทางการด าเนินงานให้กับโรงเรียนสมาชิก ให้มีความเข้าใจที่ชัดเจน  มากขึ้น 

2.3 เป็นการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ปัญหา  อุปสรรคในการด าเนินงาน 

2.4 รณรงค์ให้โรงเรียนเข้าสมัครเป็นสมาชิกและด าเนินกิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

3. เป้ำหมำย  

 3.1 เชิงปริมาณ  

      3.1.1 กลุ่มโรงเรียนสมาชิกเดิมที่ได้รับป้ายพระราชทาน  จ านวน  3   โรงเรียน  

      3.1.2 โรงเรียนสมัครสมาชิกใหม่  จ านวน  47 โรงเรียน   

 3.2 เชิงคุณภาพ  

     3.2.1 บุคลากรโรงเรียนที่เข้าเป็นสมาชิก 47  โรงเรียน สามารถสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียน
ในการอนุรักษ์พืชในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งสามารถขยายความรู้ไปยังเครือข่ายโรงเรียนใกล้เคียงได้  

      3.2.1 โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น สวยงาม และเป็นแหล่งเรียนรู้
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ศึกษาหาความรู้ได้ 
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 : การวางแผน
ด าเนินงาน 

-ขออนุมัติโครงการ 

-ประชาสัมพันธ์/แจ้งโรงเรียน 

กิจกรรมที่ 2 การด าเนินงานตาม
โครงการ 

-จัดประชุมสร้างความเข้าใจ สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนสมาชิก  
จ านวน 

52  โรงๆละ 1 คน เวลา 1 วัน  

-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
50X2X35 

-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ 50X1X120 

-ค่าวิทยากร 5 ชม.ๆละ 600 บาท 

กิจกรรมที่ 3 : สรุปรายงานผลการ 

ด าเนินงานแต่ละโรงเรียน 

-โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงาน
โรงเรียนละ 1 เล่ม 

-ประกาศเผยแพร่ผลการด าเนินงาน 

 

12,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3,500 

 

6,000 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 รวมงบประมาณ 12,500 3,000 9,500  

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการ             
2 ประชุมสัมมนา 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
            

3 รายงานผลเนินงาน             
 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 12,500  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1.โรงเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกแล้ว 
จ านวน 50 โรงเรียน ร้อยละ 80 น า
แนวทางมาพัฒนาโรงเรียน 
2. ผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนที่
สมัครสมาชิกสะอาดร่มรื่น มีต้นไม้ที่
เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 

 

ภาพถ่าย 
การรายงานผลการด าเนินงาน 

 

บัญชีลงเวลาผู้เข้าร่วม
ประชุม 
คู่มือ  /การรายงานผล
การด าเนินงาน 
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8. ผลผลิต   

 8.1 โรงเรียนที่เป็นสมาชิก  จ านวน 50 คน เข้าร่วมประชุมตามก าหนดการที่ก าหนด  

9. ผลลัพธ์  

  9.1 ผู้บริหารโรงเรียน  ครูแกนน า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการด าเนินกิจกรรม ขั้นตอน      
ของโครงการ และได้ร่วมสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   

  10.1 โรงเรียนที่เป็นสมาชิกทุกโรงร่วมสนองงานพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราช
กุมารี“ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”   
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โครงการ Green School Camp : ค่ายโรงเรียนสีเขียว 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ  4 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  5 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  5 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  2,5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  38 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ  

