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ค ำน ำ 

รายงานการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 
กันยายน 2564) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือ
รายงานด าเนินงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่ด้านการ
วางแผนอัตราก าลังคน ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ด้านการพัฒนา
บุคลากร ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน และด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงาน
รายงานการบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1ฉบับนี้ จะเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
บริหารทรัพยากรบุคคล และการด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
       
     กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

  



  
 

 
 

รายงานการบรหิารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

สำรบัญ 
 

เรื่อง หน้ำ 
  

ส่วนที่ 1  บทน า 1 
ส่วนที่ 2  ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 14 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 42 
ส่วนที่ 4  ปริมาณงาน 44 
ส่วนที่ 5  ผลการปฏิบัติงาน 47 

- ปัญหา/อุปสรรค 49 
- ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 51 
- ข้อเสนอแนะ 52 

  

 

 



 

 

ส่วนที่  1 

บทน ำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้           
กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ ตำมมำตรำ 37            
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และข้อ 5 ของประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำร ภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560   
ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำและแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นทรำบรวมทั้งก ำกับตรวจสอบติดตำมกำร 
ใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 4. ก ำกับ ดูแล  ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นท่ีจัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำนงำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไป กับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12.ปฏิบัติหน้ำที่ อ่ืนเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำที่มิ ได้ระบุ ให้ เป็นหน้ำที่                   
ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้มอบหมำย  
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 

ข้อมูลพื้นฐำน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 199 ถนนสุรศักดิ์ ต ำบล
ในเมือง อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี จังหวัดอุบลรำชธำนี มีข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง รวม 2,313 คน 
รับผิดชอบเขตบริกำรทำงกำรศึกษำ 5 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 55 โรงเรียน อ ำเภอเขื่องใน    
73 โรงเรียน อ ำเภอม่วงสำมสิบ 68 โรงเรียน อ ำเภอเหล่ำเสือโก้ก 25 โรงเรียน และอ ำเภอดอนมดแดง     
17 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 238 โรงเรียน (ข้อมูล 25 มิถุนำยน 2564) 
 

 
 

 
 
 
  

อ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 

อ ำเภอเข่ืองใน 

อ ำเภอม่วงสำมสิบ 

อ ำเภอเหล่ำเสือโก้ก 

อ ำเภอ 

ดอนมดแดง 
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ   ติดต่อกับ อ ำเภอลืออ ำนำจ อ ำเภอหัวตะพำน และอ ำเภอพนำ จังหวัดอ ำนำจเจริญ 

อ ำเภอค ำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร อ ำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ทิศใต้  ติดต่อกับ อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์ อ ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี 

อ ำเภอกันทรำรมย์ อ ำเภอยำงชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ ำเภอตำลสุม อ ำเภอสว่ำงวีระวงศ์ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ ำเภอมหำชนะชัย อ ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
  อ ำเภอหัวตะพำน จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
 

เขตกำรปกครอง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีพ้ืนที่ครอบคลุมเขตกำรปกครองของจังหวัด

อุบลรำชธำนี จ ำนวน 5 อ ำเภอ 53 ต ำบล 598 หมู่บ้ำน เทศบำลนคร 1 แห่ง เทศบำลเมือง 1 แห่ง เทศบำล
ต ำบล 8 แห่ง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 1 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 45 แห่ง  
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 
ข้อมูลกำรปกครอง 

ตำรำง 1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มีพ้ืนที่ครอบคลุม 
เขตกำรปกครองในจังหวัดอุบลรำชธำนี จ ำนวน 5 อ ำเภอ ดังนี้ 

ที ่ อ ำเภอ ตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 

ห่ำง
จำก

จังหวัด
(กม.) 

เนื้อที่        
(ตร.กม.) 

ข้อมูลปกครอง 

กำรปกครอง             
ส่วนภูมิภำค 

กำรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ต ำบล หมู่บ้ำน 
เทศบำล

นคร/เมือง/
ต ำบล 

อบจ.
/

อบต. 
1 เมืองอุบลรำชธำนี 2460 - 406.385 12 155 5 9 
2 เขื่องใน 2460 38 772.819 19 183 3 16 
3 ม่วงสำมสิบ 2460 34 917.537 14 158 1 14 
4 ดอนมดแดง 2539 35 235.000 4 47 - 4 
5 เหล่ำเสือโก้ก 2538 23 284.000 4 55 1 3 

รวม - - 2,615.741 53 598 10 46 
ข้อมูลประชำกร 
 ตำรำง 2 จ ำนวนประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร์ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำแนกเพศ ดังนี้ 

ที ่ อ ำเภอ 
ประชำกร 

ชำย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
1 เมืองอุบลรำชธำนี 107,264 116,555 223,819 
2 เขื่องใน 53,196 54,219 107,415 
3 ม่วงสำมสิบ 42,348 42,366 84,714 
4 ดอนมดแดง 13,717 13,530 27,247 
5 เหล่ำเสือโก้ก 14,055 13,909 27,964 
 รวม 230,580 240,579 471,159 

ที่มำ : http://www.dopa.go.th กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ข้อมูลปี 2564 
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 
ข้อมูลทำงกำรศึกษำ  (ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนำยน  2564) 
1. ข้อมูลสถำนศึกษำ 

จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวนตำมประเภท ปีกำรศึกษำ 2564 
ตำรำง 3 จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

จ ำแนกตำมประเภทสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564) 

ที ่ อ ำเภอ 
ประเภทสถำนศึกษำ 

ทั้งหมด ขนำดเล็ก ขยำยโอกำส 
1 เมืองอุบลรำชธำนี 55 28 20 
2 เขื่องใน 73 56 15 
3 ม่วงสำมสิบ 68 56 17 
4 ดอนมดแดง 17 11 3 
5 เหล่ำเสือโก้ก 25 22 2 

รวม 238 173 57 
 

จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่จัดสอน ปีกำรศึกษำ 2564 
ตำรำง 4 จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำท่ีจัดกำรสอน ปีกำรศึกษำ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564) 

ที ่ ระดับกำรศึกษำทีจ่ัดสอน 
สถำนศึกษำ (แห่ง) จ ำแนกตำมอ ำเภอ 

รวม 
คิดเป็น
ร้อยละ เมืองอุบลรำชธำนี เขื่องใน ม่วงสำมสิบ ดอนมดแดง เหล่ำเสือโก้ก 

1.  อนุบำล – ประถมศึกษำ 31 28 50 14 16 139 58.40 

2.  อนุบำล – ม.ต้น 19 13 15 3 2 52 21.85 

3.  อนุบำล – ม.ปลำย 1 0 0 0 0 1 0.42 

4.  ประถมศึกษำ 3 29 1 0 7 40 16.81 

5.  ประถม – ม.ต้น 0 1 1 0 0 2 0.84 

6.  ประถม – ม.ปลำย 0 0 0 0 0 0 0 

7.  โรงเรียนไมม่ีนักเรยีน 1 2 1 0 0 4 1.68 

รวม 55 73 68 17 25 238 100 
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 
จำกตำรำง 4 พบว่ำ สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 

เขต 1 มีกำรจัดกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 238 แห่ง เมื่อจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำที่จัดกำร
สอน ปรำกฏว่ำมีสถำนศึกษำที่จัดกำรสอนระดับอนุบำล – ประถมศึกษำ มำกที่สุด จ ำนวน 139 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 58.40 ของสถำนศึกษำทั้งหมด รองลงมำได้แก่ เปิดสอนระดับอนุบำล – มัธยมศึกษำตอนต้น 
จ ำนวน 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.85 ของสถำนศึกษำทั้งหมด  สถำนศึกษำที่เปิดสอนในระดับอนุบำล – 
มัธยมศึกษำตอนปลำย น้อยที่สุด จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของสถำนศึกษำทั้งหมด และมี
โรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จ ำนวน 4 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564) 

 

จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด ไม่มีนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 
ตำรำงที่  5  ข้อมูลโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จ ำนวน 4 โรงเรียน  

ที ่ โรงเรียน อ ำเภอ 
1 บ้ำนหนองแก เมืองอุบลรำชธำนี 
2 บ้ำนก่อ เขื่องใน 
3 บ้ำนท่ำค้อ เขื่องใน 
4 บ้ำนแคน(ประชำสำมัคคี) อ ำเภอม่วงสำมสิบ 

ที่มำ : งำนข้อมูลสำรสนเทศ กลุ่มนโยบำยและแผน 
 

จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัด จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

ตำรำง 6 จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
จ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนำยน  2564) 

ขนำดสถำนศึกษำ มีจ ำนวนนักเรียน (คน) จ ำนวนสถำนศึกษำ (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ 
1 ไม่เกิน 120 คน 173 72.69 
2 121 – 200 38 15.97 
3 201 – 300 16 6.72 
4 301 – 499 4 1.68 
5 500 – 1,499 2 0.84 
6 1,500 – 2,499 4 1.68 
7 2,500 คนขึ้นไป 1 0.42 

รวม 238 100 
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

จำกตำรำง 6 พบว่ำ สถำนศึกษำทั้งหมดในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 238 แห่ง เมื่อจ ำแนกตำมขนำดสถำนศึกษำ พบว่ำสถำนศึกษำขนำด
ที่ 1 (มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน) มำกที่สุด จ ำนวน 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.69 รองลงมำสถำนศึกษำ
ขนำดที่ 2 (มนีักเรียน 121 – 200 คน) จ ำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.97 และสถำนศึกษำขนำดที่ 7 (มี
นักเรียน 2,500 คนข้ึนไป) น้อยที่สุด จ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.42 
 
จ ำนวนสถำนศึกษำขนำดเล็กในสังกัด จ ำแนกเป็นอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2564 

ตำรำง 7 จ ำนวนสถำนศึกษำขนำดเล็กในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 จ ำแนกตำมอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนำยน  2564) 

จำกตำรำง 7 พบว่ำ จำกสถำนศึกษำทั้งหมดในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 รวมทั้งสิ้น 238 แห่ง เป็นสถำนศึกษำขนำดเล็ก 173 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72.69 ของ
สถำนศึกษำทั้งหมด  เมื่อจ ำแนกตำมอ ำเภอ พบว่ำ อ ำเภอเหล่ำเสือโก้ก มีสถำนศึกษำขนำดเล็กมำกที่สุด 
จ ำนวน 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88 ของสถำนศึกษำทั้งหมดในอ ำเภอ รองลงมำได้แก่ อ ำเภอม่วงสำมสิบ 
จ ำนวน 56 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82.35 ของสถำนศึกษำทั้งหมดในอ ำเภอ และอ ำเภอดอนมดแดง               
มีสถำนศึกษำขนำดเล็กน้อยที่สุด จ ำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64.71 ของสถำนศึกษำท้ังหมดในอ ำเภอ 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ อ ำเภอ สถำนศึกษำทั้งหมด สถำนศึกษำขนำดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 
1.  เมืองอุบลรำชธำนี 55 28 50.91 
2.  เขื่องใน 73 56 76.71 
3.  ม่วงสำมสิบ 68 56 82.35 
4.  ดอนมดแดง 17 11 64.71 
5.  เหล่ำเสือโก้ก 25 22 88.00 

รวม 238 173 72.69 
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ตำรำง 8 เปรียบเทียบสถำนศึกษำขนำดเล็กในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2560 – 2564 จ ำแนกตำมอ ำเภอ (ข้อมูล ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564) 

ที ่ อ ำเภอ 
สถำนศึกษำขนำดเล็ก 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1.  เมืองอุบลรำชธำนี 32 34 34 29 28 
2.  เขื่องใน 59 56 57 58 56 
3.  ม่วงสำมสิบ 55 55 54 56 56 
4.  ดอนมดแดง 9 10 9 10 11 
5.  เหล่ำเสือโก้ก 20 21 21 21 22 

รวม 175 (249) 176 (248) 175 (248) 174 (241) 173 
คิดเป็นร้อยละ 70.28 70.97 70.56 72.20 72.69 

จำกตำรำง 8 พบว่ำ จำกสถำนศึกษำทั้งหมดในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี  เขต 1 มีสัดส่ วนจ ำนวนสถำนศึกษำขนำดเล็ก ในปีกำรศึกษำ 2564 มำกที่ สุ ด  
คิดเป็นร้อยละ 72.69  ของจ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด จ ำนวน 238 แห่ง  

