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กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 





ค ำน ำ 

 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ได้จัดท ำแผนปฏิบัติกำร

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดแนวทำงและเป้ำหมำย และเป็น

เครื่องมือในกำรปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยได้วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์

ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และจุดเน้นของแผนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ Best Practice UBON 1 : 2023 Model ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 

  ขอขอบคุณคณะท ำงำน และผู้ เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม/หน่วย ที่มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ            
แผนปฏิบัติกำรฯ ฉบับนี้ จะสำมำรถขับเคลื่อนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำไปสู่ผู้รับบริกำร ให้ได้รับโอกำส       
ทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมศักยภำพเท่ำเทียมกัน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ          
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดยจะต้องสอดคล้อง        
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านต่าง  ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมาย และเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน และ     
เพ่ือสนับสนุนการรายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ความเชื่อมโยง  
กับแผน  3 ระดับ และโครงการ/งบประมาณที่แสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท      
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุบลราชธานี และจุดเน้นของแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 
1 : 2023 Model ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รวม 5 กลยุทธ์ ได้แก่ 
1) การสร้างโอกาสทางการศึกษา 2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 4) การส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 5) การสนองนโยบายทุกระดับ ซึ่งมีแผนการใช้จ่าย
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,172,591 บาท แบ่งเป็นงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการส านักงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน 1,400,000 บาท  
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จ านวน 300,000 บาท และเป็นงบพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน  4,878,440 บาท และงบพัฒนา
คุณภาพการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 140,594,151 บาท 



 

 

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 และสถำบันอ่ื นที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 9. ด ำเนินกำรและประสำนงำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 10. ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
 11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไป กับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 12.ปฏิบั ติหน้ ำที่ อ่ืน เกี่ ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำที่ มิ ได้ ระบุ ให้ เป็นหน้ำที่                   
ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้มอบหมำย  
 

 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ข้อมูลพื้นฐำน 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 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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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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 (มีนักเรียน 121 – 200 คน) จ ำนวน 38 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 15.97 และสถำนศึกษำขนำดที่ 7 
(มีนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) 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 ำเภอดอนม ดแดง               
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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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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 มี สั ดส่ วนจ ำนวนสถำนศึกษำขนำดเล็ ก ในปี กำรศึกษำ 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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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
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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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
ตำรำง 15 ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT: National Test)  

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 

ทักษะที่ประเมิน 
ปีกำรศึกษำ  

2559 
ปีกำรศึกษำ  

2560 
ปีกำรศึกษำ  

2561 
ปีกำรศึกษำ  

2562 
ปีกำรศึกษำ  

2563 

ด้ำนควำมสำมำรถทำงภำษำ 47.33 49.16 53.85 43.62  

ด้ำนค ำนวณ 40.28 36.22 49.26 44.52  

ด้ำนกำรใช้เหตุผล 48.59 51.38 48.10 -  

รวม 3 ด้ำน 45.40 45.59 50.41 44.07  

  

 
จำกตำรำง 15 ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT: National 

Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  3 ปีกำรศึกษำ 2563 ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ไม่มีกำรทดสอบด้ำนกำรใช้เหตุผล ผลเฉลี่ย 2 ด้ำน ลดลงจำกปีกำรศึกษำ 
2562 
 

ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นภาษาไทย รวม 2 ดา้น

ปี2561 49.62 53.85 50.41

ปี2562 44.52 43.62 44.07

49.62 53.85 50.41
44.52 43.62 44.07
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แผนภูมิเปรียบเทียบคะแนน NT สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2561-2562

ปี2561 ปี2562
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ตำรำง 16 รำยงำนคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สพฐ. ศึกษำธิกำรภำค จังหวัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

วิชำ เขตพื้นท่ี จังหวัด ศึกษำธิกำรภำค สังกัด สพฐ. ประเทศ 
เปรยีบเทยีบกับ 

สพฐ 
เปรยีบเทยีบกับ 

ประเทศ 

ด้ำนคณติศำสตร ์ 44.52 41.43 42.8 45.64 44.94 -1.12 -0.42 

ด้ำนภำษำไทย 43.62 42.77 43.78 46 46.46 -2.38 -2.84 

รวม 2 ด้ำน 44.07 42.1 43.29 45.82 45.70 -1.75 -1.63 

 

 
  
 จำกตำรำง 16 ค่ำเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT: National Test)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 ผลเฉลี่ย 2 ด้ำน ต่ ำกว่ำระดับ สพฐ. และระดับประเทศ   

 

 
 
 

ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นภาษาไทย รวม 2 ดา้น

เขตพืน้ท่ี 44.52 43.62 44.07

จงัหวดั 41.43 42.77 42.1

ศกึษาธิการภาค 42.8 43.78 43.29

สงักดั สพฐ. 45.64 46 45.82

ประเทศ 44.94 46.46 45.70
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แผนภูมิแสดงผลกำรเปรียบเทียบคะแนน NT ปีกำรศึกษำ 2562
ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษำธิกำรภำค ระดับ สพฐ. 

และระดับประเทศ

เขตพืน้ท่ี จงัหวดั ศกึษาธิการภาค สงักดั สพฐ. ประเทศ
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ตำรำง 17 รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National 
Education Test : O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2563 รำยงำนคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ สพฐ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 
 

ตำรำง 18  รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National 
Education Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2563 รำยงำนคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ สพฐ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ตำรำง 19 รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National 
Education Test : O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 รำยงำนคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศ สพฐ. และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

 
 

ตำรำง 20 รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 – 2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี 
เขต 1 

 

 ที่มำ : กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต 1 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ด้ำนประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำรำงที่  21  ผลกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
          (KRS : Report System)  
อันดับที่ สพท. คะแนน ร้อยละ ระดับผลกำร

ประเมิน 
112 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

อุบลรำชธำนี เขต 1 
4.03857 80.77 ระดับ

มำตรฐำน 
ขั้นสูง 

 
ที่มำ : กลุ่มอ ำนวยกำร 

 
ตำรำงที่ 22 ผลกำรติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ        
       ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
 
ผลกำรประเมิน มำตรฐำนด้ำนที่ 1 มำตรฐำนด้ำนที่ 2 มำตรฐำนด้ำนที่ 3 คะแนนภำพรวม 

ปี 2564 รอผลประเมินฯ รอผลประเมินฯ ดีเยี่ยม - 
 

ที่มำ : กลุ่มอ ำนวยกำร 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ตำรำงที่ 23 ผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  

(ผลกำรด ำเนินงำนเทียบค่ำเป้ำหมำยตัวชี้วัด) 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและของประเทศชำติ 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรสร้ำง
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุก
รูปแบบ 

ร้อยละ 
80 

บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญำ 

ร้อยละ 
80 

บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

เพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัดที่ 8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำม
หลักสูตรระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 
70 

บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและ
มัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำร
พัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 

ร้อยละ 
100 

ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 11 ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียม
ควำมพร้อม ด้ำนกำรอ่ำนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ในกำรประเมินระดับ
นำนำชำติตำมโครงกำร PISA 

ร้อยละ 
100 

บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะ
อำชีพในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือประกอบอำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำง
สอดคล้องตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนควำมท้ำ
ทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21 

  

   ตัวช้ีวัดที่ 14.1 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 
80 

บรรลุ 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร
ประเมิน 

   ตัวช้ีวัดที่ 14.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 
80 

บรรลุ 

   ตัวช้ีวัดที่ 14.3 ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 ร้อยละ 
80 

- 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อม
ล้ ำทำงกำรศึกษำ 
ตัวช้ีวัดที่ 15 อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกร
กลุ่มอำยุ 

  

    ตัวช้ีวัดที่ 15.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำ
เรียนชั้น   ประถมศึกษำปีที่ 1 

ร้อยละ 
100 

ไม่บรรลุ 

    ตัวช้ีวัดที่ 15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 
2563 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 

ร้อยละ 
100 

บรรลุ 

    ตัวช้ีวัดที่ 15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 
2563 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 หรือเทียบเท่ำ 

ร้อยละ 
100 

- 

    ตัวช้ีวัดที่ 15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีกำรศึกษำ 
2563 ได้ศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 
78 

- 

กลยุทธ์ที ่5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ตัวช้ีวัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 
80 

บรรลุ 

หมำยเหตุ กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ และกลยุทธ์ที่ 6 
กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ใช้ข้อมูลจำกส ำนัก/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลำง 
สพฐ. 

ที่มำ : กลุ่มนโยบำยและแผน 
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แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 

ตำรำงที่ 24  ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ออนไลน์  (Integrity and Transparence Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 

 

ล ำดับที ่ สพท. คะแนนรวม ระดับ ผลกำรประเมิน 
62 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

อุบลรำชธำนี เขต 1 
 

88.51 A ผ่ำน 

ที่มำ : กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ตำรำงที ่25 แสดงข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

ที ่ หมวดรำยจ่ำย ผลกำรเบิกจ่ำย (%) 
1 งบด ำเนินงำน 93.12 
2 งบลงทุน 98.39 
3 งบเงินอุดหนุน 99.96 
4 งบรำยจ่ำยอื่น 71.40 

ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 



 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ส่วนที่ 2 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ก าหนด วิสัยทัศน์    
พันธกิจ เป้าประสงค์ แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ โดย วิ เคราะห์ สังเคราะห์ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนพัฒนาการศึกษา  (พ.ศ. 2562-2565) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และจุดเน้น
ของแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model        
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  (Vision) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
พันธกิจ  (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง       
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้ เรียนทุกคนได้รับบริการ        
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม 

3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ พัฒนา
ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
เป้าประสงค์  (Goal) 

1. สถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ 
พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทย  

3. ผู้เรียนทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านทักษะ
วิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพตามคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีระบบบริหาร มีการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

5. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
กลยุทธ์   
  กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 
       กลยุทธ์ที่ 5  การสนองนโยบายทุกระดับ 
 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  (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 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

แนวทางขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้น ายุทธศาสตร์ชาติ    

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)       
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และ จุดเน้นของแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2564  
ยุทธศาสตร์ชาติ  

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเน้นการบริหาร

จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ    
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วน ราชการ ภาคเอกชน
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลัก      
ธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติ ด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ   บนฐาน

แนวคิด 3 ประการ ได้แก่  
2.1 “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

ประเพณี  วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ งความได้ เปรียบ               
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม      
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 

2.2 “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศใน
มิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล
และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 

2.3 “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคน    
รุ่นใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที่รองรับอนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนใน เวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของคน      
ชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง 

และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี 
ในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกร     
ยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ           

ทั้ งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัว             
ของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไก
บริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด 
โดยรัฐ ให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ

ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน         
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน 
และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็น
การด าเนินการ บนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
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6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน  

เพ่ือประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะ
บทบาท หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน
มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลัก ธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวมมีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยง
ถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 
ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัยมีความเป็นสากล              
มีประสิทธิภาพ และ น าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรม      
มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อม     

ที่เอ้ือต่อการ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่   
ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์และสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้        
เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิต
อย่างมีคุณค่า  

แผนย่อยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคน      

ในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และ       
การมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 
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แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ ส่งเสริม

อนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จ าเป็นต่อสมองเด็กและให้มีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย         
ให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน ซึ่งปัจจัยส าคัญคือการพัฒนาศักยภาพและความรอบรู้ด้านอนามัย      
เจริญพันธุ์แก่พ่อแม่ มีการออกแบบกระบวนการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมแก่กลุ่ม   
เด็กปฐมวัย และมีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน 

แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับ

ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหา       
ที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถ          
ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่นทางความคิด รวมถึงทักษะด้านภาษา ศิลปะและความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจรวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตและวางแผนทาง การเงินที่เหมาะสม  
ในแต่ละช่วงวัยและน่าไปปฏิบัติได้ ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
รวมถึงทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมและท างาน    
กับผู้อ่ืนได้ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ซึ่งหากมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีหลักสูตร
การศึกษาที่ เอ้ือ ต่อทักษะชีวิต มีการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ทักษะชี วิต และทักษะอาชีพ           
ในหลักสูตร และสร้างการมีงานท าของวัยเรียน/วัยรุ่น จะช่วยให้การพัฒนาเด็ก และเยาวชนบังเกิด
ผลสัมฤทธิ์ได ้

ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
ทิศทางการพัฒนาการเรียนรู้ที่ เสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ทักษะสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ 3 และภาษาท้องถิ่น ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการ
ออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทาง วิชาการระดับนานาชาติ โดยค านึงถึงการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  ตามความถนัดและความสามารถของ พหุปัญญาชองมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ 
และคณิตศาสตร์ ด้านทัศนะและมิติดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเอง          
มนษุยสัมพันธ์ รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา
และรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบ
สนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพ ผู้มีความสามารถพิเศษ       
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ให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง เพ่ือบรรลุเป้ าหมายสู่คนไทยที่มี ทักษะสูง          
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรู้           

ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบ
คิด   ในลักษณะ สหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา ความรู้
และทักษะ ทางศิลปะ และความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหาความสัมพันธ์ 
การพัฒนาระบบการเรียนรู้ เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิดทบทวน
ไตร่ตรอง การสร้างผู้เรียนให้สามารถก ากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์    ที่ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทาง รวมทั้ง  
การเรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต 

การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น 
“โค้ช” หรือ “ผู้อ านวยการการเรียนรู้” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธี              
จัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาท
เป็นนักวิจัยพัฒนา กระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและพัฒนา
ครูตั้งแต่การดึงดูด คัดสรรผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และ
สร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้มีมาตรฐาน        
ขั้นต่ าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
และให้เอ้ือต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูปการคลังด้านการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยก     
การประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและการรับรองคุณภาพและการก ากับดูแล
คุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบ ที่น าไปสู่การวัดผลในเชิงทักษะที่จ าเป็นส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 มากกว่าการวัดระดับความรู้ ตลอดจนมีการวิจัย และใช้เทคโนโลยีในการสร้างและ
จัดการความรู้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ อาชีพที่สอดคล้องกับ
บริบทพื้นที ่
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การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบฝึกอบรม
บนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษา
ออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล จูงใจให้คนเข้าสู่การยกระดับ
ทักษะ การให้สถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานผ่านการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ       
อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบคุณวุฒิ วิชาชีพ นอกจากนี้ ต้องพัฒนาระบบการเรียนรู้ในชุมชนให้เข้าถึง
ความรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นพ้ืนที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต รวมถึง
การเรียนรู้และทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ได้แก่ การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โดยระดมทรัพยากร    
จากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู้ การสร้างนิสัย
ใฝ่เรียนรู้ และให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นรอบตัวรวมทั้งน าความรู้ไปพัฒนาต่อยอดหรือ
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ รวมทั้งการวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
โดยเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสาน     
กับคุณค่า บทบาทและประสบการณ์ของครูไปพร้อมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากระบบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านเทคโนโลยีการ
เรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการสร้ างความตื่นตัวให้คนไทย
ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และ
ประชาคมโลกบนพ้ืนฐานของความเข้าใจ ลุ่มลึกในประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของไทยและ
พัฒนาการของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมการรับรู้ของคนไทยด้านพหุวัฒนธรรม การเห็นคุณค่าและมีความ
อดกลั้น ต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต ผ่านความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือนบ้าน            
การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการท างานระยะสั้นในประเทศเพ่ือนบ้าน           
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 

ประเด็น 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพ      

การบริการภาครัฐให้มีความทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแกไขปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นล าดับ
ขั้นตอน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ผ่านการก าหนด ความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจตามยุทธศาสตร์ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ท้องถิ่น เพ่ือให้การท างานร่วมกัน ในระดับพ้ืนที่เกิดความเข้มแข็ง ไม่ซ้ าซ้อน ชัดเจนภายใต้ขนาดของรัฐ
ที่เหมาะสม ทุกฝ่ายถือเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม 
ตั้งแต่เริ่มด าเนินการ ระหว่างการด าเนินการ และหลังการด าเนินการ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และ
ผลสัมฤทธิ์ระดับโครงการ โดยระบบงบประมาณ และระบบการตรวจสอบ ต้องส่งเสริมแรงขับเคลื่อน
การด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในมิติภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และ
ภารกิจพ้ืนที่ โดยบุคลากรภาครัฐต้องมีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง  
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มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นระบบมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับภาระงาน โดยมีค่านิยมและวัฒนธรรม   
ในการท างานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพ่ือประชาชน มีความมุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจ ในการที่จะร่วมกัน
พลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์  

แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 
เป้าหมายส าคัญซองการบริการภาครัฐ คือ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง 

ความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน     
ในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตาม
หลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้        
อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน 
ด าเนินการพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการ     
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายสะดวกรวดเร็วโปร่งใสหลากหลาย ช่องทางตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่าย
น้อย ไม่มีข้อจ ากัดของเวลา พ้ืนที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอ หรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทางขั้นตอน รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและ
วางแผนให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มี
ความพร้อมในการให้บริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรมมาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิม 
และสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้ องการ 
ของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ 

แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

ภาครัฐเป็นกลไกส าคัญในการจัดสรรบริการและประโยชน์สาธารณะเพ่ือให้เกิดการพัฒนา 
และการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้นแผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลังจึงถูกจัดท าขึ้นเพ่ือให้
ภาครัฐ ด าเนินการภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการรักษาเสถียรภาพทางการ
เงิน   การคลัง บริหารและจัดการการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐใช้จ่ายใน
จ านวน   ที่เหมาะสม อย่างโปร่งใส โดยที่ประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ สามารถตรวจสอบการใช้จ่าย
ของภาครัฐได้ทุกขั้นตอน และมีมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าที่เท่าทันต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงประเทศ 

แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 

ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท าและให้บริการสาธารณะ ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาด
ใหญ่ และขยายตัว มีอัตราก าลังภาครัฐและลัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ าและค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐเพ่ิมขึ้นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณการลงทุนของประเทศ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้
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ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีจุดเน้นส าคัญประการหนึ่ง     
ในการปรับสมดุล ให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ     
ที่ท าหน้าที่ในการก ากับ หรือการให้บริการ ซึ่งในปัจจุบันภาคส่วนอ่ืนได้มีขีดความสามารถในการจัดท า
บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับภาครัฐได้ รวมทั้งมีทางเลือกในการ       
ส่งมอบบริการให้กับประชาชน หลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในปัจจุบันให้ภาค   
เอกชน ภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชนในรูปแบบโมเดลประชารัฐเป็นผู้ด าเนินการแทน 

การพัฒนาการปรับสมดุลภาครัฐ จึงมุ่งเน้นการลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ด้วยการ
เสริมสร้าง บทบาทของภาคส่วนอ่ืนในสังคม เพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะ 
ได้ง่าย มีทางเลือกที่หลากหลาย และได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือ
กลุ่มคนเพ่ือตอบโจทย์ที่ว่าประชาชนคือหัวใจส าคัญของการบริการสาธารณะ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐเกิดความสมดุลตามภารกิจ ที่เหมาะสมระหว่างบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
อ่ืน ๆ โดยเฉพาะประชาชน การปรับสมดุลภาครัฐจึงเป็นแนวทางส าคัญที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพ          
ของภาครัฐ ทั้งในด้านการปรับขนาดของภาครัฐ และโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจด้านการก ากับ
ดูแล การให้บริการในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นให้ชัดเจน           
ไม่ซ้ าซ้อน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาครัฐที่ใกล้ชิด    
ประชาชนมากท่ีสุดในการจัดบริการสาธารณะ โดยส่งเสริมประชาชนให้ได้ มีส่วนร่วม และมีการกระจาย
อ านาจการบริหารจัดการให้ชุมชน ท้องถิ่นด าเนินการสร้างความเข้มแข็ง และมีสมรรถนะสูงและมี     
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงบทบาทในเชิงพ้ืนที่ รูปแบบการให้บริการสาธารณะ และปรับปรุงระบบภาษี
ของท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนในการด าเนินงานในพ้ืนที่ให้เกิดความยั่งยืน 

แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก     
ยุคปัจจุบัน เป็นเงื่อนไขส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต 
ความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ท าให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ ต้องปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว 
ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และ
ระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทัล และสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0 จึงเป็นเครื่องมีอที่หน่วยงานภาครัฐ
ต้องน ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง 
ในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้องมีกลไก
ด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการ ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจ
และการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและ
กระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่  พัฒนา         
องค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนสภาพการท างานภายในองค์กร โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่
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มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล       
มีการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัวโดยน่าภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วน
หนึ่ง  ของการพัฒนาบริการของประชาชน เพ่ือประซาซน และการท าให้ภาครัฐเป็นฐานการต่อยอดการ
สร้างคุณค่าของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ ด้านดิจิทัล 
เพ่ือให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ไข้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพ่ือสร้างนวัตกรรม
การบริการและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน และ
ผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติ
ราชการ และการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ 

แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

บุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนา
ประเทศ ให้ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนดและให้อ านาจไว้ เพ่ือการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้ านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุข      
ของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากร
ภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลส าเร็จ ภาครัฐจ าเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และ
วิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐในทุกมิติเพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม     
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงาน ที่ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการ 
แห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานและเพ่ือส่วนรวม เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน    
อย่างเต็มก าลังความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน 

แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องท่ี 2 การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  
เป้าหมายรวม 

1. เด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไป และกลุ่มที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สามารถเข้าถึง และ 
ได้รับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึง        
มีระบบคัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย      
มีระบบฐานข้อมูลที่เอ้ือต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงาน และมีการพัฒนาบุคลากรที่      
เกี่ยวข้อง มีกลไกขับเคลื่อนและบูรณาการการท างานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           
ให้สอดคล้องเป็นเอกภาพ 
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เรื่องท่ี  3  การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา  
เป้าหมายรวม  

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ทุกคนมีความเสมอภาค    
ในโอกาสพัฒนาตนเองตามศักยภาพและเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงเสริมสร้างพัฒนาครูและ 
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่น าไปใช้ได้จริงเพ่ือยกระดับ 
ความสามารถของคนไทยได้อย่างยั่งยืน 

2. บุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคลที่มีความต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงเต็มศักยภาพ และสามารถด ารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมี
ศักดิ์ศรี  

3. โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการการยกระดับคุณภาพ  
ของการจัดการศกึษาอย่างเร่งด่วน ได้รับการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 

4. ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ 
เกื้อกูลอ่ืนที่เหมาะสม โดยให้ค านึงถึงการปฏิบัติงานที่มีความยากล าบาก หรือการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่
เสี่ยงภัย หรือห่างไกล 

5. ครูและผู้เรียนในโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลและโรงเรียนขนาดกลางที่ต้องการ         
การยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้าถึงการสนับสนุนทางวิชาการได้อย่าง
เพียงพอ 