นางกัญญลักษณ์  ศิริวารินทร์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30  กันยายน  2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกมีสาเหตุใหญ่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) สภาวะโลกร้อน (Global Warming) และ ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Green House Effect) 
ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกประเทศในโลก ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศ  ต่าง ๆ ได้
ประสบกับภัยพิบัติ ด้านภูมิอากาศ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม พายุ คลื่นความร้อน และไฟป่าเพ่ิมขึ้น เหตุการณ์
เหล่านี้โดยมากเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอาจน าไปสู่  การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
ของโลกขึ้นเรื่อย ๆ กิจกรรมมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะที่
ประชากรโลกเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาความแออัดของประชากรต่อหน่วยพ้ืนที่ ก่อให้เกิดปัญหาจากการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมถอยจากการตัดไม้ท าลายป่า 
ท าลายสมดุลธรรมชาติอันเป็นแหล่งผลิตก๊าซออกซิเจนและยังเป็นตัวช่วยใน การดูดซับก๊าซเรือนกระจก 
เนื่องจากปริมาณความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมสูงขึ้นตามจ านวนของประชากรโลก ประกอบกับการ
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ขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ท าให้ความต้องการใช้พลังงานในทุกด้านเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 
การเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ท าให้  โลกร้อนมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ 
และโอกาสที่ภัยธรรมชาติจะเกิดขึ้นในมุมต่าง ๆ ของโลก ซึ่งปัญหาการปล่อยก๊าซต่าง ๆ มีผลต่อการเกิด
ปรากฏการณ์เรือนกระจกและมีผลต่อการ  เปลี่ยนสภาวะภูมิอากาศทั่วโลก ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12 ก าหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญตามมาตรา 65 ที่ก าหนดให้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยการ
เติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตระหนักและเห็นความส าคัญของการ ใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง และได้ด าเนินโครงการห้องเรียน
สีเขียวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวังเสริมสร้างทัศนคติและส่งเสริมอุปนิสัยที่ดีในการใช้
ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพให้กับครูและนักเรียน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมขยายผลไปสู่ครอบครัวและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ. 2561      
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)            
ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว โดยได้ร่วม
จัดท า Green School Camp : ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงาน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน          
ในโครงการห้องเรียนสีเขียวในการเป็นวิทยากรแกนน าขับเคลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน และร่วมกันจัด Green 
School Camp : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ในปี 2562 ซึ่งเป็นการต่อยอดจาก
กิจกรรมค่ายใน ปี 2561 ทั่วประเทศ จ านวน 11 รุ่น ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพ จัดกิจกรรม จ านวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 11 ณ 
เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในฐานะที่เป็นส านักงานเขต             
จุดเจ้าภาพในการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของโครงการดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการ Green School Camp : ค่ายโรงเรียนสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและ
ครูในโครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพและเรียนรู้กระบวนการในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรมค่ายด้านพลังงานด้านการจัดการขยะ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกดิการปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือปลูกฝังทัศนคติการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพรู้คุณค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่
เยาวชน ให้ผู้เรียนได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริง จนเกิดความตระหนักถึงความจ าเป็นในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า  

2.2 มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเกิดเป็นนิสัยที่ถาวรยั่งยืน  

2.3 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครูและนักเรียนของโรงเรียนแกนน าในโครงการ ในการสร้างกระบวนการ
จัดกิจกรรมและมีการบูรณาการด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสาระการเรียนรู้  ที่เกี่ยวข้องให้
สอดคล้องกับ 7 ประเด็นตามมาตรฐานโรงเรียนสีเขียว  

2.4 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถน าความรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่เก่ียวข้อง 

3.  เป้ำหมำย  

          3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษาในโครงการของ กฟผ. จ านวน 45 โรงเรียน ๆละ 3 คน 
รวม 135 คน 
 3.1.2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในโครงการของ กฟผ. จ านวน 45 โรงเรียน ๆละ 3 คน 
รวม 135 คน 
 3.1.3 โรงเรียนแกนน า2 โรงเรียน ขยายผลให้กับนักเรียนในโรงเรียน  

 3.1.4 อบรมขยายผลโรงเรียนในสังกัด จ านวน 50 โรงเรียนๆละ 2 คน รวม 100 คน 

           3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้กระบวนการ   
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม     
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4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 

 

 

ขั้นเตรียมการ 

- จัดท าโครงการ  - แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

- ประสานงานหน่วยงานและโรงเรียน
ที่เก่ียวข้อง 

 

   

2 จัดประชุมเตรียมการคณะท างานและ
วิทยากรค่าย 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 20x35x2     
- อาหารกลางวัน 20 x 120 x 1  

3,800   

 

1,400 

2,400 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นด าเนินงานโครงการ 

ด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายโรงเรียน 

สีเขียว 

- ค่าตอบแทนวิทยากร สพฐ 2 รุ่นๆ
ละ 40 คนๆละ 3,600 บ. 