ตำรำงที่ 9 กำรรวม เลิกสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ตำมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
 

ที ่ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ สถำนภำพ 
วัน เดือน ปี 
ที่ประกำศ 

1 วัดบ้ำนบำก ไร่น้อย เมืองอุบลรำชธำนี เลิกสถำนศึกษำ 26 ธันวำคม 2559 
2 บ้ำนชำติสำมัคคี บ้ำนไทย เขื่องใน เลิกสถำนศึกษำ 28 ธันวำคม 2559 
3 บ้ำนนำดูน เขื่องใน เขื่องใน เลิกสถำนศึกษำ 31 มกรำคม 2561 
4 บ้ำนนำใต้ กระโสบ เมืองอุบลรำชธำนี เลิกสถำนศึกษำ 30 กันยำยน 2562 
5 บ้ำนอ้น หัวเรือ เมืองอุบลรำชธำนี เลิกสถำนศึกษำ 30 กันยำยน 2562 
6 บ้ำนหนองยำง หัวเรือ เมืองอุบลรำชธำนี เลิกสถำนศึกษำ 30 กันยำยน 2562 
7 บ้ำนแคกลำงหงษ์ ขำมใหญ่ เมืองอุบลรำชธำนี เลิกสถำนศึกษำ 30 กันยำยน 2562 
8 บ้ำนหนองไฮวิทยำ หนองขอน เมืองอุบลรำชธำนี เลิกสถำนศึกษำ 30 กันยำยน 2562 
9 บ้ำนวังถ้ ำ หัวดอน เขื่องใน เลิกสถำนศึกษำ 30 กันยำยน 2562 
10 บ้ำนหนองผ ำ ยำงโยภำพ ม่วงสำมสิบ เลิกสถำนศึกษำ 30 กันยำยน 2562  
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ที ่ โรงเรียน ต ำบล อ ำเภอ สถำนภำพ 
วัน เดือน ปี 
ที่ประกำศ 

11 บ้ำนยำงกะเดำ 
สำขำนำค ำภูฮี 

ท่ำเมือง ดอนมดแดง เลิกสถำนศึกษำ 30 กันยำยน 2562 

12 กองบินอุบลสงเครำะห ์ ไร่น้อย เมืองอุบลรำชธำนี เลิกสถำนศึกษำ 17 กันยำยน 2563 
13 บ้ำนค ำหมีหนองข่ำ หนองเหล่ำ เขื่องใน เลิกสถำนศึกษำ 17 กันยำยน 2563 
14 บ้ำนท่ำวำรี หัวดอน เขื่องใน เลิกสถำนศึกษำ 4 มกรำคม 2564 
15 บ้ำนแคน (ประชำ

สำมัคคี) 
ยำงสัก 
กระโพหลุ่ม 

ม่วงสำมสิบ รวมสถำนศึกษำ 17 กันยำยน 2563 

16 บ้ำนหนองแก แจระแม เมืองอุบลรำชธำนี รวมสถำนศึกษำ 4 มกรำคม 2564 
17 บ้ำนท่ำค้อ ท่ำไห เขื่องใน รวมสถำนศึกษำ 4 มกรำคม 2564 
18 บ้ำนโนนใหญ่ 

(โอภำสพิทยำคำร) 
ก่อเอ้ เขื่องใน รวมสถำนศึกษำ 4 มกรำคม 2564 

19 บ้ำนก่อ ก่อเอ้ เขื่องใน รวมสถำนศึกษำ 4 มกรำคม 2564 
20 บ้ำนยำงน้อย 

(พรหมพิทยำ) 
ก่อเอ้ เขื่องใน จัดตั้งโรงเรียน 

พักนอน 
21 มีนำคม 2561 

 
ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน 
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

2. ข้อมูลนักเรียนและบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน นักเรียนในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2564 

ตำรำง 10 อัตรำส่วนครูต่อนักเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 
เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564) 

ที ่ อ ำเภอ ครูผู้สอน นักเรียน ครู : นักเรียน 
1.  เมืองอุบลรำชธำนี 799 15,646 1:20 
2.  เขื่องใน 436 7,716 1:18 
3.  ม่วงสำมสิบ 359 6,024 1:17 
4.  ดอนมดแดง 125 2,102 1:18 
5.  เหล่ำเสือโก้ก 106 1,858 1:18 

รวม 1,825 32,805 1:19 
 
จำกตำรำง 10 พบว่ำ นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  

รวมทั้งสิ้น 32,805 คน ครูผู้สอน 1,825 คน คิดเป็นอัตรำส่วนครูต่อนักเรียน 1:19 เมื่อจ ำแนกตำมอ ำเภอ 
ปรำกฏว่ำอ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี มีอัตรำส่วนครูต่อนักเรียนมำกที่สุด คิดเป็นอัตรำส่วนครูต่อนักเรียน 
1:20 รองลงมำอ ำเภอเขื่องใน อ ำเภอดอนมดแดง และอ ำเภอเหล่ำเสือโก้ก มีอัตรำส่วนครูต่อนักเรียน 1 :18 
เท่ำกัน และอ ำเภอม่วงสำมสิบ มีอัตรำส่วนครูต่อนักเรียนน้อยที่สุด คิดเป็นอัตรำส่วนครูต่อนักเรียน 
1:17 
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

จ ำนวนนักเรียนในสังกัด จ ำแนกตำมอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2564 
ตำรำง 11 จ ำนวนนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  

จ ำแนกตำมอ ำเภอ และระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนำยน  2564) 

 
จำกตำรำง 11 พบว่ำ นักเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทั้งหมดในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 32,805 คน เมื่อจ ำแนกตำมระดับชั้น ปรำกฏว่ำ 
นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 มำกที่สุด จ ำนวน 4,260 คน รองลงมำได้แก่ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
จ ำนวน 4,141 คน และนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 น้อยที่สุด จ ำนวน 47 คน 
 
 

ระดับชั้น 
อ ำเภอ 

รวม 
เมืองอุบลรำชธำน ี เขื่องใน ม่วงสำมสิบ ดอนมดแดง เหล่ำเสือโก้ก 

อนุบำล 1 434 52 73 53 26 638 
อนุบำล 2 1,138 437 493 194 117 2,382 
อนุบำล 3 1166 635 583 221 134 2,739 
รวมก่อนประถมศกึษำ 2,738 1,124 1,152 468 277 5,759 
ป.1 1,579 799 626 219 200 3,423 
ป.2 164 912 643 231 223 3,652 
ป.3 1,888 1,080 686 236 251 4,141 
ป.4 1,968 1,063 754 232 243 4,260 
ป.5 1,834 940 667 242 232 3,915 
ป.6 1,970 1,004 670 234 235 4,113 
รวมประถมศึกษำ 10,882 5,793 4,046 1,394 1,384 23,504 
ม.1 504 246 243 61 57 111 
ม.2 479 252 273 80 48 1132 
ม.3 509 199 270 73 50 1101 
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น 1,492 677 786 214 155 3,344 
ม.4 100 0 0 0 0 100 
ม.5 51 0 0 0 0 51 
ม.6 47 0 0 0 0 47 
รวมมัธยมศกึษำตอนปลำย 198 0 0 0 0 198 

รวม 15,310 7,619 5,984 2,076 1,816 32,805 
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

จ ำนวนห้องเรียน นักเรียนในสังกัด ปีกำรศึกษำ 2564 
ตำรำง 12 อัตรำส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 25  มิถุนำยน  2564) 
ที ่ อ ำเภอ ห้องเรียน นักเรียน ห้องเรียน : นักเรียน 
1.  เมืองอุบลรำชธำนี 749 15,310 1:20 
2.  เขื่องใน 583 7,619 1:13 
3.  ม่วงสำมสิบ 601 5,984 1:10 
4.  ดอนมดแดง 160 2,076 1:13 
5.  เหล่ำเสือโก้ก 195 1,816 1:10 

รวม 2,288 32,805 1:14 
 

จำกตำรำง 12 พบว่ำ นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 
เขต 1 รวมทั้งสิ้น 32,805 คน ห้องเรียน จ ำนวน 2,288 ห้อง คิดเป็นอัตรำส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน 1:14 
เมื่อจ ำแนกตำมอ ำเภอ ปรำกฏว่ำอ ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี มีอัตรำส่วนห้องเรียนต่อนักเรียนมำกท่ีสุด       
คิดเป็นอัตรำส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน 1:20 รองลงมำอ ำเภอเขื่องใน กับอ ำเภอดอนมดแดง มีอัตรำส่วน
ห้องเรียนต่อนักเรียน คิดเป็นอัตรำส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน 1:13 และอ ำเภอม่วงสำมสิบ กับอ ำเภอ     
เหล่ำเสือโก้ก มีอัตรำส่วนห้องเรียนต่อนักเรียนน้อยที่สุด คิดเป็นอัตรำส่วนห้องเรียนต่อนักเรียน 1:10 

 

จ ำนวนนักเรียนแยกเพศในสงักัด ปีกำรศึกษำ 2564 
ตำรำง 13 ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

จ ำแนกตำมเพศ ปีกำรศึกษำ 2564 (ข้อมูล ณ วันที่  25  มิถุนำยน  2564) 

ที ่ อ ำเภอ 
จ ำนวนนักเรียน 

รวม คิดเป็นร้อยละ 
ชำย หญิง 

1.  เมืองอุบลรำชธำนี 7,941 7,369 15,310 46.67 
2.  เขื่องใน 3,875 3,744 7,619 23.23 
3.  ม่วงสำมสิบ 3,043 2,941 5,984 18.24 
4.  ดอนมดแดง 1,093 983 2,076 6.33 
5.  เหล่ำเสือโก้ก 945 871 1,816 5.54 

รวม 16,897 15,908 32,805 100 
คิดเป็นร้อยละ 51.51 48.49 100 
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

จำกตำรำง 13 พบว่ำ นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 32,805 คน เมื่อจ ำแนกตำมเพศ ปรำกฏว่ำเป็นเพศชำย จ ำนวน 16,897 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 51.51 ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด และเพศหญิง จ ำนวน 15,908 คน คิดเป็นร้อยละ 48.49      
ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
 
ข้อมูลบุคลำกร 
ตำรำงที ่14 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ      
      อุบลรำชธำนี เขต 1  (ข้อมูล ณ วันที่ 1  มีนำคม  2564) 

ที ่ ประเภทบุคลำกร จ ำนวน 
1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 3 
3 ศึกษำนิเทศก ์ 23 
4 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 39 
5 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 200 
6 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 20 
7 ข้ำรำชกำรครู 1,743 
8 ลูกจ้ำงประจ ำ 82 
9 ลูกจ้ำงชั่วครำว 188 
10 พนักงำนรำชกำร 65 
11 เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 228 

รวมทั้งสิ้น 2,592 
 

ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้ก ำหนด วิสัยทัศน์    พันธกิจ 

เป้ำประสงค์ แนวทำงขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ โดย วิเครำะห์ สังเครำะห์ควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์

ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ นโยบำย

กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำ  (พ.ศ. 