เรื่องท่ี 4 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์  
เป้าหมายรวม 

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาความรู้และทักษะ และสมรรถนะในการปฏิบัติ 
หน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสม ในการพัฒนาแต่ละกลุ่ม โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก 
และทุรกันดารให้ ได้รับความสะดวกในการพัฒนา 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ ได้รับค่าตอบแทน           
ที่เหมาะสมกับความสามารถ ประสิทธิภาพในการสอนและผลลัพธ์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยค านึงถึง 
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ห่างไกล เสี่ยงภัย ยากล าบาก และทุรกันดาร 

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และ
จัดหรือสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ สมรรถนะ และประสบการณ์ที่จ าเป็น 
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงการพัฒนาผู้ที่มีโอกาสจะได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาเป็นผู้บริหาร 
สถานศึกษาและผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน 

4. ให้คุรุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพครูที่มีหน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ 
วิชาชีพ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

5. ให้ระบบงานในการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาภาครัฐ เป็นระบบที่มีการ
ด าเนินการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความคล่องตัว มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสมเอ้ือต่อการ
บริหารสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระ 
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เรื่องท่ี  5  การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 
เป้าหมายรวม 

1. การจัดการศึกษาทุกระดับใช้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคนดีของสังคม มีวินัยและภูมิใจ       
ในชาติ 

3. มีระบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่ได้รับการปรับปรุงให้สามารถประเมินคุณภาพ 
การศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างมีสัมฤทธิ์ผล และมีแนวทาง   
ในการคัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

4. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล โดยมี
การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสมกับบริบทเพ่ือ
พัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับตามปรัชญาและเป้าหมายของสถานศึกษาและมีระบบความ
รับผิดชอบทางการศึกษา (Educational Accountability) บนพื้นฐานสมรรถนะหลักของผู้เรียน 

5. สถานศึกษาระดับต่าง ๆ มีระบบคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิภาพอย่าง
เหมาะสม 

6. เพ่ิมจ านวนผู้เรียนอาชีวศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและ 
ประเทศ และผู้จบอาชีวศึกษามีงานท า 

เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนและยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษา 

เป้าหมายรวม 
1. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา 

ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการ 
บริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 

2. ผู้เรียนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เหมาะสมสอดคล้องกับ     
อัตลักษณ์ของชุมชนและพ้ืนที่ 

3. มีการเรียนรู้และขยายผลของนวัตกรรมที่ ได้จากพ้ืนที่ นวัตกรรมการศึกษาสู่การ            
จัดการศึกษาในพื้นที่อ่ืน ๆ 
  
เรื่องท่ี 7 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล (Digitalization for 

Educational and Learning Reform) 
เป้าหมายรวม 

1. เพ่ือพัฒนาระบบดิจิทัลแพสตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (National Digital Learning 
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Platform) ในการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษา สร้างคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน เพ่ือให้ก้าวกระโดดทันกับพัฒนาการในโลก ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

2. มีระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมการจัดท า 
ข้อมูลรายบุคคลของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงาน และกระบวนการ      
ที่เก่ียวข้องในทุกระดับการศึกษาและทุกระบบการศึกษา 

3. คนไทยมีความฉลาดรู้ มีความเข้าใจ สามารถตัดสินใจและตอบสนองต่อการใช้สื่อและระบบ
ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย  และทันการเปลี่ยนแปลง      

ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ          
ที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 

2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มี สมรรถนะ  
ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย 
และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน 

3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) 
และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์ม
การเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา มาใช้ ประโยชน์
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยการส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้
จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือก าหนดให้มี
ระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัด
เป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ  พร้อมจัดทดสอบ      
วัดความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพ่ือให้
ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุ ง    
ให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความ
เป็นธรรมและสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจาย
ทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 

7. การน้ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ National Qualifications Framework (NQF) และ
กรอบคุณวุฒิ อ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การ
ปฏิบัติ เป็นการผลิตและการพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 
เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต 
และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาท่ีสามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 

8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม 
โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปเป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการ
ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ 

9. การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้ผู้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิต
ที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 

10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  
ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยี     
ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล 

11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพื่อเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) 
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแล
ตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน    
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน     
ของประเทศ 

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
และมาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม
และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียม ความพร้อม
ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 

7. การจัดการศึกษาส้าหรับผู้ที่มีความต้องการจ้าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ 
ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
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นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
1. ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ        
มีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาชั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะ    
ในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง   
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
การเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่
ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุล    
ทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียน      
ทุกระดับ 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน     
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการ            
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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4. ด้านประสิทธิภาพ 

4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
บริบทของพ้ืนที ่

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่    
1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ     
ของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ   
การเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของส้านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
เป้าประสงค์ 

ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการดูแลความปลอดภัยจาก   
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และรองรับวิถีชีวิตใหม่ 
รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากร  ทางการศึกษา ให้สามารถ

วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ความเสียง และด าเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติและ     
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า รองรับวิถีชีวิตใหม่         
(New Normal) 

2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการ ป้องกันและแก้ไข  เกี่ยวกับ 
ภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม    
ไซเบอร์ ภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์     
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 
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3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้แก่ผู้ เรียน         
เพ่ือรองรับภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ที่น าไปสู่ Digital Life & 
Learning รวมถึงความพร้อม ของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือความปลอดภัย    
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติและภัยคุกคาม  

5.ส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศน์การเรียนรู้  ที่ปลอดภัย            
ในสถานศึกษา ให้ผู้เรียนมีความปลอดภัย มีความอบอุ่น และมีความสุขในสถานศึกษา 

6.เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ได้อย่างทันท่วงที 
เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อ่ืน (Bully) ความ
รุนแรงในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศ และยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

7. พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะภัยที่เกิดจากความไม่สงบ       
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
เป้าประสงค์ 

1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค   

จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ได้รับการ

ช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5. เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1. สร้างโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเสมอภาค โดยการค้นหา เฝ้าระวัง 

ติดตาม และช่วยเหลือเด็กปฐมวัย สพท. (3 - 5 ปี) ทุกคน ให้ได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ     
จากสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

2. สร้างโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพให้แก่ประชากร
วัยเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียน ความถนัด และศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินการค้นหา เฝ้าระวังติดตาม และประสานช่วยเหลือ 
ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษา สพท. ขั้นพ้ืนฐาน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าถึงการศึกษาที่มี
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คุณภาพ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และสนับสนุนให้มีข้อมูล องค์ความรู้ และ
แนวทาง/วิธีการ/ เครื่องมือ ที่จ าเป็นในการป้องกันนักเรียนออกจากระบบการศึกษา  

4. พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การศึกษาส าหรับคนพิการ การวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ    
และเด็กด้อยโอกาส  

5. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างโอกาสทางการศึกษา 
6. ระดมการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติและ     

ยึดมั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 

2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยี มีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อม 
ทั้งทางด้านวิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียน 

1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น    
ของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข และน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ  

2. พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางพหุปัญญา (Multiple Intelligences) 
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ สพฐ. การคิดขั้นสูง 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  
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4. ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life 
& Learning 

5. ด าเนินการคัดกรอง/วัดความสามารถและความถนัดของผู้เรียนเพ่ือพัฒนาให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและส่งเสริมขีดความสามารถศักยภาพ  

คุณภาพครู  
6. ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ สพฐ.รูปแบบ Active 

Learning / Co-creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
7.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัด การเรียนการสอนสู่การ

เรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถ ในการสร้างสรรค์และใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้ 
ทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีแรงจูงใจในความเป็นครูมืออาชีพ 

8. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี การพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารายบุคคล ส่งเสริมการทดสอบสมรรถนะรายสาขาในระดับสู ง          
ตามมาตรฐานนานาชาติของครู มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู  

หลักสูตรและอ่ืน ๆ  
9. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ขั้น พ้ืนฐาน           

และหลักสูตรสถานศึกษาบนฐานของสามมโนทัศน์หลัก คือ Career Education , Competency 
Building , Creative Education  

10. ส่งเสริม สนับสนุนการวัดประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่
สอดคล้องกับสภาพบริบทของสถานศึกษา โดยให้มีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วย
ข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมินภาคปฏิบัติ (Performance-based Assessment) และการ
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็นต้น  

11. เพ่ิมคุณภาพการจัดการศึกษาและบูรณาการอย่างยั่งยืนในการจัดการเรียนรวม 
12.พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา    

ของผู้เรียน รวมทั้งด าเนินการให้มีการขยายผล  
13. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
14.บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพหรือการมี   

งานท าตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน 
15. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ 
16.สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรการผลิตครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษาพิเศษ 

การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการ บริหาร
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จัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครู
พ่ีเลี้ยง ในสถานศึกษา  

17. เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความ เป็นเลิศ (HCEC)     
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา   
มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. สถานศึกษาและพ้ืนที่นวัตกรรมได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อ
การบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบท 

3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 

แนวทางการพัฒนา 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถตอบสนอง       
ความต้องการที่แตกต่างของนักเรียน และผู้รับบริการทุกประเภท รวมทั้ง พัฒนาระบบฐานข้อมูล     
เพ่ือปรับปรุงการบริการ กระบวนงาน ตลอดจนการพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการ ทั้งในภาพรวม และเฉพาะกลุ่มได้ โดยสามารถเชื่อมโยงกับ ฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานอื่นๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในทุกมิติ  

2. พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ส าหรับประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก  

3. ส่งเสริม การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทุกระดับ 
การพัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษาและพื้นที่นวัตกรรม  

4. สนับสนุนการจัดท ามาตรฐานส าหรับโรงเรียนที่สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพ 
6. พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนขนาดเล็ก      

และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
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7. บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ 

8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และพ้ืนที่พิเศษ อาทิ 
โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  

9. สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา    
และการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็งในระบบประกันคุณภาพ 

การบริหารงบประมาณ  
11. จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรด้านการศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบาย ตามความ

ต้องการและจ าเป็นของผู้เรียนและสถานศึกษา ในบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และกระจายอ านาจการบริหาร
และงบประมาณไปสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาโดยลดกิจกรรมที่ด าเนินการ         
จากส่วนกลาง เน้นก ากับทิศทางและติดตามประเมินผล  

12. สนับสนุนให้มีการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ให้เหมาะสม 

การบริหารงานบุคคล  
13. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
14. พัฒนาบุคลากรในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการวางกลยุทธ์

องค์กร การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการสร้างสุขในองค์กร และพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาด้านความเชื่อมโยงจากนโยบายสู่การปฏิบัติ วัฒนธรรมการให้บริการ และการสร้างเครือข่าย
การท างาน และให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มาตรฐานต าแหน่ง และวิทยฐานะ พัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความก้าวหน้าในอาชีพมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ  

15.บริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา เพ่ือลดภาระงานอ่ืนของครู ที่ ไม่ ใช่การสอน         
และบริหารอัตราก าลังในส านักงานทุกระดับ ให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

16.พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 

16. พัฒนาระบบการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) โดยให้บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ น าหลักธรรมาภิบาลไปสู่การปฏิบัติ  อย่างเป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  



 
 

45 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

17. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

18. บูรณาการระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ.ในเชิงนโยบาย 
Agenda-based และ Area-based ระดับคลัส เตอร์  (Cluster) ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ การศึ กษ า          
และสถานศึกษา  

19. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจัดการศึกษาร่วมกันของภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และองค์กรอ่ืน ๆ โดยเพ่ิมบทบาทและกรอบภารกิจที่ตอบสนองต่อนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการมากข้ึน 