- ค่าพาหนะวิทยากร สพฐ 2 รุ่นๆละ 
40 คนๆละ 4,000 บาท 

- ค่าพาหนะโรงเรียน 2 รุ่นๆละ 45 
คันๆละ 4,000 บาท 

- ค่าพาหนะคณะท างาน 2 รุ่นๆละ 
20 คนๆละ 700 บาท 

1,091,600 

 

 

 

 

 

288,000 

 

 

 

 

 

 

320,000 

 

360,000 

 

28,000 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 2 รุ่นๆละ 3 คันๆ
ละ 3,000 บาท 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะท างาน 2 รุ่นๆละ 
20 คนๆละ 240 บาท 

- ค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 2 รุ่น 
ๆ ละ 30,000 บาท 

- ค่าเอกสารการอบรม 2 รุ่นๆละ 
8,000 หน้าx .50 สต. 

18,000 

 

9,600 

 

8,000 

 

 

 

 

 

 

60,000 

 

 

4 

 

 

 

จัดประชุมเตรียมการคณะท างานและ
วิทยากรค่ายขยายผลโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม30x35x 2  

- อาหารกลางวัน 30 x 120 x 1 มื้อ 

5,700   

 

  

2,100 

3,600 

 

5 จัดค่ายขยายผลโรงเรียนในเขตพ้ืนที่  
2 วัน 

- ค่าตอบแทนวิทยากร 30 คนๆละ 
3,600 บาท 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม 130x35x4  

- อาหารกลางวัน 130 x 120 x 2 

- ค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ 
30,000 บาท 

191,900 

 

 

 

108,000 

 

 

 

 

18,200 

31,200 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

-ค่าเอกสารประกอบการอบรม 8,000 
หน้า x .50 สต. 

-ค่าไวนิล 1 x 500 

4,000 

 

 

 

500 

6 โรงเรียนแกนน าขยายผลในโรงเรียน 
2 โรงเรียน ๆ ละ 30,000 บาท  

60,000  60,000 

 

 

7 นิเทศ ก ากับติดตาม     

8 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ 

 
   

 รวมงบประมาณ 1,353,000 396,000 866,500 90,500 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 
 

จัดท าแผนงานโครงการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

            

2 
 

จัดประชุมเตรียมการ
คณะท างานและวิทยากร
ค่าย 

            

3 ด าเนินการจัดกิจกรรม
ค่าย 2 รุ่น 

            

 4 จัดประชุมเตรียมการ
วิทยากรค่ายขยายผล
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 

            

5 จัดค่ายขยายผลโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่   
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ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

6 โรงเรียนแกนน าขยายผล
ในโรงเรียน 

            

7 นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 

            

8 สรุปและรายงานผล
โครงการ 

            

 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จาก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 1,353,000  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 100  

ลงทะเบียนเข้าร่วมค่าย แบบการลงทะเบียน 

เข้าร่วมค่าย 

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายมีความรู้ 
ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ และ
เรียนรู้กระบวนการในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

ประเมินผล 

กิจกรรมค่าย 

แบบประเมินผล 

กิจกรรมค่าย 

8. ผลผลิต 
      8.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้กระบวนการในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม   
9. ผลลัพธ์ 
       9.1 สถานศึกษาการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการในหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง 
      9.2 นักเรียนลดใช้พลังงาน รู้จักการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 
10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ   
 10.1 สถานศึกษามีบรรยากาศท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     10.2 นักเรียน สถานศึกษา และชุมชนมีการใช้พลังงานลดลง 

[
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โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติ  ครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล    
ครูดีในดวงใจ ครูครุสดุดี  รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  OBEC  AWARDS 

สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10 ข้อ  4 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6,3 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6,3 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

   √ 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

   √ 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

   √ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัดที่  49 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นางวิจิตรา  สุขสาย นางเพชรมณี  บุญดาว นางสาวน้ าทิพย์  สิทธิจินดา 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดท าโครงการ   
ครูดีในดวงใจ และครูครุสดุดี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC  AWARDS  ขึ้นทุกปี เพ่ือสรรหา คัดเลือก
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นที่ศรัทธายอมรับ เสียสละ และมีผลงานดีเด่น เพ่ือให้ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ในงานวันครู และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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2.วัตถุประสงค์    

 2.1 เพ่ือสนองนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา เพ่ือให้ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเพ่ือเป็นขวัญ
และก าลังใจแก่ข้าราชการในสังกัด ผู้ที่ได้รับรางวัลมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3.เป้ำหมำย 

 3.1 เชิงปริมาณ    
      3.1.1 ข้าราชการครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และลูกจ้าง  ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกคน 

 3.2 เชิงคุณภาพ   
               3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ได้ผลการปฏิบัติงานที่
เป็นเลิศ 

4. กิจกรรม และกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 จัดประกวด รางวัลต่างๆ 20,000 8,000 7,000 5,000 

2 สรุปและรายงานผล     

 รวมงบประมาณ 20,000 8,000 7,000 5,000 

ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค
62 

พ.ย
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค
63 

ก.พ
63 

มี.ค
63 

เม.ย
63 

พ.ค
63 

มิ.ย
63 

ก.ค
63 

ส.ค
63 

ก.ย
63 

1 จัดท าโครงการ  และ
เสนออนุมัติโครงการ 

            

2 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการและ
ประสานงาน 

            



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 417 

3 ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือพิจารณาคัดเลือก 

            

4 ประกาศผลการพิจารณา
คัดเลือก 

            

5 รายงานผลการพิจารณา 
ไป สพฐ.  ,  คุรุสภา 

            

6 จัดให้ได้รับรางวัล             
 

6. งบประมำณ         จาก สพฐ.        จากสพป.อุบลราชธานี เขต 1  จ านวน 20,000  บาท     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- ข้าราชการครูได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ ประกาศเกียรติคุณ 

- ได้รับขวัญก าลังใจปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- สอบถาม 

- ทดสอบตามหลักสูตรการ
อบรม 

- การน าเสนอผลงาน 

- แบบสอบถาม 

- แบบทดสอบ 

- แบบประเมิน 

8. ผลผลิต    

 8.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดีเด่นต่าง ๆ 

9. ผลลัพธ์    

 9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญก าลังใจปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ     

  10.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดได้รับการประกาศเกียรติคุณ  และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และเข้ารับรางวัลในวันครูที่ 16  มกราคม 2563 
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โครงการ โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
สอดคล้องกับ  
พระราโชบายรัชกาลที่ 10  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่  6 
นโยบาย สพฐ. นโยบายที่  6 
แนวทางการพัฒนา  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กลยุทธ์ที่  5 

มาตรฐานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

 

ค ารับรองและรายงานผล
การปฏิบัติราชการ (KRS) 

 

ความโปร่งใสในการท างาน
ของภาครัฐ (ITA) 

   √ 

ติดตามการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 

 

กลุ่มท่ีรับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
บุคลากรที่รับผิดชอบ นายสาญัณห์   รัตนโสภา  นายปรีชา  ทาศิริ  นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์ 

นางชาลินี  ศรีสันต์ 
ลักษณะโครงการ ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  ตุลาคม  2562 – 30 กันยายน 2563 

 

1. หลักกำรและเหตุผล 

 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” 
ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นท่ีได้รับ การพัฒนาอย่างเต็มที่ 
เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 
โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โดยโรงเรียนสามารถให้บริการ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้านสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  และสนับสนุนกระบวนการบริหาร             
การจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็นหลักประกันกับ
ชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและทักษะ
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ที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดี  ของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็น
แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและ เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์
กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายนโยบายจากนายกรัฐมนตรี
ให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย โดยเร่งด าเนินการโครงการให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของ
ประเทศต่อไป 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับนโยบายจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ให้ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมายโดยเร่งด าเนินการ
โครงการ ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือสร้างความตระหนัก และก าหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อนคุณภาพประจ าต าบล 