2562-2565) ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี และจุดเน้นของแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ Best Practice UBON 1 : 2023 Model  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้จัด

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน มุ่งสู่สำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 

พันธกิจ  (Mission) 

1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง  ใน

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำ

อย่ำงมีคุณภำพ ทั่วถึงและเท่ำเทียม 

3. พัฒนำศักยภำพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้

มีควำมรู้ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ พัฒนำระบบ

บริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ ยกระดับคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน   
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

เป้ำประสงค์  (Goal) 

1. สถำนศึกษำในสังกัด จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
2 ผู้เรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพตำมมำตรฐำนชำติ พร้อมก้ำวสู่

สำกล ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย  
3. ผู้เรียนทุกคน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันท้ังด้ำนทักษะวิชำกำร 

ทักษะชีวิต และทักษะวิชำชีพตำมคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21   
4. ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นมืออำชีพ มีระบบบริหำร มีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ

บูรณำกำรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
5. ผู้เรียนมีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ เพื่อเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 

กลยุทธ์   

  กลยุทธ์ที่ 1  กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 

  กลยุทธ์ที่ 2  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

  กลยุทธ์ที่ 3  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

  กลยุทธ์ที่ 4  กำรส่งเสริมควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 

       กลยุทธ์ที่ 5  กำรสนองนโยบำยทุกระดับ 

ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร  (Values and corporate culture)  

U : Unity   
ควำมเป็นเอกภำพ 

B : Balance    
ควำมสมดุล 

O : Organization   
เป็นองค์กรต้นแบบ 

N : Network   
กำรสร้ำงเครือข่ำย 

1 : 1   
ควำมเป็นที่หนึ่ง 

L : Love   
รู้รักสำมัคคี   

S : Smile   
ยิ้มแย้มแจ่มใส 

M : Morality  
จิตใจมีคุณธรรม    

A : Accountability    
ควำมรับผิดชอบ    

R : Readiness    
พร้อมเรียนรู้สู่มำตรฐำน 

T : Transparency   
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

D : Decentralization  
กำรกระจำยอ ำนำจ 
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

แนวทำงขับเคลื่อนแผนสู่กำรปฏิบัติ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้น ำยุทธศำสตร์ชำติ แผน

แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2562-2565) ของส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี และ จุดเน้นของแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ Best 

Practice UBON 1 : 2023 Model ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 มำ

เป็นแนวทำงในกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

ยุทธศำสตร์ชำติ  

1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง  

มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง ประชำชนมีควำมสุขเน้นกำรบริหำร

จัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อย

ในทุกระดับตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูล

ขนำดใหญ่ ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง 

ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ    ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต 

ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วน รำชกำร ภำคเอกชนประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 

รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐำนของหลัก      ธรรมำภิบำลเพ่ือเอ้ืออ ำนวยประโยชน์

ต่อกำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนอ่ืน ๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่

ก ำหนด 

2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติบนฐำน

แนวคิด 3 ประกำร ได้แก่  

2.1 “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 

วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบ เชิงเปรียบเทียบของ

ประเทศในด้ำนอ่ืน ๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ

เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 



  
 

17 
 

รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

2.2 “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในมิติ

ต่ำง ๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัลและกำร

ปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต 

2.3 “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคน รุ่นใหม่ 

รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์  ที่รองรับ

อนำคต บนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐ ให้

ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนใน เวทีโลก 

ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลำงและลดควำมเหลื่อมล้ ำ

ของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 

3. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  

มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี

คุณภำพ โดยคนไทยมีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดี ในทุก

ช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม 

และเป็นพลเมืองดีของชำติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำร

ภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำง

ต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่  และ

อ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  

มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญที่ให้ควำมส ำคัญกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้ง

ภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัว ของประชำชน ใน

กำรร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินใน

ระดับท้องถิ่นกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของ

ประชำกรไทยทั้งในมิติ สุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถ

พ่ึงตนเองและท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐ ให้หลักประกันกำรเข้ำถึง

บริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
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5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำน

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกัน  ทั้งภำยในและ

ภำยนอกประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่

เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นกำรด ำเนินกำร บน

พ้ืนฐำนกำรเติบโตร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตโดยให้ควำมส ำคัญกับกำร

สร้ำงสมดุลทั้ง 3 ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 

มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชน  เพ่ือ

ประชำชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท 

หน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขันมีขีด

สมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมำภิบำล ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมี

ควำมทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร

น ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และ

ปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำค

ส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดย

ทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส ำนึกในกำร

ปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียง

เท่ำท่ีจ ำเป็นมีควำมทันสมัยมีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และ น ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อ

กำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรม มีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำร

อ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 
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แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

ประเด็น 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 

ทิศทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม ที่เอ้ือ

ต่อกำร พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์และกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่  ช่วงกำร

ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ เพ่ือสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรพัฒนำ

และ เสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์และสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้ เป็นคนดี มีวินัย 

เรียนรู้ได้ ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำร

วำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ  

แผนย่อยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพมนุษย์ 
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ จ ำเป็นต้องมุ่งเน้นกำรพัฒนำและยกระดับคน ในทุก

มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยำกรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภำพพร้อมขับเคลื่ อนกำรพัฒนำประเทศไป

ข้ำงหน้ำได้อย่ำงเต็มศักยภำพซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง

ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และกำรมีระบบและกลไก

รองรับกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมีประสิทธิภำพ 

แผนย่อยกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 

ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนกำรตั้งครรภ์ ส่งเสริม

อนำมัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมกำรเกิดอย่ำงมีคุณภำพ สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำร

ส่งเสริมกำรให้สำรอำหำรที่จ ำเป็นต่อสมองเด็กและให้มีกำรลงทุนเพ่ือกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย  ให้มีพัฒนำกำร

ที่สมวัยในทุกด้ำน ซึ่งปัจจัยส ำคัญคือกำรพัฒนำศักยภำพและควำมรอบรู้ด้ำนอนำมัย เจริญพันธุ์แก่พ่อแม่ มี

กำรออกแบบกระบวนกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมแก่กลุ่มเด็กปฐมวัย และมีสถำนพัฒนำ

เด็กปฐมวัยที่มีคุณภำพและมีมำตรฐำนเดียวกัน 

แผนย่อยกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 

ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังควำมเป็นคนดี มีวินัย พัฒนำทักษะควำมสำมำรถที่สอดรับกับ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ       

ที่ซับซอ้น มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหำหรืออำชญำกรรมต่ำง ๆ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีควำมสำมำรถ ในกำรท ำงำน
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ร่วมกับผู้อ่ืน มีควำมยืดหยุ่นทำงควำมคิด รวมถึงทักษะด้ำนภำษำ ศิลปะและควำมสำมำรถในกำรใช้

เทคโนโลยี และได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพสอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ

รวมถึงกำรวำงพ้ืนฐำนกำรเรียนรู้เพ่ือกำรวำงแผนชีวิตและวำงแผนทำง กำรเงินที่เหมำะสม  ในแต่ละช่วงวัย

และน่ำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกกำรท ำงำน รวมถึงทักษะอำชีพที่

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ มีทักษะชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมและท ำงำนกับผู้อ่ืนได้ภำยใต้สังคมที่

เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหำกมีกำรออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้และมีหลักสูตรกำรศึกษำที่เอ้ือ ต่อทักษะชีวิต มี

กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ชีวิต ทักษะชีวิต และทักษะอำชีพในหลักสูตร และสร้ำงกำรมีงำนท ำของวัย

เรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้กำรพัฒนำเด็ก และเยำวชนบังเกิดผลสัมฤทธิ์ได ้

ประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 

ทิศทำงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ 

ภำษำที่ 3 และภำษำท้องถิ่น ทักษะกำรเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลำ มีกำรออกแบบระบบกำรเรียนรู้

ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้

ตลอดชีวิต กำรวำงพ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม กำรสร้ำงระบบกำรศึกษำเพ่ือ

เป็นเลิศทำง วิชำกำรระดับนำนำชำติ โดยค ำนึงถึงกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ  ตำมควำมถนัดและ

ควำมสำมำรถของ พหุปัญญำชองมนุษย์ที่หลำกหลำย อำทิ ภำษำ ตรรกะ และคณิตศำสตร์ ด้ำนทัศนะและ

มิติดนตรี กีฬำและกำรเคลื่อนไหวของร่ำงกำย กำรจัดกำรตนเอง มนุษยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีควำมสำมำรถอัน

โดดเด่นด้ำนใดด้ำนหนึ่ง หรือหลำยด้ำน โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำและรักษำกลุ่มผู้มีควำมสำมำรถพิเศษของ           

พหุปัญญำแต่ละประเภท กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชำกรไทยมีอำชีพบนฐำนพหุ

ปัญญำ กำรสร้ำงเสริมศักยภำพ ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ  ให้สำมำรถต่อยอดกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคง 

เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยสู่คนไทยที่มี ทักษะสูง  เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ มี

สัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง  

แผนย่อยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้           

ในทุกระดับชั้นอย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำที่มุ่งเน้นกำรใช้ฐำนควำมรู้และระบบคิด   

ในลักษณะ สหวิทยำกำร อำทิ ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และกำรตั้งค ำถำม ควำมเข้ำใจและควำมสำมำรถใน

กำรใช้เทคโนโลยี ควำมรู้ทำงวิศวกรรมศำสตร์ และกำรคิดเพ่ือหำทำงแก้ปัญหำ ควำมรู้และทักษะ ทำงศิลปะ 
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และควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์และระบบคิดของเหตุผลและกำรหำควำมสัมพันธ์ กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ 

เชิงบูรณำกำรที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติ มีกำรสะท้อนควำมคิดทบทวนไตร่ตรอง กำรสร้ำงผู้เรียนให้สำมำรถ

ก ำกับกำรเรียนรู้ของตนได้ กำรหล่อหลอมทักษะกำรเรียนรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ที่ผู้เรียนสำมำรถน ำองค์

ควำมรู้ ไปใช้ในกำรสร้ำงรำยได้หลำยช่องทำง รวมทั้ง  กำรเรียนรู้ด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิต 

กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบำทจำก “ครูสอน” เป็น “โค้ช” 

หรือ “ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้” ท ำหน้ำที่กระตุ้น สร้ำงแรงบันดำลใจ แนะน ำวิธีเรียนรู้และวิธี จัดระเบียบ

กำรสร้ำงควำมรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้ำงนวัตกรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบำทเป็นนักวิจัยพัฒนำ 

กระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบกำรผลิตและพัฒนำครูตั้งแต่กำรดึงดูด คัด

สรรผู้มีควำมสำมำรถสูงให้เข้ำมำเป็นครูคุณภำพ มีระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่อง 

ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทำงสำยอำชีพ กำรสนับสนุนสื่อกำรสอน และสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำครูให้มีกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกัน รวมถึงกำรพัฒนำครูที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสอนมำเป็นผู้สร้ำงครูรุ่นใหม่

อย่ำงเป็นระบบ และวัดผลงำนจำกกำรพัฒนำผู้เรียนโดยตรง 

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมำตรฐำน        

ขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้ำงกำรจัดกำรกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์และ

ให้เอ้ือต่อกำรเข้ำถึงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำค ทั่วถึง และใช้ทรัพยำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพกำรยกระดับ

สถำบันกำรศึกษำในสำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญสู่ควำมเป็นเลิศ ปฏิรูปกำรคลังด้ำนกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมคุณภำพ

และประสิทธิภำพ กำรจัดกำรศึกษำโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำก

ภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ พัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำโดยแยกกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำออกจำกกำรประเมินคุณภำพและกำรรับรองคุณภำพและกำรก ำกับดูแลคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้ง

มีกำรปฏิรูประบบกำรสอบ ที่น ำไปสู่กำรวัดผลในเชิงทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษที่ 21 มำกกว่ำกำรวัด

ระดับควำมรู้ ตลอดจนมีกำรวิจัย และใช้เทคโนโลยีในกำรสร้ำงและจัดกำรควำมรู้ในกำรจัดกำรเรียนกำร

สอน กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะ อำชีพที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ 

กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นกำรจัดระบบกำรศึกษำและระบบฝึกอบรมบน

ฐำนสมรรถนะที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่นผ่ำนกำรพัฒนำกลไกต่ำง ๆ อำทิ กำรพัฒนำกำรศึกษำออนไลน์

แบบเปิด กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะกำรรู้ดิจิทัล จูงใจให้คนเข้ำสู่กำรยกระดับทักษะ กำรให้

สถำนประกอบกำรเพ่ิมผลิตภำพแรงงำนผ่ำนกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงวิชำชีพ  อย่ำงต่อเนื่องภำยใต้

กรอบคุณวุฒิ วิชำชีพ นอกจำกนี้ ต้องพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ในชุมชนให้เข้ำถึงควำมรู้ได้ทุกที่ทุกเวลำ 
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ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต รวมถึงกำรเรียนรู้และทบทวน

ทักษะพ้ืนฐำน ได้แก่ กำรอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยำกร จำกภำคเอกชนและภำคประชำ