 
แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานีเขต 1 Best Practice UBON 1 : 2023 Model 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
การสร้างโอกาสทางการศึกษา การเข้าใจ การเข้าถึง การบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพลดการ

ออกกลางคัน เพ่ือให้ประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงการบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐานโดยสร้างความรู้ ความเข้าใจความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
วางแผนการจัดการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การส ารวจส ามะโน ประชากรวัยเรียน การรับเด็กเข้าเรียน ตลอดจน
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการศึกษา
ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษและผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ และดูแลก ากับติดตาม 
แก้ปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สามารถ

ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยตามแนวทาง    
การจัดประสบการณ์ที่ก าหนดในหลักสูตรส่งเสริมการน าหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลกที่ดี          
มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตร      
กับสิ่งแวดล้อม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการ ทักษะอาชีพ 
ทักษะชีวิต และการมีสุขภาวะที่ดี ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา และสนับสนุน
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ ให้สามารถเข้าถึงโอกาสที่จะได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง     
เท่าเทียมโดยการส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้พัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์          
และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
ระดับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริม     
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่  ก.ค.ศ.ก าหนด เร่งรัดการพัฒนาครู             
ให้ออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร        
และทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
และกลไกระบบคุณธรรมในสถานศึกษาทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
มีความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้สามารถ ในการอ่านออก
เขียนได้ คิดเลขเป็นและมีนิสัยรักการอ่านอย่างยั่งยืน มีทักษะการเขียนและคัดไทยลายมือสวย มีทักษะ   
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ เพ่ิมสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน   
การรู้เรื่องคณิตศาสตร์และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางการประเมิน PISA ทักษะภาษาอังกฤษ       

เพ่ือการสื่อสาร (CLT) ให้ เหมาะสมกับระดับชั้น  มีสมรรถนะทางด้านดิจิทั ล เพ่ือการเรียนรู้              
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น 
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กลยุทธ์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มุ่งเน้นการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภ าพในการท างานและเกิดประสิทธิผล          
ตามเป้าหมายที่ก าหนด สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นหน่วยงาน    
ที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใสเป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น ปรับวัฒนธรรมการท างาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเทคโนโลยี ระบบการท างาน     
ที่เป็น Digital เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ        
ของประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

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

เป็นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สู่ความยั่งยืน ส่งเสริม สนับสนุน การประเมิน ประกวด แข่งขันสถานศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ
ทุกระดับ ยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประเมิน ประกวด แข่งขัน       
ทุกระดับ 
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ส่วนที ่3 
วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของแผนงาน / โครงการ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดแผนระดับ 1 ระดับ 2 ของประเทศและ
บริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนทุกระดับให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-
2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 – 2564 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  (พ.ศ.2562 - 2565) นโยบายรัฐบาล (พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยการวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ จุดเน้น แผน รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการวิเคราะห์ SWOT ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and 
Evaluation System of National Strategy and country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วย
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

 

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ  
1.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน

ศตวรรษท่ี 21 
2.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

2.1 เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล ้าในทุกมิติ 
2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
3.1 เป้าหมาย ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
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แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1.1  ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
1.1.1  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมาย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

1.1.2  แผนย่อยการพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
เป้าหมายของแผนย่อย เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง

บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน 
1.1.3  แผนย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
เป้าหมายของแผนย่อย วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จัก

คิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา 
ปรับตัว ลื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

1.2  ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ 
1.2.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก

ศตวรรษท่ี 21สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เป้าหมายที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถ
ของพหุปัญญาดีขึ้น 

1.2.2แผนย่อยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายของแผนย่อย คนไทยมีการศึกษาที่มีมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น   

ของโลกศตวรรษที่  21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร  และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต     

1.2.3  แผนย่อยการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ    

ตามพหุปัญญาเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมข้ึน 
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1.3  ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
1.3.1 เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท 
เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น เป้าหมาย      

และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีความทันสมัย 
เป้าหมายที่ 3 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก    

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
1.3.2 แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

เป้าหมายของแผนย่อย หน่วยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ 
1.3.3 แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
เป้าหมายของแผนย่อย ภาครัฐมีขีดสมรรถนะ สูงเทียบเท่า มาตรฐานสากลและมีความ

คล่องตัว 
1.3.4 แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

เป้าหมายของแผนย่อย บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม ในการท างานเพ่ือประชาชนยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถ สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

2.  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
2.1  เรื่องการปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 

2.1.1  ประเด็นการพัฒนาระบบดูแล พัฒนา และจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้เด็กปฐมวัย       
ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย 

2.2  เรื่องการปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
2.2.1  ประเด็น 

1) การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลพิการ บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ และบุคคล       
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

2) การด าเนินการเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
3) การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ห่างไกล หรือสถานศึกษาที่ต้องมี    

การยกระดับคุณภาพอย่างเร่งด่วน 
2.3  เรื่องการปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู      

และอาจารย์ 
2.3.1 ประเด็นการพัฒนาวิชาชีพครู 

2.4  เรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
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2.4.1  ประเด็น 
1)  การปรับหลักสูตร พร้อมกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน      

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
2)  ระบบการประกัน การประเมิน และการรับรองคุณภาพการศึกษา 
3)  ระบบความปลอดภัย และระบบสวัสดิภาพของผู้เรียน 
4)  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

2.5  เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล 
2.5.1 ประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล

แห่งชาติ 
แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 

1.  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์  
3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ  
6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย  
7 . การน ากรอบคุณ วุฒิ แห่ งช าติ  National Qualifications Framework (NQF) และ      

กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ASEAN Qualification Reference Framework (AQRF) สู่การปฏิบัติ  
8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย  
9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย  
11. การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา  
12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

นโยบายเร่งด่วน (Quick Win) 
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน  
2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ  
3. ฐานข้อมูล Big Data  
4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) 
5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ  
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6. การศึกษาตลอดชีวิต  
7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

2.  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
2. นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
3. นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ 
4. นโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 

3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน 

1. เรื่องท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2. เรื่องท่ี 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. เรื่องท่ี 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. เรื่องท่ี 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ       

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5. เรื่องท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. เรื่องท่ี 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

4. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคม             

และประเทศชาติ 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้าง พัฒนาก าลังคน การวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมการศึกษา 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร    

กับสิ่งแวดล้อม 
6. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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5. แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

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

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,172,591 บาท แบ่งเป็นงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน 
1,400,000 บาท  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จ านวน 300,000 บาท และ
เป็นงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จ านวน  
4,878,440 บาท และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 140,594,151 บาท ดังนี้  

 

ที ่ รายการ 

ร่างแผนการ
ใช้จ่าย

ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

ก.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 

 
1 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - -. 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าท่ีพัก และค่าพาหนะ 84,000  
3 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ 40,000 สพท. 
4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 24,000 สพท. 
5 ค่าวัสดุส านักงาน 50,000 สพท. 
6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 84,000 สพท. 

7 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 426,000 สพท. 

8 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 52,000 สพท. 



 

55 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่ รายการ 

ร่างแผนการ
ใช้จ่าย

ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

ข.ค่าสาธารณูปโภค  
 

 
8 ค่าไฟฟ้า 540,000 สพท. 
9 ค่าน้ าประปา 36,000 สพท. 
10 ค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ต 28,000 สพท. 
11 ค่าไปรษณีย์ 36,000 สพท. 
  รวมงบประจ า 11 รายการ 1,400,000  

ค. ค่าใช้จ่ายตามนโยบายเร่งด่วน   
 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 300,000 สพท. 
 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีฯ 300,000  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,00,000  
 

1) โครงการจากงบพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 50 
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  4,878,440 บาท  

ที ่ รายการ 

ร่างแผนการ
ใช้จ่าย

ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 183,820  

1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 
๒๕๖5 

183,820 สพท. 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,321,960  
1 พัฒนาการจัดการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 156,900 สพท. 

2 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถ
พิเศษบนฐานพหุปัญญา 

85,900 สพท. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่ รายการ 

ร่างแผนการ
ใช้จ่าย

ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

3 
พัฒนานวัตกรรม Active Learning กับครูประจ าวิชา       
สุขศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 

37,350 สพท. 

4 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน      
ที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษท่ี 21 

85,900 สพท. 

5 
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

168,550 สพท. 

6 
การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
ด้วยบันได 5 ขั้น สู่ความเป็นเลิศ 

124,280 สพท. 

7 
นิเทศการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
UBON1  360 องศา 

274,380 สพท. 

8 
ส่งเสริมและพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษา         
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

258,300 สพท. 

9 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณและ      
การออกแบบเทคโนโลยี 

326,740 สพท. 

10 การขับเคลื่อนโรงเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 85,900 สพท. 

11 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

207,300 สพท. 

12 
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ 

110,200 สพท. 

13 พัฒนาครูเพ่ือยกระดับการประเมินผลระดับนานาชาต ิPISA 98,800 สพท. 

14 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็น“โรงเรียน
ประทับใจ” 

99,750 สพท. 

15 
พัฒนาโครงการอาหารกลางวันเพ่ือก้าวสู่โรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวันระดับประเทศและตรวจเยี่ยม  ก ากับ  ติดตาม 
ประเมินผลโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด               

19,730 สพท. 
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ที ่ รายการ 

ร่างแผนการ
ใช้จ่าย

ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

16 
โครงการการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   

75,500 สพท. 

17 
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน        
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

125,300 สพท. 

18 
การจัดงานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิต
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า                   
ที่เกษียณอายุราชการประจ าปี 2565 

80,000 สพท. 

19 
สร้างความตระหนักตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูกจิตส านึกในการ
รักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

57,000 สพท. 

20 
การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลยกย่องเชิดชู
เกียรติ   รางวัล   ครูดีในดวงใจ  ครูครุสดุดี  รางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.  
OBEC  AWARDS 

20,000 สพท. 

21 
อบรมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

35,000 สพท. 

22 
การพัฒนาข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วยที่อยู่ระหว่าง
ประเมินและพัฒนาอย่างเข้มหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี  

52,800 สพท. 

23 
สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
ผู้บริหารสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล                      

122,100 สพท. 

24 
การบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี     
เขต 1 

8,840 สพท. 

25 
การขอรับและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

26,790 สพท. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่ รายการ 

ร่างแผนการ
ใช้จ่าย

ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

26 
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งระบบ 

112,150 สพท. 

27 
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา        
ที่มีต าแหน่งว่างตามแผนอัตราก าลัง 

50,000 สพท. 

28 การจัดท าและลงข้อมูลในแบบทะเบียนประวัติ 53,920 สพท. 

29 
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน 

25,000 สพท. 

30 การจัดการศึกษาภาคบังคับ  ปีการศึกษา 2565 23,000 สพท. 
31 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 76,000 สพท. 
32 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ  147,080 สพท. 

กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 1,077,360  

1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในโครงการการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

40,000 สพท. 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี เพ่ือความ
เป็นเลิศ   

28,460 สพท. 

3 
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2565 และการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง     
ด้านการเบิกจ่ายเงิน 

72,010 สพท. 

4 
พัฒนาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565                                               

44,400 สพท. 

5 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  “สร้างความเข้มแข็งให้มี
ประสิทธิภาพด้านการควบคุมเงินหน่วยงานย่อยของโรงเรียน
ขนาดเล็ก” 

27,800 สพท. 