2.3 เพ่ือนิเทศติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

2.4 เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลต้นแบบและประชุมสัมมนาสรุปผลการด าเนินงาน 

3.  เป้ำหมำย  

           3.1 เชิงปริมาณ 
     3.1.1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียนจ านวน 
52 โรงเรียน 
     3.1.2 ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิทศได้ร่วม
ประชุมสัมมนา จ านวน  72 คน จ านวน 2 ครั้ง 
                 3.1.3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้รับการนิเทศติดตาม 52 โรงเรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง 
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     3.1.4 มีโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลต้นแบบ จ านวน 3  โรงเรียน 
.           3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีรูปแบบและแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาโรงเรียน 
  3.2.2 ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
  3.2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้รับการนิเทศติดตามอย่างน้อย     
1 ครั้ง 
  3.2.4 ร้อยละ  50  ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ต้นแบบได ้

4. กิจกรรม วิธีกำรด ำเนินงำน 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมสัมมนา
คณะท างาน (30 คน) 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 
120บาท (30x1x120) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อๆ 35 บาท (30x2x35) 

5,700 
 

 

 
 
 

 
 

3,600 
 

2,100 

 
 
 

2 กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วม
ประชุมสัมมนาระดับ สพฐ. 
ค่าพาหนะ/เบี้ยเลี้ยง (52 คน) 

95,000 95,000   

3 กิจกรรมที่ 3 นิเทศติดตาม
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียด 

การใช้งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนาถอด
บทเรียนโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 
120บาท  (70x1x120) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 
มื้อๆ 35 บาท  (70x2x35) 
- ค่าโล่รางวัลโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 10 โรงเรียน 

19,300  
 
 

 
 
 

8,400 
 

4,900 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6,000 

5 กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงาน 
- ค่าถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 

 
2,000 

 
         

 
2,000 

 
 

รวมงบประมาณ 122,000 95,000 21,000 6,000 
ถัวจ่ำยทุกรำยกำร 

5. ปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ต.ค.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค.
63 

มิ.ย.
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

1 ประชุมสัมมนา
คณะท างาน (30 
คน) 

            

2 เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา
ระดับ สพฐ. 

            

3 นิเทศติดตาม
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

            

4 ประชุมสัมมนาถอด
บทเรียนโรงเรียน
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ที ่ กิจกรรม ต.ค.
62 

พ.ย.
62 

ธ.ค.
62 

ม.ค.
63 

ก.พ.
63 

มี.ค.
63 

เม.ย.
63 

พ.ค.
63 

มิ.ย.
63 

ก.ค.
63 

ส.ค.
63 

ก.ย.
63 

คุณภาพประจ า
ต าบล 

5 สรุปรายงาน             
 

6. งบประมำณ  122,000   บาท            จาก สพฐ.                 จากโครงการ     

7. กำรประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มี
แนวทางและรูปแบบในการพัฒนา
โรงเรียนจ านวน 52 โรงเรียน 

2. ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล  ได้ร่วมประชุมสัมมนาจ านวน  
52 คน 

3.โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้รับ
การนิเทศติดตาม  52 โรงเรียน 

4. มีโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ต้นแบบจ านวน 5 โรงเรียน 

 

- นิเทศติดตาม 

 

- สอบถาม 

- นิเทศติดตาม 

- ประเมิน 

 

 

- แบบนิเทศ 

 

- แบบสอบถาม 

- แบบนิเทศ 

-แบบประเมิน 

 

8. ผลผลิต 

 8.1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียนจ านวน 52 
โรงเรียน 

 8.2 ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ได้ร่วมประชุมสัมมนาจ านวน  52 คน 