สังคม กำรพัฒนำทัศนคติและแรงบันดำลใจที่อยำกเรียนรู้ กำรสร้ำงนิสัยใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนัก

ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวรวมทั้งน ำควำมรู้ไปพัฒนำต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิตได้ รวมทั้งกำรวำง

พ้ืนฐำนระบบรองรับกำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล ทักษะกำรคัดกรอง

ควำมรู้ องค์ควำมรู้ กำรใช้เทคโนโลยีผสมผสำนกับคุณค่ำ บทบำทและประสบกำรณ์ของครูไปพร้อมกัน กำร

พัฒนำสื่อกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรและใช้ประโยชน์จำกระบบกำรเรียนรู้

และพัฒนำตนเองผ่ำนเทคโนโลยีกำรเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจำกนี้ ยังให้ควำมส ำคัญกับ

กำรสร้ำงควำมตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบำทควำมรับผิดชอบ และกำรวำงต ำแหน่งของประเทศไทยใน

ภูมิภำคเอเชียอำคเนย์และประชำคมโลกบนพ้ืนฐำนของควำมเข้ำใจ ลุ่มลึกในประวัติศำสตร์ ประเพณี

วัฒนธรรมของไทยและพัฒนำกำรของประเทศเพ่ือนบ้ำน เพ่ิมกำรรับรู้ของคนไทยด้ำนพหุวัฒนธรรม กำร

เห็นคุณค่ำและมีควำมอดกลั้น ต่อควำมแตกต่ำงทำงควำมเชื่อ ควำมคิด วิถีชีวิต ผ่ำนควำมสำมำรถในกำรใช้

ภำษำเพ่ือนบ้ำน กำรแลกเปลี่ยนเด็ก เยำวชน และนักเรียน กำรฝังตัวและกำรท ำงำนระยะสั้นในประเทศ

เพ่ือนบ้ำนในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์ 

ประเด็น 20 กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ 

กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ มุ่งเน้นกำรปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภำพ  กำรบริกำร

ภำครัฐให้มีควำมทันสมัย ทันควำมเปลี่ยนแปลงของโลกำภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว สำมำรถ

ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและสำมำรถแกไขปัญหำที่มีอยู่อย่ำงเป็นล ำดับขั้นตอน เพ่ือน ำไปสู่

กำรพัฒนำประสิทธิภำพของภำครัฐให้เกิดควำมเชื่อมโยงและบูรณำกำรเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ผ่ำนกำร

ก ำหนด ควำมสัมพันธ์ในเชิงภำรกิจตำมยุทธศำสตร์ทั้งส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และท้องถิ่น เพ่ือให้กำรท ำงำน

ร่วมกัน ในระดับพ้ืนที่เกิดควำมเข้มแข็ง ไม่ซ้ ำซ้อน ชัดเจนภำยใต้ขนำดของรัฐที่เหมำะสม ทุกฝ่ำยถือเป็น

หุ้นส่วนกำรพัฒนำให้เกิดประสิทธิภำพ มีกำรติดตำมประเมินผลให้ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มด ำเนินกำร ระหว่ำง

กำรด ำเนินกำร และหลังกำรด ำเนินกำร ทั้งในระดับยุทธศำสตร์ และผลสัมฤทธิ์ระดับโครงกำร โดยระบบ

งบประมำณ และระบบกำรตรวจสอบ ต้องส่งเสริมแรงขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรตำมแผนแม่บทภำยใต้

ยุทธศำสตร์ชำติ ทั้งในมิติภำรกิจพ้ืนฐำน ภำรกิจยุทธศำสตร์ และภำรกิจพ้ืนที่ โดยบุคลำกรภำครัฐต้องมี

ควำมมุ่งม่ัน มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะสูง  มีระบบค่ำตอบแทนที่เป็นระบบมีมำตรฐำน 
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และสอดคล้องกับภำระงำน โดยมีค่ำนิยมและวัฒนธรรม   ในกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐเพ่ือประชำชน 

มีควำมมุ่งมั่น และมีแรงบันดำลใจ ในกำรที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้ำหมำยที่พึงประสงค์  

แผนย่อยกำรพัฒนำบริกำรประชำชน 
เป้ำหมำยส ำคัญซองกำรบริกำรภำครัฐ คือ ภำครัฐยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนอง 

ควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยภำครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน  ในกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ มีควำมโปร่งใส ให้กำรบริหำรรำชกำร

แผ่นดินทั้งรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค ส่วนท้องถิ่น และงำนของรัฐอย่ำงอ่ืนให้เป็นไปตำมหลักกำร

บริหำร กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี สร้ำงประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยต้องมีควำมพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อกำร

เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรวิเครำะห์

ข้อมูลขนำดใหญ่ และระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับ

มำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกัน ด ำเนินกำรพัฒนำระบบอ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรบริกำรภำครัฐ เพ่ือให้ประชำชนและผู้รับบริกำรทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำยสะดวกรวดเร็วโปร่งใส

หลำกหลำย ช่องทำงตรวจสอบได้ เสียค่ำใช้จ่ำยน้อย ไม่มีข้อจ ำกัดของเวลำ พ้ืนที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งำน

ไม่ต้องร้องขอ หรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทำงข้ันตอน รูปแบบกำรให้บริกำรของ

ภำครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและวำงแผนให้มีกำรเชื่อมโยงหลำยหน่วยงำน และสร้ำงควำมพร้อมด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้มีควำมพร้อมในกำรให้บริกำรประชำชน สำมำรถพัฒนำนวัตกรรมมำใช้

สร้ำงสรรค์และพัฒนำบริกำรเดิม และสร้ำงบริกำรใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมำะสมกับสถำนกำรณ์และ

ขับเคลื่อนโดยควำมต้องกำร ของประชำชน ภำคธุรกิจ และผู้ใช้บริกำร 

แผนย่อยกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง 

ภำครัฐเป็นกลไกส ำคัญในกำรจัดสรรบริกำรและประโยชน์สำธำรณะเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำ 

และกำรขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นแผนย่อยกำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลังจึงถูกจัดท ำขึ้นเพ่ือให้ภำครัฐ 

ด ำเนินกำรภำยใต้กรอบควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง มีควำมสำมำรถในกำรรักษำเสถียรภำพทำงกำรเงิน กำรคลัง 

บริหำรและจัดกำรกำรเงินกำรคลังได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หน่วยงำนภำครัฐใช้จ่ำยในจ ำนวน   ที่ เหมำะสม 

อย่ำงโปร่งใส โดยที่ประชำชนและภำคส่วนอ่ืน ๆ สำมำรถตรวจสอบกำรใช้จ่ำยของภำครัฐได้ทุกขั้นตอน 

และมีมำตรกำรทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรค้ำที่เท่ำทันต่อบริบทกำรเปลี่ยนแปลงประเทศ 
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แผนย่อยกำรปรับสมดุลภำครัฐ 

ภำครัฐเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดท ำและให้บริกำรสำธำรณะ ส่งผลให้ภำครัฐมีขนำดใหญ่ 

และขยำยตัว มีอัตรำก ำลังภำครัฐและลัดส่วนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำและค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ

เพ่ิมขึ้นอย่ำงมำกเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมำณกำรลงทุนของประเทศ ซึ่งแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์

ชำติ ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ มีจุดเน้นส ำคัญประกำรหนึ่ง  ในกำรปรับสมดุล 

ให้ภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐ ที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับ 

หรือกำรให้บริกำร ซึ่งในปัจจุบันภำคส่วนอ่ืนได้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและสำมำรถแข่งขันกับภำครัฐได้ รวมทั้งมีทำงเลือกในกำรส่งมอบบริกำรให้กับประชำชน 

หลำยรูปแบบ อำทิ กำรถ่ำยโอนภำรกิจของภำครัฐในปัจจุบันให้ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม หรือภำค

ประชำชนในรูปแบบโมเดลประชำรัฐเป็นผู้ด ำเนินกำรแทน 

กำรพัฒนำกำรปรับสมดุลภำครัฐ จึงมุ่งเน้นกำรลดบทบำทและขนำดของภำครัฐ ด้วยกำร

เสริมสร้ำง บทบำทของภำคส่วนอ่ืนในสังคม เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำงในกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ ได้

ง่ำย มีทำงเลือกที่หลำกหลำย และได้รับบริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรเฉพำะของบุคคลหรือกลุ่มคน

เพ่ือตอบโจทย์ที่ว่ำประชำชนคือหัวใจส ำคัญของกำรบริกำรสำธำรณะ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐเกิด

ควำมสมดุลตำมภำรกิจ ที่เหมำะสมระหว่ำงบทบำทหน้ำที่ และกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนอ่ืน ๆ โดยเฉพำะ

ประชำชน กำรปรับสมดุลภำครัฐจึงเป็นแนวทำงส ำคัญที่จะเพ่ิมประสิทธิภำพของภำครัฐ ทั้งในด้ำนกำรปรับ

ขนำดของภำครัฐ และโครงสร้ำงให้เหมำะสมกับภำรกิจด้ำนกำรก ำกับดูแล กำรให้บริกำรในกิจกรรม

สำธำรณะต่ำง ๆ ทั้งส่วนกลำง ส่วนภูมิภำคและท้องถิ่นให้ชัดเจน ไม่ซ้ ำซ้อน รวมถึงกำรพัฒนำศักยภำพของ

องค์กำรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภำครัฐที่ใกล้ชิดประชำชนมำกที่สุดในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ โดย

ส่งเสริมประชำชนให้ได้ มีส่วนร่วม และมีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรจัดกำรให้ชุมชน ท้องถิ่นด ำเนินกำร

สร้ำงควำมเข้มแข็ง และมีสมรรถนะสูงและมีธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงบทบำทในเชิงพ้ืนที่ รูปแบบกำร

ให้บริกำรสำธำรณะ และปรับปรุงระบบภำษีของท้องถิ่นมีรำยได้ที่เหมำะสมเพ่ือสนับสนุนในกำรด ำเนินงำน

ในพ้ืนที่ให้เกิดควำมยั่งยืน 
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แผนย่อยกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 

กำรพัฒนำให้ภำครัฐมีระบบบริหำรงำนที่ทันสมัยสอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของโลก     

ยุคปัจจุบัน เป็นเงื่อนไขส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวสู่กำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้วในอนำคต 

ควำมก้ำวหน้ำ ทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ท ำให้กำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนภำครัฐเปลี่ยนแปลงไป

โดยไม่เพียงแต่ ต้องปฏิบัติรำชกำรให้แล้วเสร็จเท่ำนั้น แต่ต้องปฏิบัติรำชกำรโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมำะสม 

มีประสิทธิภำพ และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติรำชกำรแบบ

ดิจิทัล และสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเครื่องมีอที่หน่วยงำนภำครัฐต้องน ำมำประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้สำมำรถตอบสนองต่อควำมเปลี่ยนแปลง ในบริบทต่ำง ๆ และควำมต้องกำร

ของประชำชนโดยรวมได้ นอกจำกนี้หน่วยงำนภำครัฐยังต้องมีกลไกด้ำนโครงสร้ำงและมีวิธีกำรปฏิบัติ

รำชกำร ที่ยืดหยุ่น หลำกหลำย คล่องตัว สำมำรถตอบสนองต่อภำรกิจและกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล มีกำรเชื่อมโยงและบูรณำกำรข้อมูลและกระบวนกำรร่วมกันเสมือนเป็น

องค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนำดใหญ่ พัฒนำองค์ควำมรู้ ปรับเปลี่ยนสภำพกำรท ำงำน

ภำยในองค์กร โดยน ำเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มำใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรที่ใช้หลักฐำน

และข้อมูลเชิงประจักษ์ มำกกว่ำกำรวินิจฉัยโดยบุคคล มีกำรพัฒนำสู่กำรเป็นรัฐบำลเปิดที่มีควำมโปร่งใส

และคล่องตัวโดยน่ำภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่ง  ของกำรพัฒนำบริกำรของประชำชน เพ่ือประซำ

ซน และกำรท ำให้ภำครัฐเป็นฐำนกำรต่อยอดกำรสร้ำงคุณค่ำของประชำชนและภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้ง

พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะ ด้ำนดิจิทัล เพ่ือให้พร้อมรับกับกำรปรับเปลี่ยนและสำมำรถประยุกต์

ไข้เทคโนโลยีที่หลำกหลำย เพ่ือสร้ำงนวัตกรรมกำรบริกำรและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ขับเคลื่อน

โดยควำมต้องกำรของประชำชน และผู้รับบริกำร โดยมุ่งหมำยให้ประชำชนและผู้รับบริกำรได้รับควำมพึง

พอใจและเชื่อม่ันต่อกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 

แผนย่อยกำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 

บุคลำกรภำครัฐถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่สุดในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรพัฒนำ

ประเทศ ให้ประสบผลส ำเร็จ เนื่องจำกเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยก ำหนด

และให้อ ำนำจไว้ เพ่ือกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐในด้ำนต่ำง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชนและ

กำรพัฒนำประเทศ ตำมเป้ำหมำยที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในกำรสร้ำงและพัฒนำให้บุคลำกรภำครัฐมีควำมพร้อม

ทั้งควำมรู้ ควำมสำมำรถ กรอบควำมคิด และทัศนคติในกำรขับเคลื่อนภำรกิจยุทธศำสตร์ชำติให้ประสบ

ผลส ำเร็จ ภำครัฐจ ำเป็นต้องทบทวน พัฒนำและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคลใน
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ปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐในทุกมิติเพ่ือสร้ำงและพัฒนำ

บุคลำกรภำครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง มีภำวะผู้น ำ 

มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้ำที่ มีทักษะกำรปฏิบัติงำน ที่ทันสมัยและทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นมืออำชีพ 

มีจรรยำบรรณกล้ำยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตำมหลักกำร แห่งวิชำชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม และ

มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนและเพ่ือส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ในกำรให้บริกำร

สำธำรณะที่มีประสิทธิภำพแก่ประชำชนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถของบุคลำกรภำครัฐทุกคน 

แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

เรื่องท่ี 2 กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  

เป้ำหมำยรวม 

1. เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ สำมำรถเข้ำถึง และ 
ได้รับกำรดูแลและกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงเหมำะสม มีคุณภำพ ทั่วถึง และเท่ำเทียมกัน รวมถึง มีระบบ
คัดเลือกเด็กเข้ำเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับช่วงวัย มีระบบ
ฐำนข้อมูลที่เอ้ือต่อกำรดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่ำงหน่วยงำน และมีกำรพัฒนำบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง มีกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงกระทรวงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภำพ 

เรื่องท่ี  3  กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  

เป้ำหมำยรวม  

1. เด็ก เยำวชน และประชำชนที่ขำดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกำส ทุกคนมีควำมเสมอภำค    
ในโอกำสพัฒนำตนเองตำมศักยภำพและเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ รวมถึงเสริมสร้ำงพัฒนำครูและ 
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและคุณภำพ ตลอดจนวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้ที่น ำไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับ 
ควำมสำมำรถของคนไทยได้อย่ำงยั่งยืน 

2. บุคคลพิกำร บุคคลที่มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคลที่มีควำมต้องกำรกำรดูแลเป็นพิเศษ 
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงเต็มศักยภำพ และสำมำรถด ำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุขและมีศักดิ์ศรี  

3. โรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่ห่ำงไกลและโรงเรียนขนำดกลำงที่ต้องกำรกำรยกระดับคุณภำพ  
ของกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเร่งด่วน ได้รับกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ 

4. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทน สวัสดิกำร และสิทธิประโยชน์ เกื้อกูล
อ่ืนที่เหมำะสม โดยให้ค ำนึงถึงกำรปฏิบัติงำนที่มีควำมยำกล ำบำก หรือกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ที่เสี่ยงภัย หรือ
ห่ำงไกล 
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5. ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนำดเล็กในพ้ืนที่ห่ำงไกลและโรงเรียนขนำดกลำงที่ต้องกำร         
กำรยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเร่งด่วนสำมำรถเข้ำถึงกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรได้อย่ำง
เพียงพอ 

เรื่องท่ี 4 กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรอง และพัฒนำผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์  

เป้ำหมำยรวม 

1. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ และสมรรถนะในกำรปฏิบัติ หน้ำที่
ของตนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพด้วยระบบและวิธีกำรที่หลำกหลำยและเหมำะสม ในกำร
พัฒนำแต่ละกลุ่ม โดยค ำนึงถึงกำรปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ห่ำงไกล เสี่ยงภัย ยำกล ำบำก และทุรกันดำรให้ ได้รับ
ควำมสะดวกในกำรพัฒนำ 

2. ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมก้ำวหน้ำในกำรประกอบอำชีพ ได้รับค่ำ ตอบแทน ที่
เหมำะสมกับควำมสำมำรถ ประสิทธิภำพในกำรสอนและผลลัพธ์ในกำรพัฒนำผู้เรียน โดยค ำนึงถึง 
ผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ห่ำงไกล เสี่ยงภัย ยำกล ำบำก และทุรกันดำร 

3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณสมบัติ สมรรถนะ และควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ประสบกำรณ์ และจัด
หรือสนับสนุนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ สมรรถนะ และประสบกำรณ์ที่จ ำเป็น ส ำหรับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่ รวมไปถึงกำรพัฒนำผู้ที่มีโอกำสจะได้รับกำรคัดเลือกหรือสรรหำเป็นผู้บริหำร สถำนศึกษำ
และผู้ที่ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 

4. ให้คุรุสภำเป็นองค์กรวิชำชีพครูที่มีหน้ำที่ก ำหนดมำตรฐำนวิช ำชีพและจรรยำบรรณของ 
วิชำชีพ ควบคุมควำมประพฤติและกำรด ำเนินงำนของผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 

5. ให้ระบบงำนในกำรบริหำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำภำครัฐ เป็นระบบที่มีกำรด ำเนินกำร
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีควำมคล่องตัว มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เหมำะสมเอ้ือต่อกำรบริหำร
สถำนศึกษำท่ีมีควำมเป็นอิสระ 

เรื่องท่ี  5  กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
เป้ำหมำยรวม 

1. กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ และแนวทำงกำรจัดกำร
เรียนรู้เชิงรุกและกำรวัดประเมินผลเพื่อพัฒนำผู้เรียน 

2. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจในชำติ 
3. มีระบบทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงให้สำมำรถประเมินคุณภำพ 

กำรศึกษำเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีสัมฤทธิ์ผล และมีแนวทำงในกำร
คัดเลือกผู้เรียนเข้ำศึกษำต่อด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
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4. สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล โดยมีกำร
ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและได้รับกำรสนับสนุนที่เหมำะสมกับบริบทเพ่ือพัฒนำ 
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับตำมปรัชญำและเป้ำหมำยของสถำนศึกษำและมีระบบควำมรับผิดชอบ
ทำงกำรศึกษำ (Educational Accountability) บนพื้นฐำนสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

5. สถำนศึกษำระดับต่ำง ๆ มีระบบคุ้มครองด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพ และสวัสดิภำพอย่ำง
เหมำะสม 

6. เพ่ิมจ ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำในสำขำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคเอกชนและ 
ประเทศ และผู้จบอำชีวศึกษำมีงำนท ำ 

เรื่องที่ 6 กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำเพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 

เป้ำหมำยรวม 
1. สถำนศึกษำของรัฐมีควำมเป็นอิสระและมีธรรมำภิบำลในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 

ครอบคลุมด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลำกร ด้ำนกำร 
บริหำรงำนทั่วไป และมีควำมรับผิดชอบต่อคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 

2. ผู้เรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพ เหมำะสมสอดคล้องกับ             
อัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่ 

3. มีกำรเรียนรู้และขยำยผลของนวัตกรรมที่ได้จำกพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำสู่กำรจัดกำรศึกษำใน
พ้ืนที่อ่ืน ๆ 
  

เรื่องท่ี 7 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 

Educational and Learning Reform) 

เป้ำหมำยรวม 

1. เพ่ือพัฒนำระบบดิจิทัลแพสตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้แห่งชำติ (National Digital Learning 

Platform) ในกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรศึกษำ สร้ำงคุณภำพ ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และสร้ำงควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขัน เพ่ือให้ก้ำวกระโดดทันกับพัฒนำกำรในโลก ตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติในกำรพัฒนำทรัพยำกร

มนุษย์  
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2. มีระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรศึกษำ ครอบคลุมกำรจัดท ำ ข้อมูล

รำยบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สถำนศึกษำ หน่วยงำน และกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องใน

ทุกระดับกำรศึกษำและทุกระบบกำรศึกษำ 

3. คนไทยมีควำมฉลำดรู้ มีควำมเข้ำใจ สำมำรถตัดสินใจและตอบสนองต่อกำรใช้สื่อและระบบ

ดิจิทัลได้อย่ำงเหมำะสมในแต่ละช่วงวัย 

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 – 2565 

1. กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลงของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมำะสมกับ

บริบทสังคมไทย 

2. กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ ในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและ

อำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ  ทั้ง

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและกำรใช้สื่อทันสมัย และมี

ควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (NDLP) และ

กำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบพัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้

ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำง

กว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำ มำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำ

ประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

4. กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  โดยกำรส่งเสริมสนับสนุน

สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้

จังหวัดเป็นฐำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรับปรุงเพ่ือก ำหนดให้มีระบบ

บริหำรและกำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ 

สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน มีระบบ

กำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
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5. กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบ วัดควำมรู้ 

และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ เพ่ือให้ระบบกำร

ประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับและระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย 

ตอบสนองผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 

6. กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึงกำรระดมทรัพยำกร

ทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมและ

สร้ำงโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจำยทรัพยำกรทั้ง

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง 

7. กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ National Qualifications Framework (NQF) และกรอบ

คุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่กำรปฏิบัติ เป็น

กำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ เชื่อมโยงระบบ

กำรศึกษำและกำรอำชีพ โดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิต และกำรจั ดท ำ

มำตรฐำนอำชีพในสำขำที่สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได้ 

8. กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ให้ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำร่ำงกำย 

จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนแผนบูรณำกำร กำรพัฒนำเด็ก

ปฐมวัยตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่กำรปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องน ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

เป็นระยะ 

9. กำรศึกษำเพื่ออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้ผู้จบ

กำรศึกษำระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพและคุณภำพชีวิตที่ดี 

มีส่วนช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทย ด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้  ใน

กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 
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11. กำรเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่ มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำง

กำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ

ของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

12. กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดหลักกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต

และกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่ม

ผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

นโยบำยเร่งด่วน (Quick Win) 

1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำม

ปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัย

อันตรำยต่ำง ๆ ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม 

2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของผู้เรียน

เป็นหลัก และพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร 

3. ฐำนข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำซ้อน เพ่ือให้ได้

ข้อมูลภำพรวมกำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้

ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละ

สถำนศึกษำและตำมบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต 

ตลอดจนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียน  เพ่ือ

พัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

6. กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภำพและ

มำตรฐำน ประชำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและเต็ม
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ตำมศักยภำพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพ่ือเตรียม ควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่

สังคมผู้สูงวัย 

7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ที่มี

ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ สำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติ 

ศักดิ์ศรีเท่ำเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 - 2565 

1. ด้ำนควำมปลอดภัย 

พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ

สถำนศึกษำจำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี

สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

2. ด้ำนโอกำส 

2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย 

อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย 

2.2 ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพ 

ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบ

อำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่

ควำมเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำชั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกันไม่ให้

ออกจำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีทักษะ ใน

กำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. ด้ำนคุณภำพ 

3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้  มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครอง ใน

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดชั้นสูง นวัตกรรม

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำร

เลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักที่จ ำเป็นในแต่ละ

ระดับ จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำน 

ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียน กำร

สอนตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลมีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 

4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน

บนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 

4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียน

ที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 

3 น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะและสถำนศึกษำที่ตั้ง

ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเพ่ิม

ควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
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4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 

เป้ำประสงค์ 

ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับกำรดูแลควำมปลอดภัยจำกภัยพิบัติ