6 
พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ 30,000 สพท. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่ รายการ 

ร่างแผนการ
ใช้จ่าย

ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

7 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของแผน     
ทั้ง 3 ระดับ 

10,200 สพท. 

8 
เสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

111,000 สพท. 

9 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมภายในองค์กร 128,000 สพท. 

10 

การขับเคลื่อนการด าเนิน การติดตาม การรายงานผล       

การด าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

277,600 สพท. 

11 
ฝึกอบรมหลักสูตร “การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)” 

42,890 สพท. 

12 พัฒนาส านักงานให้เป็นส านักงานน่าอยู่ 189,000 สพท. 
13 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 76,000 สพท. 

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 37,350  
1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (PLUS HL) 37,350 สพท. 

กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 349,450  

1 
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

51,600 สพท. 

2 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

270,950 สพท. 

3 
โรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
ปีงบประมาณ  2565 

26,900 สพท. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

2) โครงการจากงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 17 
โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,594,151 บาท  

ที ่ รายการ 

ร่างแผนการ
ใช้จ่าย

ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 106,469,211  

1 
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

15,000 สพฐ. 

2 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

106,454,211 สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 33,070,180  
1 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 90,000 สพฐ. 

2 
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมแนะแนวใน
สถานศึกษาและพัฒนาการใช้โปรแกรม  School Health 
Hero ระบบสุขภาพจิตโรงเรียน วิถีใหม่ 

10,000 สพฐ. 
 

3 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ 50,000 สพฐ. 

4 
นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิต 

5,000 สพฐ. 

5 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา 

32,100 สพฐ. 

6 การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 621,080 สพฐ. 

7 
การจ้างบุคลากรเพ่ือแก้ปัญหาการขาดอัตราก าลังและ       
ลดภาระงานให้ครู 

29,628,000 สพฐ. 

8 
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนที่ครูสอน
ไม่ตรงวุฒิและขาดอัตราก าลัง 

850,000 สพฐ. 

9 ครูคลังสมอง(บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 1,800,000 สพฐ. 
กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   

 -   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่ รายการ 

ร่างแผนการ
ใช้จ่าย

ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

แหล่งงบ 
ประมาณ 

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 602,600  

1 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

602,600 สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 436,160  

1 
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล               
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

196,640 สพฐ. 

2 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.) 

110,000 สพฐ. 

3 โรงเรียนคุณภาพ 20,000 สพฐ. 
4 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 86,520 สพฐ. 
5 โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี 23,000 สพฐ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ความสอดคล้องของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กับแผน 3 ระดับ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

1) โครงการจากงบพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 50 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,878,440 บาท  
ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
1 พัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาเรยีนรวม 
ปีงบประมาณ 2565 

4 17 12 3 3 2 1) เพื่อให้ครูมีความรู้  
ความเข้าใจเรื่องพหุปัญญา
ของมนุษย์ในการส ารวจ/
คัดกรอง/วัดระดับเชาว์
ปัญญาของนักเรียน 
2) เพื่อพัฒนากระบวนการ
หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพตามพหุ
ปัญญาของผู้เรียน 
3) เพื่อส่งเสริมการแนะ
แนวการพัฒนาตามพหุ
ปัญญา 

กิจกรรมที่ 1  การ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
“ผู้ด าเนินการคัด
กรองคนพิการทาง
การศึกษา” 
กิจกรรมที่ 2  วิจัย
และศึกษาสภาพ
การศึกษาเรยีนรวม 
กิจกรรมที่ 3  การ
นิเทศ ก ากับและ
ติดตาม 

183,820 1) ข้าราชการครู
หรือผู้บริหาร
สถานศึกษาได้แนว
ทางการจัดการ
เรียนรู้ ทีส่ามารถ
น าไปพัฒนาเด็ก
พิการเรียนรวมได้
ตามศักยภาพ  
2) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

4) เพื่อสร้างเครือข่าย   
เพื่อการดูแลพัฒนาการ
ด้านพหุปัญญาของผู้เรยีน
ทุกช่วงวัย 
 

และสถานศึกษาใน
สังกัด มีแผนการจัด
การศึกษาส าหรับ
เด็กพิการ(แผน IEP 
และ แผน IIP)  เพื่อ
พัฒนานักเรียนพิการ
ได้อย่างมีคณุภาพ  
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1 พัฒนาการจัดการจัด

การศึกษาปฐมวัยอย่างมี
คุณภาพ 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ โดยการ
ขับเคลื่อนห้องเรยีน

กิจกรรมที่ 1      
การพัฒนาห้องเรียน
คุณภาพปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 2       
การพัฒนารูปแบบ
การจัดประสบการณ์

156,900 1) สถานศึกษา
จัดการศึกษาปฐมวัย
อย่างคุณภาพตาม
มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ และมี
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

คุณภาพ พัฒนาสื่อ
เทคโนโลยี จัดสภาพ 
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ 
พัฒนาสนามเด็กเล่น  
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
นวัตกรรมการจดั
การศึกษาปฐมวัยที่มี
รูปแบบเฉพาะ ตามความ
สนใจและสอดคล้องกับ
สภาพบริบทของ
สถานศึกษา อาทิเช่น    
การจัดประสบการณ์   
การเรยีนรู้ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี 
(Montessori) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้

การเรยีนรู้ระดับ
ปฐมวัยท่ีเน้นเด็ก 
เป็นส าคญั        
ด้วยนวัตกรรม    
การจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ปฐมวัยที่
มีรูปแบบเฉพาะ 
ได้แก่ มอนเตสซอรี  
ไฮสโคป วอลดอร์ป 
Whole Language  
ฯลฯ 
กิจกรรมที่ 3      
การประเมิน
พัฒนาการนักเรียน  
ที่จบหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 

ความเป็นเลิศสู่
ประชาคมอาเซียน
และทัดเทยีม
นานาชาติ 
2) เด็กปฐมวัยได้รับ
การพัฒนาท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และ
สติปัญญา มีทักษะ
พื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ มี
ความสามารถ      
ในการคิดแก้ปัญหา 
คิดสร้างสรรค์ และมี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู ้    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ตามแนวคิดไฮสโคป (High 
Scope) ภาษาธรรมชาติ 
Whole Language และ
รูปแบบอื่นๆ 
3) เพื่อพัฒนาบุคลากร
ปฐมวัยให้มีความรู้
ความสามารถในการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เน้นเด็กเป็นส าคญั ด้วย
รูปแบบ วิธีการ และ
นวัตกรรมที่หลากหลาย 
ในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยด้านร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ สังคม และ
สติปัญญา และทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 ได้แก่ทักษะ
การคิดแก้ปญัหา  คิด

พุทธศักราช 2560                  
ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมที่ 4:     
การจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้วิทยาการ
ค านวณระดับ
ปฐมวัย 
(Computing 
Science) และการ
พัฒนาทักษะการคิด
แบบมีเหตผุลและ
เป็นขั้นตอน ด้วย
กิจกรรม  
Unplugged 
Coding 
กิจกรรมที่ 5 การจดั
ประสบการณ์การ

มีทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21  
3) สถานศึกษามีผล
การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการเรียนรู้ที่
ส่งผลต่อพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย สามารถ
พัฒนาเป็นรูปแบบ
การจัดประสบการณ์
การเรยีนรู้ระดับ
ปฐมวัยท่ีดี จัดท า
เป็น Best Practice 
ของบุคลากรใน
สถานศึกษา 
4) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

สร้างสรรค์ การใช้ภาษา
สื่อสาร ดังนี ้
- การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้บรูณาการ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ (STEM) ด้วย
กระบวนการสืบเสาะหา
ความรู้ระดับปฐมวัย 
(Inquiry) 
- การจัดประสบการณ์
วิทยาการค านวณและ
วิทยากรคอมพิวเตอร์แบบ
ไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(Coding & Computing 
Science) 

เรียนรู้บรูณาการ
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  
คณิตศาสตร์ และ 
STEM ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 6 การ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
โครงการโรงเรยีน
คุณธรรม สพฐ. และ
โครงการโรงเรยีน
สุจรติและการใช้
หลักสตูรตา้นทุจริต
ระดับปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 7 การ
คัดเลือกรูปแบบ/วิธี

อุบลราชธานี เขต 1 
มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้พื่อเผยแพร่
ผลงานรูปแบบการ
จัดประสบการณ์การ
เรียนรูร้ะดับปฐมวัย
ที่ดี จัดท าเป็น Best 
Practice ของ
บุคลากรในเครือข่าย
สถานศึกษา และ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

- การจัดประสบการณ์ 
การเรยีนรู้พัฒนาทักษะ
ทางสมอง (Executive 
Function: EF)         
เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการก ากับความคิด 
ก ากับอารมณ์ และก ากับ
พฤติกรรมตนเอง ส่งผลให้
บรรลเุป้าหมายที่ต้องการ 
- การจัดประสบการณ์  
เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ได้แก่ โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
โครงการโรงเรยีนสุจริต
และการใช้หลักสูตรต้าน  
ทุจริต ระดับปฐมวัย 

ปฏิบัติในการจดั
การศึกษาปฐมวัยที่ด ี
(Best Practice) 
กิจกรรมที่ 8 การ
นิเทศ ติดตามการ
พัฒนาคุณภาพจดั
การศึกษาปฐมวัย 
(บูรณาการใน
กิจกรรมการนิเทศ
เครือข่าย
สถานศึกษา) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

4) เพื่อประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560  

2 พัฒนาและเสริมสรา้ง
ศักยภาพนักเรยีนผูม้ี
ความสามารถพิเศษ     
บนฐานพหุปัญญา 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อการคัดกรองและ  
ส่งต่อเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ตามหลักพหุปัญญา 
2) เพื่อพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพผู้เรยีน
ให้เป็นผู้มีความสามารถ
พิเศษบนฐานพหุปัญญา  
 

กิจกรรมที่ 1 จัดท า
โครงการ 
และวางแผนการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 3     
แจ้งโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายให้
ด าเนินงาน 

85,900 1) ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณตาม
หลักพหุปัญญา 
2) ครูผู้สอนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ทีส่ามารถคดักรอง
และพัฒนาผูเ้รยีนให้มี
คุณตามหลักพหุ
ปัญญา 
3) สถานศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
รูปแบบในการจัด
การศึกษา รวมทั้ง



 

69 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

- คัดกรองผู้เรยีน 
- มีกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาและ
ผู้เรยีน เช่น การ
น าเสนอผลงาน
นักเรียน ประกวด 
แข่งขัน จัดค่าย ฯลฯ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณตามหลักพหุ
ปัญญา 
-  นิเทศ ก ากับ
ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการ

การวัดและ
ประเมินผล
สมรรถนะของ
ผู้เรยีนอย่างรอบ
ด้านตามพหุปญัญาที่
มีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ 
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 
กิจกรรมที่ 5
น าเสนอผลการ
ด าเนินงานและ
คัดเลือกผลการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 6 สรปุ 
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
และจัดท ารูปเล่ม
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

3 พัฒนานวัตกรรม Active 
Learning กับครูประจ า
วิชาสุขศึกษา ร่วมกับภาคี
เครือข่ายประจ าปี
งบประมาณ 2565 

3 12 12 3 3 2 1) พัฒนานวัตกรรม
ครูผูส้อนสุขศึกษาให้มี
คุณภาพ อย่างน้อย คนละ 
1 นวัตกรรม 
2) สร้างความตระหนักให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็น
ความส าคญัของความ
ปลอดภัยของผูเ้รียน 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพมี
ความสุข ทั้งร่างกายและ
จิตใจ 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
ช้ีแจงการด าเนิน
โครงการ 
กิจกรรมที่ 2 
โรงเรียนด าเนินการ
ตามวัตถุของ
โครงการ และตาม
เกณฑ์ประเมินให้
เป็นผลส าเร็จ 
กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
- จัดท าเกียรตบิัตร
และมอบเงินรางวัล