 8.3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้รับการนิเทศติดตาม  52 โรงเรียน 

 8.4 มีโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลต้นแบบจ านวน 5 โรงเรียน 
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9. ผลลัพธ์ 

 9.1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มีแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาโรงเรียน 

 9.2 ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ได้ร่วมประชุมสัมมนา 

 9.3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลได้รับการนิเทศติดตาม  

10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

           10.1 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีรูปแบบและแนวทางในการด าเนินงานในโครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล ที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

           10.2 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  มีความตระหนักและเข้าใจ การด าเนินงาน
ในโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

           10.3 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีการพัฒนาอย่างชัดเจนและต่อเนื่ อง จนเป็นโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลต้นแบบ  
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ส่วนที่  4 

กำรบริหำรจัดกำรที่น ำไปสู่ควำมส ำเร็จ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ก าหนดปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ดังนี้  

 1. สร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงาน           
ที่ชัดเจนให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รับทราบโดยการจัดประชุมบุคลากรทุกคน 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายต่าง ๆ ด้านการศึกษเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทางในการจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับนโยบาย  

 3. เผยแพร่ วินัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัฒนธรรมขององค์กร ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รับทราบ เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการไปในทิศทางเดียวกัน 

 4. ด าเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือการบริหารงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เน้นการท างานเป็นทีม            
ในรูปของคณะกรรมการ  

 6. มีการมอบหมายงานเพ่ือการกระจายความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกคน ได้ปฏิบัติงาน          
ตามความรู้ความสามารถ อย่างเหมาะสม 

 7. มีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 

 8. มีการรายงานผลการด าเนินงานหลังจากด าเนินกิจกรรมตามแผนปฎิบัติการประจ าปี           
เสร็จสิ้นแล้ว 
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ภำคผนวก 
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 

ที่    474 / 2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการในการจดัท าแผนปฏบิัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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

 

   ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินการ
ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นแนวทางส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบใช้ในการบริหารจัดการและ
พัฒนา การจัดการศึกษาภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 บรรลุตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการในการจัดท าปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย 

 

1. นายถาวร   คูณิรตัน ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธาน 

2. นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กรรมการ 

3. นายสาญัณห ์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กรรมการ 

4. นายสุรยิะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5  

ช่วยราชการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

กรรมการ 

5. นายไพฑูรย ์ ตระการไทย ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 

6. นางทิยานันท ์ พละไกร ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 

7. นางสาวนันทนา บัพพคุต ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
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8. นายปรีชา ทาศิร ิ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

กรรมการ 

9. นางสุนทราภรณ ์ บุตรอ่อน นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

กรรมการ 

10. นางวิจิตรา สุขสาย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

กรรมการ 

11. นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน ์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

12. นางกฤษณา กฤตาคม นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ ปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

กรรมการ 

13. นางธัณภัทร   กอบค า นิติกรช านาญการ กรรมการ 

14. นางสาริกา ชายผา นักวิชาการศึกษาช านาญการ กรรมการ 

15. นายสุเมธ มัดธน ู ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

16. นางพรทิพย์ ภิญโญ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 

17. นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กรรมการ 

18. นางปวารณา ร้อยพิลา นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ กรรมการ 

19. นางสาวนวลฉว ี สุตันตั้งใจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตัิการ กรรมการ 

20. นางอุณารัตน ์ ลาผ่าน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 

21. นางเนตรหทัย ณรงค์แสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

22. นายประสาน   พิลาศาสตร ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

23. นางสาวสุกัญญา   นามแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 428 

24. นางสาวอมรา ทิณพัฒน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

25. นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้ว เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

26. นางวาสนา มุสิกสาร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

            มีหน้ำที่    วิเคราะห์ กลั่นกรอง โครงการของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา มีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

 

       ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

    สั่ง  ณ  วันท่ี  13  ตุลาคม  พ.ศ.   2562 

 

                                                             

      (นายถาวร  คูณิรตัน์) 

                                    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 