และภัยคุกคำมทุกรูปแบบ สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ ำ และรองรับวิถีชีวิตใหม่ รวมถึงกำร

จัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. สร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่ครู บุคลำกร ทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถวิเครำะห์ 
ประเมินสถำนกำรณ์ ควำมเสียง และด ำเนินกำรตำมแนวทำงในกำรจัดกำรภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุก
รูปแบบ ให้สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 

2. ส่งเสริมกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ รู้จักวิธีกำร ป้องกันและแก้ไข เกี่ยวกับ ภัย
คุกคำม ภัยจำกยำเสพติด ควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน กำรค้ำมนุษย์  อำชญำกรรม             
ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภำวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำน
สิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับควำมปลอดภัย 

3. พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้ำงทักษะชีวิตและทักษะอำชีพให้แก่ผู้เรียน เพ่ือรองรับ

ภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

4. ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่น ำไปสู่ Digital Life & 

Learning รวมถึงควำมพร้อม ของครูผู้สอนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนออนไลน์เพ่ือควำมปลอดภัย เมื่อต้อง

เผชิญกับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคำม  

5.ส่งเสริมให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อม และสร้ำงระบบนิเวศน์กำรเรียนรู้ ที่ปลอดภัยในสถำนศึกษำ 

ให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัย มีควำมอบอุ่น และมีควำมสุขในสถำนศึกษำ 

6.เสริมสร้ำงแนวทำงกำรป้องกันและแก้ปัญหำจำกภัยคุกคำม ทุกรูปแบบ ได้อย่ำงทันท่วงที เช่น 

ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ กำรแสดงออกที่ไม่เหมำะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน (Bully) ควำมรุนแรงใน

สถำนศึกษำ กำรล่วงละเมิดทำงเพศ และยำเสพติด โดยควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย 



  
 

35 
 

รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

7. พัฒนำระบบและรูปแบบกำรป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้ำงสวัสดิกำรให้ครู และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน โดยเฉพำะภัยที่เกิดจำกควำมไม่สงบในพ้ืนที่

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน  

เป้ำประสงค์ 

1. เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรสมวัย 

2. ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงเสมอภำคจนจบ

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

3. ผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ 

4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจำกระบบกำรศึกษำ เด็กตกหล่น และเด็กออกกลำงคัน ได้รับกำร

ช่วยเหลือ ให้ได้รับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

5. เด็กพิกำรและผู้ด้อยโอกำส ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดับปฐมวัยอย่ำงเสมอภำค โดยกำรค้นหำ เฝ้ำระวังติดตำม 

และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย สพท. (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับกำรดูแลและส่งเสริมพัฒนำกำร  จำกสถำนศึกษำ

ระดับปฐมวัยที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำน สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ  

2. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคกำรเข้ำถึงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีคุณภำพให้แก่ประชำกรวัย

เรียนทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดกำรศึกษำตำมขีดควำมสำมำรถของผู้เรียน ควำมถนัด และศักยภำพของแต่

ละบุคคล วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรค้นหำ เฝ้ำระวังติดตำม และประสำนช่วยเหลือ 

ประชำกรวัยเรียนระดับกำรศึกษำ สพท. ขั้นพ้ืนฐำน ที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำให้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มี

คุณภำพ และได้รับกำรพัฒนำตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ควำมรู้ และ

แนวทำง/วิธีกำร/ เครื่องมือ ที่จ ำเป็นในกำรป้องกันนักเรียนออกจำกระบบกำรศึกษำ  
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4. พัฒนำรูปแบบและวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรศึกษำ

ส ำหรับคนพิกำร กำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำศักยภำพของเด็กพิกำร และเด็กด้อย

โอกำส  

5. ส่งเสริม พฒันำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 

6. ระดมกำรมีส่วนร่วมของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำร

ศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติและยึดมั่น 

กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ 

อย่ำงมีควำมรับผิดชอบ มีจิตสำธำรณะ มีควำมรักและควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน 

สอดคล้องกับศักยภำพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง ของ

เทคโนโลยี มีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ จรรยำบรรณและมำตรฐำนวิชำชีพ มีควำมพร้อม ทั้ง

ทำงด้ำนวิชำกำร เชี่ยวชำญวิชำชีพ มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

4. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำ ของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทำงกำรพัฒนำ 

คุณภำพผู้เรียน 

1.ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็น ของโลก

ในศตวรรษที่ 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองใน

ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ

ของพระบำทสมเด็จพระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว สู่กำรปฏิบัติ  

2. พัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงพหุปัญญำ (Multiple Intelligences) 

3. พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ สพฐ. กำรคิดขั้นสูง 

นวัตกรรม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนท ำ มีทักษะอำชีพที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ  

4. ส่งเสริม พัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น ำไปสู่ Digital Life & 

Learning 

5. ด ำเนินกำรคัดกรอง/วัดควำมสำมำรถและควำมถนัดของผู้เรียนเพ่ือพัฒนำให้สอดคล้องกับ

ศักยภำพและส่งเสริมขีดควำมสำมำรถศักยภำพ  

คุณภำพครู  

6. ส่งเสริมให้ครูสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ สพฐ.รูปแบบ Active Learning 

/ Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  

7.พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีศักยภำพในกำรจัด กำรเรียนกำรสอนสู่กำรเรียนรู้

ฐำนสมรรถนะ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ในกำรสร้ำงสรรค์และใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีควำมรู้ ทักษะใน

สังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในควำมเป็นครูมืออำชีพ 

8. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี กำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำง

ต่อเนื่อง โดยมีกำรพัฒนำรำยบุคคล ส่งเสริมกำรทดสอบสมรรถนะรำยสำขำในระดับสู ง ตำมมำตรฐำน

นำนำชำติของครู มีจรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู  
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หลักสูตรและอ่ืน ๆ  

9. พัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ ขั้นพ้ืนฐำน และหลักสูตร

สถำนศึกษำบนฐำนของสำมมโนทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency Building , Creative 

Education  

10. ส่งเสริม สนับสนุนกำรวัดประเมินผลเพ่ือกำรเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่

สอดคล้องกับสภำพบริบทของสถำนศึกษำ โดยให้มีรูปแบบวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรทดสอบด้วย

ข้อสอบปรนัยและอัตนัย กำรประเมินภำคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และกำรประเมิน

ตำมสภำพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น  

11. เพ่ิมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำและบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืนในกำรจัดกำรเรียนรวม 

12.พัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของ

ผู้เรียน รวมทั้งด ำเนินกำรให้มีกำรขยำยผล  

13. สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ 

14.บูรณำกำรกำรศึกษำเพ่ือกำรศึกษำต่อด้ำนอำชีพและกำรประกอบอำชีพหรือกำรมีงำนท ำ

ตำมควำมต้องกำร และควำมถนัดของผู้เรียน 

15. พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ 

16.สนับสนุนกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรผลิตครู สำยสำมัญ ปฐมวัย กำรศึกษำพิเศษ กำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนกำรพัฒนำระบบและกระบวนกำร บริหำรจัดกำร

กระบวนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู และระบบกำรนิเทศกำรศึกษำ และกำรสอนงำนของครูพ่ีเลี้ยง ใน

สถำนศึกษำ  

17. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำม เป็นเลิศ (HCEC) เพ่ือเป็น

ศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลสู่ควำมเป็นเลิศ 
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กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  

เป้ำประสงค์ 

1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำร

น ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. สถำนศึกษำและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับกำรส่งเสริมสนับสนุนให้มีควำมคล่องตัวและเอ้ือต่อกำร

บริหำร และกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพที่เหมำะสมกับบริบท 

3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำร

บริหำรงบประมำณ และกำรบริหำรงำนบุคคล ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 

4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ มีกำร

พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลกลำง (Big Data) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

และสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรที่แตกต่ำง

ของนักเรียน และผู้รับบริกำรทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนำระบบฐำนข้อมูล เพ่ือปรับปรุงกำรบริกำร 

กระบวนงำน ตลอดจนกำรพัฒนำจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำร ทั้งในภำพรวม และเฉพำะ

กลุ่มได้ โดยสำมำรถเชื่อมโยงกับ ฐำนข้อมูลกลำงของหน่วยงำนอ่ืนๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย

ในทุกมิต ิ 

2. พัฒนำและจัดระบบข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ ส ำหรับประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ได้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวก  

3. ส่งเสริม กำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพทุกระดับ 

 

 



  
 

40 
 

รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

กำรพัฒนำประสิทธิภำพสถำนศึกษำและพื้นที่นวัตกรรม  

4. สนับสนุนกำรจัดท ำมำตรฐำนส ำหรับโรงเรียนที่สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้

อย่ำงมีคุณภำพ 

5. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทุกด้ำนให้มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพ 

6. พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชนโรงเรียนขนำดเล็ก และ

โรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

7. บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนได้มีโอกำสรับกำรศึกษำที่มี

คุณภำพ 

8. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และพ้ืนที่พิเศษ อำทิ 

โรงเรียนในโครงกำรพระรำชด ำริ โรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะ

กิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นต้น  

9. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ และกำร

เพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  

10. พัฒนำระบบประกันคุณภำพสถำนศึกษำ และส่งเสริมให้สถำนศึกษำให้มีควำมเข้มแข็งใน

ระบบประกันคุณภำพ 

กำรบริหำรงบประมำณ  

11. จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรด้ำนกำรศึกษำในกำรขับเคลื่อนนโยบำย ตำมควำม

ต้องกำรและจ ำเป็นของผู้เรียนและสถำนศึกษำ ในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและ

งบประมำณไปสู่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำโดยลดกิจกรรมที่ด ำเนินกำร จำกส่วนกลำง 

เน้นก ำกับทิศทำงและติดตำมประเมินผล  

12. สนับสนุนให้มีกำรปรับอัตรำเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้

เหมำะสม 
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กำรบริหำรงำนบุคคล  

13. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล  

14. พัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำรวำงกลยุทธ์

องค์กร กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน และกำรสร้ำงสุขในองค์กร และพัฒนำบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำด้ำนควำมเชื่อมโยงจำกนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ วัฒนธรรมกำรให้บริกำร และกำรสร้ำง เครือข่ำยกำร

ท ำงำน และให้มีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มำตรฐำนต ำแหน่ง และวิทยฐำนะ พัฒนำข้ำรำชกำรครู และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพมำตรฐำนต ำแหน่งและวิทยฐำนะ  

15.บริหำรอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำ เพ่ือลดภำระงำนอ่ืนของครูที่ไม่ใช่กำรสอน และบริหำร

อัตรำก ำลังในส ำนักงำนทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภำรกิจ เพ่ือส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

16.พัฒนำระบบกำรประเมิน คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน

ภำครัฐ (ITA) โดยให้บุคลำกรในหน่วยงำนทุกระดับ น ำหลักธรรมำภิบำลไปสู่กำรปฏิบัติ อย่ำงเป็นรูปธรรม

อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 

17. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

18. บูรณำกำรระบบก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สพฐ.ในเชิงนโยบำย 

Agenda-based และ Area-based ระดับคลัส เตอร์  (Cluster) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำและ

สถำนศึกษำ  

19. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม และจัดกำรศึกษำร่วมกันของภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม 

และองค์กรอ่ืน ๆ โดยเพ่ิมบทบำทและกรอบภำรกิจที่ตอบสนองต่อนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำรมำกข้ึน 
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ส่วนที่ 3   

ผลกำรด ำเนินงำน 

 
ล ำดับที่ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมมำตรำ 23 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ดี

มำก 
ดี ต้อง

ปรับปรุง 
ปัญหำ/ 
อุปสรรค 

1 พิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนงำนบุคคลส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
รวมทั้งกำรก ำหนดจ ำนวนและอัตรำต ำแหน่งและเกลี่ยอัตรำก ำลังให้
สอดคล้องกับนโยบำย กำรบริหำรงำนบุคคล ระเบียบและ
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 

√    

2 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 

√    

3 ให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำ ใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำและข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

√    

4 พิจำรณำเกี่ยวกับเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรออกจำกรำชกำร 
กำรอุทธรณ์ และกำรร้องทุกข์ ตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติ 

√    

5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำ กำรเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจกำร
ปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม กำรจัดสวัสดิกำรและกำรยกย่องเชิง
ชูเกียรติ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำน
กำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุบลรำชธำนี เขต 1 

√    

6 ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนบุคคลของ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุบลรำชธำนี เขต 1  

√    
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ส่วนที่ 3   

ผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ) 

 
ล ำดับที่ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมมำตรำ 23 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ดี

มำก 
ดี ต้อง

ปรับปรุง 
ปัญหำ/ 
อุปสรรค 

7 จัดท ำและพัฒนำฐำนข้อมูลข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
หน่วยงำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 
เขต 1 

√    

8 จัดท ำรำยงำนประจีที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในหน่วยงำนกำรศึกษำเพ่ือเสนอ ก.ค.ศ. 