37,350    มีแผนการ
ด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึง
การพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียน
การสอน การวดัและ
ประเมินผล ให้
ผู้เรยีนทุกระดบัและ
ทุกกลุ่ม ไดร้ับ
การศึกษาท่ีมี
คุณภาพและมี
มาตรฐาน เกิดการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้ง
มีทักษะและ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ให้โรงเรียนเพื่อยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
โรงเรียน มอบเกียรติ
บัตรในที่ประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา 

ศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ 
การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ยั่งยืน ที่พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ท่ี
หลากหลาย รวมถึง
แนวโน้มของสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป
และสอดคล้องกับ
การพัฒนาของ
ประเทศ การพัฒนา
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

คุณภาพการเรยีน
การสอน
ภาษาต่างประเทศ
และพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ครู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูใหม้ี
ความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดรับกับทักษะ   
ที่จ าเป็นในศตวรรษ  
ที่ 21 

4 พัฒนาการจัดการเรยีนรู้
เพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะ
ผู้เรยีนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 
21 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะจำเป็นของโลก
ศตวรรษที่ 21 สามารถคิด
วิเคราะห์ คดิสร้างสรรค ์ 
คิดแก้ปัญหา ปรับตัว 

กิจกรรมที่ 1 จัดท า
โครงการ 
และวางแผนการ
ด าเนินงาน 

85,900 1) ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มี
คุณลักษณะและ
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

สื่อสาร และท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อยา่งมีประสิทธิผล  
2) เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเผยแพร่
เทคนิค/วิธีการจดัการ
เรียนรู้  
และนวัตกรรมในการ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ในระดบัช้ัน
เรียนที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ตรง
ตามความต้องการและ
บริบทของสถานศึกษา  
3) เพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่อง
ในการด าเนนิงานยกระดบั
คุณภาพการศึกษา และลด

กิจกรรมที่ 2 ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2565 
กิจกรรมที่ 3      
แจ้งโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายให้
ด าเนินงาน 
3.1 จัดการเรยีนการ
สอนโดยใช้เทคนิค/
วิธีการจัดการเรียนรู้ 
สื่อ นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
ทักษะการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21     
ตามบริบทของ

2) ครูผู้สอนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจดัการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้อง
กับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21  
3)  มีเทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ 
นวัตกรรม สอดคล้อง
กับทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 และมีการ
เผยแพร่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ความเหลื่อมล้ าทางการ
ศึกษา  
4) เพื่อส่งเสริมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระดบั
เขตพื้นท่ี 

สถานศึกษาและ
ผู้เรยีน 
3.2 มีกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้วยวิธีการที่
เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาและ
ผู้เรยีน เช่น การ
น าเสนอผลงาน
นักเรียน ประกวด 
แข่งขัน จัดค่าย ฯลฯ 
เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
3.3 นิเทศ ก ากับ
ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ด าเนินงานของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ 
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 
กิจกรรมที่ 5 
น าเสนอผลการ
ด าเนินงานและ
คัดเลือกผลการ
ปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศใน
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 6 สรปุ
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
และจัดท ารูปเล่ม
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

5 โครงการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อพัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามบรบิท
ของสถานศึกษา 
2) เพื่อสังเคราะหผ์ลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 
3) เพื่อคัดเลือก
สถานศึกษาท่ีมีระบบ
คุณภาพและกลไกลการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีเพื่อการ

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการจัดท า
คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
ผอ.รร./ผู้รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพ 
จ านวน 234 คน 
กิจกรรมที่ 3 ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
สังเคราะห์ผลการ
ตรวจสอบ และผล
การประเมินคณุภาพ

168,550 1) สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 1 
ทุกโรงเรียน มีการ
พัฒนาระบบการ
ประกันคณุภาพ
ภายในที่มี
ประสิทธิภาพเป็น
ระบบ ครบวงจร 
และมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 
2) สถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

แลกเปลีย่นเรยีนรู้ของ
สถานศึกษา 

ภายในของ
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม 
คุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
จ านวน 234 
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5 
คัดเลือกสถานศึกษา
ที่มีระบบคณุภาพ
และกลไกการ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา
ให้เป็นแบบอย่างท่ีด ี

อุบลราชธานี เขต 1 
ทุกโรงเรียน มีข้อมลู
ย้อนกลับเพื่อ
น าไปใช้ในการ
พัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและ
มีความพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

กิจกรรมที่ 6 จัดท า
รายงานการ
ประเมินผล 

6 การพัฒนาทักษะการเรียน
การสอนภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยบันได 
5 ขั้น สู่ความเป็นเลิศ 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพครผูู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยให้มีทักษะการ
จัดการเรียนรู้ภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21  
2) เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการ
เรียนรูภ้าษาไทย  

กิจกรรมที่ 1 
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการสอน
อย่างไรให้อ่านออก
เขียนได้ 100 % 
โดยการแจกลูก
สะกดค า 10 
ขั้นตอน เป้าหมาย
ได้แก่ ครผูู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ของโรงเรียนใน
สังกัดทุกโรง 

124,280 1) ครูผู้สอนกลุม่
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทยมีทักษะ
การจัดการเรยีนรู้
ภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21  
2) เครือข่าย
สถานศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง
มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้
ภาษาไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพของ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

กิจกรรมที่ 2 
การประกวด
นวัตกรรม นักเรียน 
ป.1 อ่านออกเขียน
ได้ 100% และ
เผยแพร่นวตักรรม
การอ่าน โดยจดัการ
ประชุมครรูะดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
เพื่อถอดบทเรียน
การจัดการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านของ
นักเรียนช้ัน ป.1 
ของโรงเรียนที่ได้รับ
รางวัลในภาคเรียนท่ี 
1 ปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เผยแพร่ให้แก่
โรงเรียนในสังกัดได้
น าไปใช้จัดการ
เรียนรู้ ตามสภาพ
บริบทของโรงเรียน
ต่อไป 
กิจกรรมที่ 3 
การพัฒนาโรงเรียน
น าร่องการอ่านออก
เขียนได้ 100 %  
โดยการส ารวจ   
ความต้องการของ
โรงเรียนใน
เครือข่ายๆ ละ      
1 โรงเรียน (แจ้ง
ประธานเครือข่าย) 
รวมกลุม่เป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

25 โรงเรียน เพื่อ
เป็นโรงเรียนน าร่อง
ในการพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ 
100 % โดยใช้
นวัตกรรมของ
โรงเรียนที่พัฒนา
ร่วมกับทีม
ศึกษานิเทศก์
ภาษาไทย 
กิจกรรมที่ 4 
การอบรมพัฒนา
คุณภาพการเรยีน
การสอนภาษาไทย : 
ขยายผลการพัฒนา
สมรรถนะการอ่าน
ขั้นสูงส าหรับ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้น 
ในระบบออนไลน์
โดยใช้โปรแกรม 
Google Meet 
กิจกรรมที่ 5 
การส่งเสริม
สนับสนุนโครงการ
สพฐ. ได้แก่ 
กิจกรรมรักษ์
ภาษาไทย กิจกรรม
การประเมิน
ความสามารถดา้น
การอ่านการเขียน 
และกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาต ิ
ทุกโรงเรียน
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ด าเนินงานตาม
ปฏิทิน จะมีหนังสือ
ราชการแจ้งต่อไป 
กิจกรรมที่ 6 
การสร้างเครือข่าย
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย โดย
โรงเรียนสมัครเข้า
กลุ่มไลน์ เว็บไซต์
หรือเฟซบุ๊กของกลุ่ม
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา หรือ
จัดตั้งกลุ่มเองตาม
ความสมคัรใจ เพื่อ
ดาวน์โหลดเอกสาร
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

และแลกเปลีย่น
เรียนรู้(PLC) 

7 นิเทศการศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
UBON1  360 องศา 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อนิเทศครูผู้สอนให้มี
ทักษะการจัดการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
2) เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษาในการ
ขับเคลื่อนแผนการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา 
UBON1 360 องศา 
3) เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา  

กิจกรรมที่ 1  
การนิเทศ 360 
องศาด้วยนวัตกรรม
นิเทศ 5 ON 
กิจกรรมที่ 2  
การส่งเสริมการ
นิเทศเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของการ
นิเทศภายใน
สถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการนเิทศ
รูปแบบ “SPIDER & 
Mix Model” 
 

274,380 1) ครูผู้สอนมีทักษะ
การจัดการเรยีนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  
2) สถานศึกษาใน
สังกัดได้ขับเคลื่อน
แผนการพัฒนา
คุณภาพ การศึกษา 
UBON1 360องศา 
อย่างมีคุณภาพ 
3) เครือข่าย
สถานศึกษา และ
สถานศึกษาทุกแห่ง
มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

8 ส่งเสริมและพัฒนาการวดั
และประเมินผลการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

3 11 12 3 3 2 1) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ผลการ
ทดสอบและการประเมินผล
ทางการศึกษาระดับชาติ   
O - NET/NT เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการยกระดับ  
การเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ให้สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3  
2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการวดัและประเมินผล
และการสรา้งเครื่องมือ
ประเมินด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ คณุลักษณะอัน

กิจกรรมที่ 1 
ขับเคลื่อนการวดั
และประเมินผลและ
ใช้ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ เป็นกลไก
ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 
(O-NET/NT) 
กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาระบบการ
ด าเนินงานทะเบียน
วัดผลและการออก
เอกสารหลักฐาน

258,300 1) ครูผู้สอน
ขับเคลื่อนคณุภาพ
ผู้เรยีนอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และยกระดับ
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ 
O-NET NT สูงขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 3 
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
2) ครูผู้สอนให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบระดับชาติ 
O-NET NT และน า
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

พึงประสงค์ และสมรรถนะ
ของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
3) เพื่อพัฒนาระบบงาน
ทะเบียนวัดผลของ
สถานศกึษาในการใช้
เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูล
สารสนเทศด้านผลการ
เรียน และการจดัท า
เอกสารหลักฐานการศึกษา
ให้มีมาตรฐานและถูกต้อง
ตามระเบียบกระทรวง
ศึกษา  

การศึกษา ด้วย
ระบบ                   
School MIS ปี
การศึกษา 2564 
กิจกรรมที่ 3 การ
พัฒนาเครื่องมือวัด
และประเมินผลการ
เรียนรูด้้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ 
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และ
สมรรถนะของ
ผู้เรยีน 

ผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้และการวัด
ประเมินผลการ
เรียนรู้ในมาตรฐาน/
ตัวช้ีวัดที่ผู้เรียนมี
ความบกพร่อง และ
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดที่
ใช้สอบใน ปี
การศึกษา 2563 
3) ครูผู้สอนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 มีแนวคิดในการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น โดย
การวิเคราะห์แนว
ข้อสอบ O-NET NT 
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่สอบโดยเน้น
การใช้ทักษะ
กระบวนการคิด
ระดับสูง การเขียน
ข้อสอบมาตรฐาน 
การเฉลยข้อสอบที่บ่ง
บอกวิธีคิดแนวคิด
ให้กับผู้เรียน 
4) ศึกษานิเทศก์และ
ครูแกนน ากลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

วิทยาศาสตร์ 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) 
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 จัดท าคู่มือการน า
ผลการทดสอบไปใช้
ในการออกแบบ
แผนการจดัการ
เรียนรู้ และตัวอย่าง
ข้อสอบที่สอดคล้อง
กับมาตรฐาน/
ตัวช้ีวัดตาม
โครงสร้างข้อสอบ ปี
การศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

5) สถานศึกษา
สามารถรายงาน
ข้อมูลผลการเรียน
นักเรียนรายบุคคล 
และออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา 
ตลอดจนสามารถส่ง
ต่อข้อมูลภายในและ
ภายนอกองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

9 การขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ
และการออกแบบ
เทคโนโลย ี

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ 
ในมาตรฐานการเรยีนรู้ 
ตัวช้ีวัด และวิธีการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ 
ให้ครูผูส้อนวิชาวิทยาการ
ค านวณมีความพร้อม และ

กิจกรรมที่ 1 การ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัต ิ
กิจกรรมที่ 2 อบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพ เพิ่มพูน
ความรู้ ความเข้าใจ 

326,740 1) ครูผู้สอนวิชา
วิทยาการค านวณ
และการออกแบบ
เทคโนโลยี มีความรู้ 
ความเข้าใจ ใน
มาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด และ วิธีการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

จัดการเรียนรู้วิชา
วิทยาการค านวณได้อยา่ง
มีประสิทธิภาพ   
2) เพื่อพัฒนานักเรียน   
ในสังกัดให้มีทักษะ
กระบวนการคดิเชิง
ค านวณ 
(Computational 
Thinking)               
เกิดกระบวนการคิด     
เชิงวิเคราะห์ คิดอย่างเป็น
ระบบด้วยเหตผุลอย่าง
เป็นขั้นตอน  รู้เท่าทัน 
ประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะในการแก้ปัญหา   
ในชีวิตจริง 

และทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนวิทยาการ
ค านวณ 3 รุ่นๆ ละ 
2 วัน 
กิจกรรมที่ 3 การ
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 4 จัดเวที
ประกวด แข่งขัน 
และแลกเปลีย่น
เรียนรู ้

จัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ 
สามารถจัดการ
เรียนรู้ทีส่่งเสริม
ผู้เรยีนด้านการ
พัฒนาทักษะการคิด
สร้างสรรค์ คดิอย่าง
เป็นระบบด้วย
เหตุผลอย่างเป็น
ขั้นตอน     
2) ครูผู้สอนมี
ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้
ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียนมี
ทักษะกระบวนการ
คิดเชิงค านวณ 
(Computational 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

3) เพื่อสร้างเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้      
ด้านเทคโนโลยีการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และพัฒนา คัดเลือก 
สนับสนุนตัวแทนเข้า
แข่งขันทางเทคโนโลยี   
ในเวทีต่างๆ 

Thinking) เกิด
กระบวนการคดิเชิง
วิเคราะห์ คดิอย่าง
เป็นระบบด้วย
เหตุผลอย่างเป็น
ขั้นตอน รู้เท่าทัน 
ประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะในการ
แก้ปัญหาในชีวิตจริง 
3) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามีเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ด้านเทคโนโลยี การ
เขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และ
พัฒนา คัดเลือก 
สนับสนุนตัวแทนเข้า
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

แข่งขันทาง
เทคโนโลยี ในเวที
ต่างๆ 

10 การขับเคลื่อนโรงเรียน
วิทยาศาสตร์พลังสิบ 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อขับเคลื่อนโรงเรยีน
วิทยาศาสตร์พลังสิบ และ
พัฒนาสมรรถนะนักเรียน 
(Competencies) 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีผ่าน
กระบวนการของหลักสูตร 
(Curriculum) และ
เครือข่ายการพัฒนา
ศักยภาพมหาวิทยาลัย 
โรงเรียน ครูผูส้อน และ
นักเรียน (Peer Learning 
Network) 

กิจกรรมที่ 1        
ขออนุมัติโครงการ/
ประชุม
คณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 2 
คัดเลือกโรงเรยีน
เครือข่าย 
กิจกรรมที่ 3 
ด าเนินงานพัฒนา 
กิจกรรมที่ 4 
ประเมิน นเิทศ 
ก ากับ ติดตาม 
กิจกรรมที่ 2 สรปุ 
รายงานผล 

85,900 1) นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
– 6 ได้รับการพัฒนา
สมรรถนะด้าน
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นทั้ง
ในระดับ
ประถมศึกษา 
 2) ครูผู้สอนใน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ของ
โรงเรียน
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

2) เพื่อพัฒนาโรงเรียน
เครือข่าย ด้าน
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
และเทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร์พลังสิบ
สามารถเป็นต้นแบบ
ในการจัดการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี
3) เกิดความร่วมมือ
ทางวิชาการอย่าง
ยั่งยืนในเครือข่าย 
(Network) ระหว่าง
โรงเรียน ครูผูส้อน 
และนักเรียน  
 4) โรงเรียนมี
ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เทคโนโลยีที่มี
มาตรฐาน 
 5) ขยายฐานการ
พัฒนาและส่งเสรมิ
นักเรียน เพื่อรองรับ
การพัฒนาก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลย ี

11 พัฒนาคุณภาพการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษ 
ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษให้มีความรู้ 
ด้านทักษะ กระบวนการ
พัฒนาการจัดการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษ  
เพื่อการสื่อสาร 
2) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน

กิจกรรมที่ 1 ประชุม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษด้าน
การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษให้มี
ประสิทธิภาพ 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม 

207,300 1) ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษใน
สังกัด มีความรู้ด้าน
ทักษะ กระบวนการ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารและ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ภาษาอังกฤษตามหลักสูตร 
Boot Camp Turbo น าสู่
ห้องเรียน 
3) เพื่อส่งเสริมและ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติ ONET 
ให้สูงข้ึน 
4) เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการนเิทศ ติดตามฯ 
การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนกลุม่สาระ
การเรยีนรู้ภาษาอังกฤษ 

เชิงปฏิบัติการ
ครูผูส้อน
ภาษาอังกฤษด้าน
การจัดการเรยีนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
หลักสตูร Boot 
Camp Turbo 
กิจกรรมที่ 3 ประชุม
เชิงปฏิบัติการ
วิเคราะหผ์ลการ
ทดสอบและน าผล
การทดสอบไปใช้ใน
การยกระดับผลการ
ทดสอบ ONET 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และ
สรุปการด าเนินงาน 

สามารถจัดการ
เรียนรูไ้ด้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
2) ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษได้รับ
ความรู้ในการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 
ตามหลักสูตร Boot 
Camp Turbo                   
3) ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษมี
แนวทางและเอกสาร
ประกอบการจดัการ
เรียนรูเ้พื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนและผลการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ทดสอบระดับชาติ 
ONET สูงขึ้น  
4)  ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษได้รับ
การนิเทศ ติดตามฯ 
การพัฒนาคุณภาพ
การเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง 

12 การพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการเรียนรู ้

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อพัฒนาศึกษานิเทศก์
ให้มีความรู้ความเข้าใจการ
พัฒนาหลักสตูรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและ
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning) สามารถ
นิเทศเทศติดตามการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและ

กิจกรรมที่ 1    
พัฒนาศึกษานิเทศก ์
กิจกรรมที่ 2 
พัฒนาหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ให้กับ ผู้บริหาร ครู 
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

110,200 1) สถานศกึษาบรหิาร
จัดการหลกัสตูรและ
กระบวนการเรยีนรู้
แบบ Active 
learning ได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 
2) สถานศึกษามี
หลักสตูรสถานศึกษา
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการนเิทศแบบ
ช้ีแนะและพี่เลี้ยง 
(Coaching & 
Mentoring) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการพัฒนา
หลักสตูรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระบวนการ
เรียนรู้ ให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับการ

กิจกรรมที่ 3 
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ Active 
learning ให้กับ 
ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผล 
กิจกรรมที่ 5 
ถอดบทเรียน/
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่
ดี Best Practice 
การจัดการเรยีนรู ้
Active learning 

ทีท่ันสมัย สอดคล้อง
กับการเปลีย่นแปลง
และเหมาะสมกับ
บริบทของ
สถานศึกษา 
3) ครูผู้สอน
ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้
เชิงรุก (Active 
learning) ใน
แผนการจดัการ
เรียนรู้ และจดัการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
4) ผู้เรียนมีทักษะที่
สอดคล้องกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เปลี่ยนแปลงและ
เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา 
3) เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active learning) สามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้
โดยปรับเปลี่ยนวิธีสอนจาก 
Passive Learning เป็น 
Active Learning ได้อย่าง
มีคุณภาพ 
4) เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
สมรรถนะในการน าความรู้ 
ทักษะ เจตคติและ
คุณลักษณะทีไ่ด้เรียนรูไ้ป
ใช้ประโยชน์ในการด าเนิน

ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

21 สามารถในการ
น าความรู้ ทักษะ 
เจตคติและ
คุณลักษณะทีไ่ด้
เรียนรูไ้ปใช้
ประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวติประจ าวัน
ได้อย่างมีคุณภาพ 
5) ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
คุณภาพ 

13 พัฒนาครูเพื่อยกระดับการ
ประเมินผลระดับนานาชาติ 
PISA 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อสร้างความ
ตระหนักและเห็นความ
จ าเป็นที่จะต้องบรหิาร
จัดการให้ครูสามารถสร้าง
ข้อสอบตามแนวของ PISA 
ส าหรับใช้ในการวัดผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนของ
ตนเองได ้
2)  เพื่อสร้างความ
ตระหนักและเห็นความ
จ าเป็นที่จะต้องบรหิาร
จัดการให้ครูสามารถจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เน้นกระบวนการคิดและ
การแก้ปัญหาได ้

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
วิเคราะหม์าตรฐาน
และตัวช้ีวัดที่ใช้
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
เชิงปฏิบัติการ 
อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

98,800 1) ครูสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรยีน 
2) นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
3) ผู้เรียนมีความพึง
ใจต่อการจัดการ
เรียนรู้ของครู
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เป็น
อย่างดี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

3) เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินการนเิทศ ติดตามฯ  
การประเมินผลระดบั
นานาชาติ PISA 
 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ 
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 
กิจกรรมที่ 4 สรุป
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
และจัดท ารูปเล่ม
เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

14 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใต้ห้องเรยีนคุณภาพ 
สู่โรงเรียนประทับใจ 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุนใหส้ถานศึกษามี
บรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม ท่ีสะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม  
และเป็นระเบยีบ 
ปลอดภัย และเอื้อต่อการ

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
กิจกรรมที่ 2 
ประชุมชี้แจง 
ผู้บริหารสถานศึกษา
รับทราบนโยบาย

106,800 1) ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรูเ้ต็มตาม
ศักยภาพครบทุก
ด้าน 
2) ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผูม้ี
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

จัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน
โรงเรียน 
2) เพื่อส่งเสริมให้
สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการแหล่งเรยีนรู้ และ
สิ่งอ านวยความสะดวก
ภายในโรงเรียน อย่าง
เพียงพอ และตอบสนอง
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาได้พัฒนา
คุณภาพกการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
4) เพื่อส่งเสริมใหผู้้เรียน
ได้รับการพัฒนาทักษะการ

และแนวทางการ
ประเมิน 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ 
ติดตาม และเป็นพี่
เลี้ยง 
กิจกรรมที่ 4 
ประเมินคุณภาพ 
ประจ าปี 2565 
กิจกรรมที่ 5 สรปุ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
3) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
ได้พัฒนา
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เรียนรูเ้ต็มตามศักยภาพ
ครบทุกด้าน 
5) เพื่อเป็นการกระตุ้น 
ส่งเสริม สนับสนุน และ
สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัด ให้
สามารถจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาในสังกัด
ให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาที่
ยอมรับได้   