√    

9 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคลในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่ไม่อยู่ในอ ำนำจ 

√    

10 ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ กฎหมำยอ่ืนหรือ
ตำมท่ี ก.ค.ศ. มอบหมำย 

√    
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ส่วนที่ 4   

ปริมำณงำน ปีงบประมำณ 2563 – 2564 
ที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคลด ำเนินกำรและน ำเสนอ กศจ. จ ำนวน 60 ครั้ง 

เรื่องท่ีพิจำรณำ จ ำนวน 
รำย เรื่อง ครั้ง 

1. กำรบรรจุแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
    1.1 กำรแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 12 1 5 
    1.2 กำรแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 5 1 4 
    1.3 กำรแต่งตั้งผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในต ำแหน่งครูสำยงำนกำรสอน 22 1 1 
    1.4 กำรโอนข้ำรำชกำรอ่ืน - - - 
2. เปลี่ยนต ำแหน่ง    
    2.1 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอน 54 4 4 
    2.2 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนกำรสอนกรณี   
         ย้ำยสับเปลี่ยน 

1 1 1 

    2.3 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรในสถำนศึกษำ 15 1 4 
    2.4 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำยงำนบริหำรในสถำนศึกษำ   
         กรณีย้ำยสับเปลี่ยน 

 
1 

 
1 

 
1 

    2.5 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมนโยบำยโครงกำรย้ำย 
         ครูคืนถ่ิน 

- - - 

    2.6 กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 6 1 5 
3. กำรให้มีวิทยฐำนะและกำรเลื่อนวิทยฐำนะ    
    3.1 ครูช ำนำญกำร 18 1 18 
    3.2 ครูช ำนำญกำรพิเศษ 2 2 2 
    3.3 ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ - - - 
    3.4 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำเชี่ยวชำญ - - - 
4. กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
    4.1 กำรตัดโอนต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 14 5 5 
    4.2 กำรเกลี่ยอัตรำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำท่ีมีอัตรำ 
         ก ำลังครูเกินเกณฑ์ไปก ำหนดใหม่ในสถำนศึกษำที่ต่ ำกว่ำเกณฑ์ (ต ำแหน่งว่ำง) 

174 13 13 
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เรื่องท่ีพิจำรณำ 
จ ำนวน 

รำย เรื่อง ครั้ง 
5. กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำต ำแหน่งบุคลำกร 
    ทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2) 

41 1 2 

6. กำรเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
    6.1 ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน 2564) แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัด บริหำรวงเงิน 
         กรรมกำรจัดท ำข้อมูล กรรมกำรเลื่อนเงินเดือน 

117 11 11 

    6.2 เลื่อนเงินเดือน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4 1 1 
    6.3 เลื่อนเงินเดือนผู้บริหำรสถำนศึกษำและรองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 256 2 1 
    6.4 เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูสำยงำนกำรสอน 1,670 1 1 

    6.5 เลื่อนเงินเดือนศึกษำนิเทศก์ 17 1 1 
    6.6 เลื่อนเงินเดือนลูกจ้ำงประจ ำ 90 1 1 
    6.7 ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม 2564) แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำตัวชี้วัด บริหำรวงเงิน 
         กรรมกำรจัดท ำข้อมูล กรรมกำรเลื่อนเงินเดือน 

130 10 10 

    6.8 เลื่อนเงินเดือนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 4 1 1 
    6.9 เลื่อนเงินเดือนผู้บริหำรสถำนศึกษำและรองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 256 2 1 
    6.10 เลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู 1,757 1 1 
    6.11 เลื่อนเงินเดือนศึกษำนิเทศก์ 23 1 1 
    6.12 เลื่อนเงินเดือนลูกจ้ำงประจ ำ 90 1 1 
7. กำรให้โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ - - - 
8. กำรเลื่อนและแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2) 1 1 1 
9. กำรแต่งตั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2) 3 2 3 
10.แต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือประเมินบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน ตำมมำตรำ 38 ค. (2) 15 3 3 
11.ข้ำรำชกำรครูขอช่วยรำชกำร 7 7 7 
12.ข้ำรำชกำรขอโอน - - - 
13.กำรคัดเลือกนักเรียนทุนเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ำรับรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรครู 
    และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครูผู้ช่วย 

23 1 1 

14.กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง 
    ต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ 

- - - 
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. 

เรื่องท่ีพิจำรณำ จ ำนวน 
รำย เรื่อง ครั้ง 

15.มำตรกำรปรับปรุงอัตรำก ำลังของส่วนรำชกำร - - - 
16.อนุมัติหลักเกณฑ์กรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (สำยงำนกำรสอน 
    สำยนิเทศกำรศึกษำ และสำยบริหำรสถำนศึกษำ) 

- 1 2 

17.กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร 
    สถำนศึกษำ ระยะเวลำ 1 ปี 2564 

3 1 6 

18.กำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ วิทยฐำนะเชี่ยวชำญ 9 4 9 
19.กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 2,237 3 3 
20.กำรพัฒนำครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งเป็นครู 85 5 510 
21.กำรพัฒนำเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว - - - 
22.กำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ - - - 
22.กำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 11 2 2 
23.กำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำนิเทศก์ - - - 
24.กำรประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระยะเวลำ 1 ปี 

14 2 2 

25.กำรประกำศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และปัจฉิมนิเทศข้ำรำชกำรครู 
    และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เกษียณอำยุรำชกำร ปี 2564 

129 1 1 

26. กำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรทำงวินัย     
     26.1 อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 24 2 6 
     26.2 ยุติเรื่อง - - - 
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ส่วนที่ 5   

ผลกำรปฏิบัติงำน 

ผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

ล ำดับ 
ที ่

 

ประเด็นกำรประเมิน 

ภำพรวมของสถำนศึกษำ 
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 

หมำยเหตุ 
1 

น้อย 
2 

ปำนกลำง 
3 

มำก 
1 ควำมรู้ ควำมเข้ำใจต่อหลักเกณฑ์และวิธีกำร ระเบียบ 

กฎหมำยด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
  √  

2 กำรจัดท ำค ำขอต่ำง ๆ ได้ตรงประเด็นเรื่องกำรบริหำร 
งำนบุคคล 

  √  

3 กำรจัดท ำข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำวินิจฉัยได้ครบถ้วน 
สมบูรณ์ 

  √  

4 กำรชี้แจง กำรน ำเสนอ ท ำได้ชัดเจน สำมำรถประสำน 
และท ำควำมเข้ำใจได้กับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

  √  

5 องค์คณะบริหำรงำนบุคคล พิจำรณำค ำขอต่ำงๆ ได้อย่ำง 
เป็นธรรม ตำมระบบคุณธรรมและหลักธรรมำภิบำล 

  √  

6 กำรวำงแผน ก ำหนดปฏิทินกำรท ำงำนตำมกิจกรรม 
บริหำรงำนบุคคล 

  √  

7 กำรปฏิบัติกำรสรรหำบุคคลที่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

  √  

8 กำรออกค ำสั่งบรรจุและแต่งตั้งถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

  √  

9 กำรจัดท ำค ำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ถูกต้อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  √  

10 กำรจัดท ำข้อมูลกำรเกษียณอำยุรำชกำรถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

  √  

 



  
 

48 
 

รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 

ล ำดับ 
ที ่

 

ประเด็นกำรประเมิน 

ภำพรวมของสถำนศึกษำ 
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 

หมำยเหตุ 
1 

น้อย 
2 

ปำนกลำง 
3 

มำก 
11 จัดประชุมสัมมนำ หรือระดมควำมคิดเห็นเพ่ือศึกษำ 

วิเครำะห์ จัดท ำข้อเสนอแนะให้ค ำปรึกษำในกำร
บริหำรงำนบุคคล 

  √  

12 กำรด ำเนินกำร ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรงำน
บุคคลตำมหน้ำที่ภำรกิจ 

  √  

13 ปรับปรุงและแก้ไขปัญหำที่ตรวจพบได้ทันเวลำ   √  

14 ขยำยผลหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หรือ 
หน่วยงำนอื่น 

  √  

15 เสนอแนะและมีมำตรกำรให้ปฏิบัติเป็นกำรเฉพำะ เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรบริหำรงำนบุคคล 

  √  

16 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและบุคลำกร
เข้ำใจภำระงำน บทบำท หน้ำที่ ในกำรบริหำรงำนบุคคล 

  √  

17 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้มีกำรเตรียมทรัพยำกร 
กำรบริหำรงำนบุคคลไว้ล่วงหน้ำเพียงพอรวมทั้งกำร
เตรียมพัฒนำก ำลังคนตำมล ำดับควำมจ ำเป็นก ำลังคน 

  √  

18 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือสถำนศึกษำ ปฏิบัติงำน
บริหำรงำนบุคคล สัมพันธ์สอดคล้องกลับกำรบริหำรงำน
บุคคลของส ำนักงำน ก.ค.ศ. และ สพฐ. 

  √  

19 มีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบรับภำระหน้ำที่โดยตรง
ส ำหรับโครงกำรบริหำรงำนบุคคลที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด หรือ
งำนตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 

  √  

20 กำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มี
ควำมโปร่งใส และสำมำรถให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำตรวจสอบได้ 

  √  
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ปัญหำ/อุปสรรค 
1. รูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลอัตรำก ำลังของหน่วยงำนมีควำมแตกต่ำงกัน ขึ้นกับบริบทของแต่ละ 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ แม้ว่ำงำนอัตรำก ำลังต้องด ำเนินกำรตำมระเบียบ กฎเกณฑ์ และรูปแบบกำรค ำนวณที่

ก ำหนด โดยหน่วยงำนต้นสังกัดมอบนโยบำยให้รวบรวมข้อมูลก ำลังคนทุกด้ำนเพ่ือจัดท ำแผนกำรบริหำร

อัตรำก ำลังให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งไม่ได้ก ำหนดรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลให้เป็นแบบแผนที่ชัดเจน 

ซึ่งที่ผ่ำนมำพบว่ำแต่ละจังหวัด กำรรำยงำนข้อมูลอัตรำก ำลังประกอบกำรน ำเสนอข้อมูลเข้ำที่ประชุม อกศจ. 

และ กศจ. ของแต่ละจังหวัด มีชุดข้อมูลที่ต่ำงกัน ลักษณะกำรจ ำแนกข้อมูลต่ำงกัน กำรให้รำยละเอียดสภำพ

อัตรำก ำลังมีควำมยุ่งยำกพอสมควร รวมทั้งมีกำรจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่ต่ำงกัน เพ่ือสำมำรถใช้งำนได้ง่ำย

และเป็นปัจจุบันที่ทันต่อกำรใช้งำน 

-  ด้ำนตัวบุคคลที่เป็นเจ้ำหน้ำที่งำนอัตรำก ำลังของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และของส ำนักงำน 
ศึกษำธิกำรจังหวัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนงำนอัตรำก ำลังยังไม่ครอบคลุมทุกด้ำน มีประเด็นควำมเห็นทั้งที่

สอดคล้องและไม่สอดคล้องกัน ซึ่งอำจส่งผลถึงกำรวิเครำะห์กำรใช้อัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่งที่ไม่

เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนด 

2. ด้วยระบบที่ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นผู้จัดท ำข้อมูลและส่งต่อให้กับ  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรของ กศจ. เป็นผู้ด ำเนินกำร แต่ในสภำพควำมเป็นจริง

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่ได้มีฐำนข้อมูลที่จะเป็นกำรช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องในเรื่องต่ำง ๆ ให้กับ

เขตพ้ืนที่ได้ จึงไม่อำจรู้ว่ำข้อมูลเหล่ำนั้นถูกหรือผิดมำกน้อยเพียงใด 

3.  กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทุกหน่วยงำนกำรศึกษำจะต้อง 
ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด แต่ในเรื่องของแนวปฏิบัติเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของ

หน่วยงำนต้นสังกัดที่จะต้องก ำหนดรูปแบบหรือปฏิทินกำรด ำเนินกำรให้หน่วยงำนต้นสังกัดด ำเนินกำรให้

เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยยึดถือควำมถูกต้องเหมำะสมตำมบริบทของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และเมื่อ

ด ำเนินกำรแล้วก็จะต้องเสนอให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรเสนอต่อ กศจ. เพ่ือ

พิจำรณำ แต่ในสภำพควำมเป็นจริงส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ต้องมีภำรกิจในกำร  

บูรณำกำรกำรศึกษำของทุกหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัด โดยขึ้นตรงต่อส ำนักงำนปลัดกระทรวง ไม่ใช่

ผู้บังคับบัญชำ จึงท ำให้ไม่สำมำรถก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจนให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ได้ อีกทั้งส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดไม่ได้มีฐำนข้อมูลที่จะเป็นกำรช่วยตรวจสอบควำมถูกต้องในเรื่องต่ำง 

ๆ ให้กับเขตพ้ืนที่ได้  
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4. องค์ประกอบ อกศจ. และ กศจ. ในเรื่องของสัดส่วนของกรรมกำรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒเิพรำะ 
ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและมีประสบกำรณ์ด้ำนกฎหมำยมีไม่เพียงพอ 

- ควำมไม่ชัดเจนในข้อกฎหมำยที่บังคับใช้ในปัจจุบันที่คำบเกี่ยวกันเรื่องอ ำนำจระหว่ำง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

5.  ขั้นตอนกำรสั่งกำรของรำชกำรในกำรแจ้งประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร 
ศึกษำได้รับทรำบ เป็นขั้นตอนท่ีค่อนข้ำงยำวและค่อนข้ำงล่ำช้ำ เช่นกำรส่งผลงำนเพื่อคัดเลือกท ำให้บำงครั้ง

ผู้ที่สนใจจะส่งผลงำนเข้ำรับกำรคัดเลือก ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันตำมห้วงเวลำที่ก ำหนด 

6. กำรจัดข้อมูลกำรรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เดิมให้ทุกเขต 
พ้ืนที่รำยงำนข้อมูล แต่ปัจจุบันก ำหนดให้ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นหน่วยงำนบูรณำกำรกำรศึกษำ

จงัหวัดและไม่ได้ก ำหนดขอบเขตกำรท ำงำน แนวปฏิบัติ หรือสร้ำงควำมเข้ำใจให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำให้

รับทรำบและถือปฏิบัติ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ควำมไม่ชัดเจนนี้จึงค่อนข้ำงเป็นอุปสรรคในกำร

ด ำเนินงำนในกำรขอรับกำรสนับสนุน ข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ 

7. ด้วยโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำรที่แต่ละส่วนรำชกำรไม่ได้ขึ้นตรงต่อกัน กำรปฏิบัติงำน 
ของหน่วยงำน ในสังกัดระดับจังหวัดจึงต้องปฏิบัติตำมแนวทำงของส่วนรำชกำรนั้น ๆ เมื่อต้องเสนอเรื่องขอ

ควำมเห็นชอบต่อองค์คณะบุคคล ผ่ำนส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำร บำงครั้งจึงไม่

สำมำรถทรำบแนวปฏิบัติหรือระเบียบกำรด ำเนินกำรของแต่ละส่วนรำชกำรในเรื่องนั้น 

8. กำรขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมแผน โครงกำรที่ก ำหนดไว้ไม่ได้รับกำรขับเคลื่อน ท ำให้ 
แผนไม่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงแท้จริง 

- หน่วยงำนทำงกำรศึกษำยังให้ควำมตระหนักในเรื่องของกำรเสนอโครงกำรในแผนพัฒนำ 
กำรศึกษำช้ำงน้อย 

9.  กำรจัดเก็บข้อมูลไม่ครอบคลุมตำมตัวชี้วัด 
10.  หน่วยงำนทำงกำรศึกษำรวมทั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในมิติของกำรจัด 

กำรศึกษำที่ต้อบูรณำกำรร่วมกันในภำพรวมของจังหวัด 

11. กำรเปลี่ยนแปลงเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบรำยใหม่ ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรประสำนข้อมูล 
กำรท ำงำนที่เป็นขั้นตอนต่อเนื่องกัน และท ำให้ต้องใช้เวลำในกำรด ำเนินกำรเพ่ิมขึ้น รวมทั้งต้องมีกำรศึกษำ

หำควำมรู้เกี่ยวกับกระบวนกำรด ำเนินงำน ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคล 

 ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 หน่วยงำนประสบปัญหำในกำรบริหำรงำนบุคคล เรื่องใดบ้ำง และมี

กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลที่ส ำคัญ อย่ำงไร 

ปัญหำ วิธีกำรแก้ไข ผลกำรแก้ไข 
1.กำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือน ำเสนอ 
กศจ.ล่ำช้ำ ซึ่งปัญหำเกิดจำกกำร
ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินกำรที่
กระชั้นชิด จึงเป็นสภำวะเร่งรีบ
ของหน่วยงำนกำรศึกษำที่เป็นผู้
ปฏิบัติที่จะต้องจัดท ำข้อมูลให้ทัน
ต่อห้วงเวลำของกำรน ำเสนอ 
กศจ. 

1.ใช้วิธีกำรประสำนงำนแบบไม่
เป็นทำงกำร เช่น โดยวำจำ ใน
กำรขอส่งไฟล์ข้อมูลก่อนเพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ทำงศึกษำธิกำรจังหวัด
สำมำรถน ำไปบรรจุในระเบียบ
วำระเป็นเบื้องต้นก่อน ส่วน
หนังสือรำชกำร หรือหำกเป็น
เอกสำรประกอบกำรประชุมก็จะ
ขอน ำส่งภำยหลังหรือน ำไปในวัน
ประชุมด้วย  

1.กำรประสำนงำนแบบไม่เป็น
ทำงกำรนี้ สำมำรถท ำให้งำน
ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และแล้ว
เสร็จตำมก ำหนดเวลำ และทั้ง
สองฝ่ำยเริ่มให้ควำมร่วมมือและ
เข้ำใจระบบกำรท ำงำนของกัน
และกันมำกข้ึน   

2.รูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูล
อัตรำก ำลังของหน่วยงำนมีควำม
แตกต่ำงกัน ขึ้นกับบริบทของ
หน่วยงำนกำรศกึษำ ท ำให้
หน่วยงำนกำรศึกษำมีชุดข้อมูลที่
ต่ำงกัน ลักษณะกำรจ ำแนก
ข้อมูลต่ำงกัน กำรให้รำยละเอียด
สภำพอัตรำก ำลังต่ำงกัน มี
รูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลที่
ยุ่งยำกซับซ้อน ท ำให้ได้ข้อมูลที่
ไม่เป็นปัจจุบัน และไม่ทันต่อกำร
ใช้งำน 

2.มีกำรจัดท ำระบบกำรจัดเก็บ
ข้อมูลให้ง่ำยแก่กำรปฏิบัติ
ตลอดจน มีกำรประสำนงำน กำร
สร้ำงควำมเข้ำใจ รวมทั้งเสนอให้
มีกำรจัดท ำระบบกำรจัดเก็บ
ข้อมูลระดับหน่วยงำนร่วมกัน 
เพ่ือให้มีข้อมูลในภำพรวมของ
จังหวัด 

2.ข้อมูลมีควำมชัดเจนมำกข้ึน
ระหว่ำงหน่วยงำนเริ่มมีแนวทำง
ในกำรด ำเนินงำนในทิศทำง
เดียวกันมำกขึ้น 
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ปัญหำ วิธีกำรแก้ไข ผลกำรแก้ไข 
3.เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน
กำรศึกษำและส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดมีควำมรู้ควำม
เข้ำใน ในเรื่องงำนที่ปฏิบัติ
ร่วมกันยังไม่ครอบคลุมทุกด้ำน     
บำงเรื่อง มีประเด็นและ
ควำมเห็นที่ขัดแย้งกันอย่ำงเห็น
ได้ชัด ท ำให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมล่ำข้ำและ 

3.ประสำนเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ
ปัญหำที่เกิด จัดประชุมชี้แจงหำ
แนวทำงร่วมกัน เพ่ือระดมพลัง
สมอง ร่วมกันศึกษำเอกสำร 
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง รับ
ฟังและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
ระหว่ำงกัน  

3.เจ้ำหน้ำที่ทุกหน่วยงำนเริ่ม
เข้ำใจบทบำทของตนเองและ
หน่วยงำนอื่น เข้ำใจในระเบียบ
วิธีปฏิบัติ และให้กำรยอมรับใน
กำรด ำเนินงำนของกันและกัน
มำกขึ้น 

4. กำรเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงำน 
ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเนื่อง เลย
ท ำให้ระบบงำนเกิดผิดพลำด        
ล่ำช้ำและไม่ทันตำมก ำหนดเวลำ 
ตลอดจนไม่เป็นปัจจุบัน 

4.มีกำรประชุม ซักซ้อม และ
ก ำหนดรูปแบบกำรจัดเก็บ
เอกสำรของทำงรำชกำรให้เป็น
ระบบ โดยให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคน
จัดท ำระบบเอกสำรให้เป็น
ปัจจุบัน สะดวกต่อกำรค้นหำ 
และจัดให้มีกำรจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนโดยให้กำรน ำส ำเนำ
เอกสำรกำรด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนระบุไว้ในคู่มือด้วย 

4. เจ้ำหน้ำที่มำใหม่สำมำรถ
ท ำงำนต่อจำกคนเดิมได้เป็นอย่ำง
ดี มีเอกสำรตัวอย่ำงประกอบกำร
ด ำเนินงำน ท ำให้สำมำรถด ำเนิน 
งำนต่อไปทั้งเป็นปัจจุบันและ
ทันเวลำ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศของหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดถือเป็นสิ่งส ำคัญยิ่งต่อกำร 
ปฏิบัติงำนทั้งของหน่วยงำนเองและเพ่ือประโยชน์ต่อกำรน ำไปเป็นฐำนข้อมูลในกำรด ำเนินกำรของทุกส่วน

รำชกำรในภำพรวมของจังหวัด แต่ในสภำพปัจจุบันหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในจังหวัดไม่เข้ำใจบทบำทของ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่จะต้องน ำข้อมูลจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เหล่ำนั้นมำจัดท ำเป็นสำรสนเทศใน

ภำพรวมของจังหวัดเท่ำที่ควร ควรให้หน่วยงำนต้นสังกัดสร้ำงกำรรับรู้ให้กับหน่วยงำนภำยใต้สังกัดในระดับ

จังหวัด เพ่ือรับทรำบและให้ควำมร่วมมือต่อไป 
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รำยงำนกำรบรหิำรงำนบุคคล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

2. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรมีกำรซักซ้อมกระบวนกำร 
ด ำเนินงำนที่ส ำคัญๆ ร่วมกัน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน และเกิดควำมเข้ำใจที่ชัดเจน 

ถูกต้องในกำรท ำงำน ลดควำมผิดพลำดที่อำจจะเกิดขึ้นได ้

  ขอรับรองว่ำรำยงำนกำรบริหำรงำนบุคคล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 (1 ตุลำคม 

2563 – 30 กันยำยน 2564) ฉบับนี้เป็นข้อมูลถูกต้องเป็นจริงทุกประกำร 

 

      ลงชื่อ 
             (นำงสุธำนี  วิสุงเร) 
                               ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
           ผู้รำยงำน 
 

 



กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 