15 พัฒนาโครงการอาหาร
กลางวันเพื่อก้าวสู่โรงเรียน
ต้นแบบอาหารกลางวัน
ระดับประเทศและตรวจ
เยี่ยม  ก ากับ  ติดตาม 
ประเมินผลโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียน  
ในสังกัด               

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อให้ทุกโรงเรียนจัด
อาหารกลางวันนักเรียนให้
มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการ อาหารครบ    
5 หมู่ และมีการจัด
เมนูอาหารหมุนเวียน
ล่วงหน้า 1 เดือนข้ึนไป 
จัดท าตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมที่ 1 จัด
อบรมพัฒนา
คุณภาพอาหาร
นักเรียน ให้ครู
อาหารกลางวัน 
จ านวน 234 โรง 
(Zoom meeting) 

19,730 1) นักเรียนระดับ
อนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษาทุกคน  
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันท่ีมี
คุณค่าตามหลัก
โภชนาการ  ตลอดปี
การศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

และให้น าเมนูนั้นสู่การ
ปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรม
การจัดส ารับอาหารแบบ
อัตโนมัติ Thai School 
Lunch 
2) เพื่อให้นักเรียนทุกคน
ได้รับประทานอาหารกลาง
วันท่ีมีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการ  มีปริมาณ
เพียงพอกินอ่ิมทุกคน   
ทุกวัน  
3) เพื่อให้นักเรียนระดบั
อนุบาลถึงระดับ
ประถมศึกษาทุกคน       
ได้ดืม่นมโรงเรียน   
4) ส่งเสริมให้ทุกโรงเรียน
จัดอาหารเช้าให้นักเรียนท่ี

กิจกรรมที่ 2 
โรงเรียนสมัครเข้า
ร่วมพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบอาหาร
กลางวัน ระดับเขต  
เพื่อส่งเข้าคัดเลือก
ระดับประเทศต่อไป 
กิจกรรมที่ 3 ประชุม
คณะกรรมการ
วิเคราะห์กลั่นกรอง  
จัดล าดับ
ความส าคญั ความ
จ าเป็นของ โรงเรียน
ที่ของบประมาณ
ดอกผลกองทุนฯ   
ประจ าปี  2565 

2) โรงเรียนในสังกัด
ด าเนินโครงการ
อาหารกลางวันมี
ประสิทธิภาพ     
234  โรง 
3) นักเรียนท่ีมีภาวะ
ทุพโภชนาการ  
ได้รับการแก้ปัญหา  
ส่งผลให้นักเรียน
กลุ่มดังกลา่ว
เจริญเติบโตสมวัย 
4) โรงเรียนในสังกัด   
จัดเมนูอาหาร
กลางวันล่วงหน้า   
โดยใช้โปรแกรมจดั
ส ารับอาหารแบบ
อัตโนมัต ิThai  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

มีภาวะทุพโภชนาการ  
เพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการพร้อมทั้ง
ส่งเสริมให้ออกก าลังกาย
ทุกวันตลอดปีการศึกษา 
5) เพื่อให้ทุกโรงเรียน
พัฒนาระบบสุขาภิบาล
และอาหารที่ดีในโรงเรียน
และพัฒนาระบบน้ าดืม่
สะอาดในโรงเรียน    
6) เพื่อส่งเสริมใหโ้รงเรยีน
ด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหาร
นักเรียนให้ต่อเนื่องเกดิ
ความยั่งยืน   
7) เพื่อคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบอาหารกลางวัน

กิจกรรมที่  4  
คณะกรรมการ 
ออกตรวจเยี่ยม  
ก ากับ  ติดตาม 
ประเมินผลโรงเรียน
เป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 5  ให้
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
การพัฒนาเป็น
โรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวัน 
ส่งผลงาน 
ในรูปแบบวีดิทัศน์  
ความยาว 
12-15  นาที      
และเอกสารตาม 

School  Lunch  
จ านวน 212  
โรงเรียนขึ้นไป      
คิดเป็นร้อยละ     
90  ขึ้นไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ระดับเขตและ
ระดับประเทศ               
5  โรงเรียน                
ต่อปีงบประมาณ 

หลักเกณฑ์การ
คัดเลือก  โรงเรียน 
ละ 1 เล่ม        
(รวมภาคผนวก     
ไม่เกิน  50 หน้า)  
แนบหลักฐานอ้างอิง
บางส่วนให้ครบถ้วน  
ให้เพิ่มในคิวอาร์โคด้
ของแต่ละตัวช้ีวัด
คณะกรรมการ  
คัดเลือก โรงเรียน
ต้นแบบอาหาร
กลางวัน ระดับเขต 
- จัดท าประกาศ
โรงเรียนต้นแบบฯ 
- จัดท าเกียรตบิัตร 
มอบให้โรงเรยีน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

- สรุปผล/จดัท า
รายงานโครงการ 

16 โครงการการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1   

3 12 12 3 3 2 เพื่อให้มีการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว
PA ประจ าปีการศึกษา 
2565  เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และ
สามารถน าผลการประเมิน
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักเกณฑ์และวิธีการ

กิจกรรมที่ 1 
ด าเนินการประชุม
ช้ีแจงการจัดท า PA 
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ 
ออกตรวจ ติดตาม
การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 การ
ประเมินตาม
ข้อตกลง(PA) 
กิจกรรมที่ 4 สรุปผล
การด าเนินงาน 

75,500 1) การด าเนินการ
ประเมินตาม
ข้อตกลง(PA)เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง 
และน าผลจากการ
ประเมินไปใช้ตรง
ตามวัตถุประสงค์
ของหลักเกณฑ์ใน
การเลื่อนวิทยฐานะ
และเลื่อนเงินเดือนท่ี
เป็นธรรม  
2) ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ประเมินต าแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุก
ต าแหน่งและสายงาน 

สังกัดมีขวัญก าลังใจ
ที่ด ี

17 พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

3 12 12 3 3 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาให้มีความรู้เพิ่ม
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน ปลูกจิตส านึก
ในการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง  มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
วิสัยทัศน์ในการปฏบิัติงาน
ของบุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้ง

กิจกรรมที่ 1 เสนอ
ขออนุมัติโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 
ประสานในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 3 จัด
ประชุมอบรมความรู้ 
และสมัมนา
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
แนวทางการท างาน
ตามพระบรม
ราโชวาท รัชกาลที่ 
10 

125,300 1) ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับ
การพัฒนาความรู้
ตามสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน  ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
จ านวน  60 คน 
และผูเ้ข้าร่วม
กิจกรรมสามารถ
ผ่านการพัฒนา     
ทุกคน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เสรมิสร้างความสามัคคีใน
หน่วยงาน ลดอัตตาตัวตน 
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น สร้างความเข้าใจ
ระหว่างสถานศึกษากับ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา สามารถท างาน
เป็นทีมได้  เสรมิสร้างจิต
อาสาและจิตบริการ 
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
เทิดทูลสถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

กิจกรรมที่ 4 ศึกษา
ดูงานแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานกับ สพท.
อื่น 
กิจกรรมที่ 5 สรปุ
รายงานผล 

2) บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
สามารถน า 
กระบวนการ PLC 
มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในองค์กร    
3) บุคลากร ไดร้ับ
ขวัญก าลังใจ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ
เกิดความรักสามัคคี
ในส านักงาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

18 การจัดงานประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดง
มุทิตาจิตข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า  ที่เกษียณอายุ
ราชการประจ าปี 2565 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ
แก่ข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจ า 
2) เพื่อให้ผู้เกษียณอายุ
ราชการสามารถปรับตัว
และใช้ชีวิตหลัง
เกษียณอายรุาชการอย่าง
มีความสุข 
3) เพื่อจัดท าหนังสือทีร่ะลึก
ประวตัิการปฏิบตัิงานเพื่อ
เผยแพร่คณุงามความดเีป็น
แบบอย่างแกค่นทั่วไป 
4) เพื่อประกาศเกียรติคณุ
และยกย่องเชิดชูเกียรตผิู้
เกษียณอายรุาชการ  ให้
เกิดความภาคภมูิใจรักและ
ศรัทธาในอาชีพของตน 

กิจกรรมที่ 1จัดท า
โครงการและเสนอ
ขออนุมัติโครงการ 
กิจกรรมที่ 2
ประสานในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 3จัดท า
หนังสือบันทึกความ
ดีที่สร้างสรรค์เพ่ือ
เผยแพร ่
กิจกรรมที่ 4
ด าเนินการจัดงาน
แสดงมุทิตาจติ
ปัจฉิมนิเทศและ 
ประกาศเกยีรตคิุณ 
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

80,000 ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่เข้า
ร่วมประชุม
ปฏิบัติการมีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
ของตนเอง 
 และปฏิบตัิตัวเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เป็นแบบอย่างของคน
ทั่วไป 

กิจกรรมที่ 5 สรปุ
รายงานผล 

19 สร้างความตระหนักตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูก
จิตส านึกในการรักสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

3 12 12 3 3 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้
แนวทางการพัฒนาตนเอง  
ปรับเปลีย่นเจตคติ  
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
ไม่หรหูราฟุ่มเฟือยกินง่าย
อยู่ง่ายตามแนวพระราช
ด ารัสปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง  ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภมูิพลอดลุยเดช
รัชการที่ 9  รวมทั้งมีความ
เชื่อมั่นศรัทธาในค าสอน
ของพุทธศาสนา  ปลูก
จิตส านึกและสร้างเสรมิจิต
อาสา เพื่อให้ผูผ้่านการ
อบรมน าแนวทางการ

กิจกรรมที่ 1 จัดท า
โครงการ  และเสนอ
อนุมัติโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ด าเนินการและ
ประสานงาน 
กิจกรรมที่ 3 
ด าเนินการอบรม
ค่ายพัฒนาคุณธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  และสร้าง
เครือข่ายท ากิจกรรม
สาธารณประโยชน์ 

57,000 1) ผู้ผ่านการอบรม
ปฏิบัติธรรมพัฒนา
จิต มีการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม   และ
เจตคติ  มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
สามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีของ
สังคม   สามารถ
พัฒนาการศึกษา
และสังคมรอบข้าง
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจ าวัน ตลอดจน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีของ
สังคม ผู้ทีผ่่านการอบรม
สามารถน าไปถ่ายทอด 
ให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้างได้
สร้างชมรมเครือข่ายครู
คุณธรรมเพื่อร่วมกันท า
กิจกรรม
สาธารณประโยชน์และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

กิจกรรมที่ 4 สรปุ
และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

2) มีชมรมครูจติ
อาสาที่ร่วมกัน
ปฏิบัติกิจกรรมสร้าง
ประโยชน์แก่สังคม 
และช่วยเหลือ
สมาชิก ในชมรม 
 

20 การคัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลยก
ย่องเชิดชูเกียรติ   รางวัล   ครู
ดีในดวงใจ  ครูครุสดุดี  รางวัล

3 12 12 3 3 2 เพื่อสนองนโยบาย 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
และส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา เพื่อให ้

กิจกรรมที่ 1 จัดท า
โครงการ  และเสนอ
อนุมัติโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

20,000 ผู้ที่มีคณุสมบตัิตามที่
ก าหนดได้รับการ
ประกาศเกยีรตคิุณ  
และได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติและ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ทรงคุณค่า  สพฐ.  OBEC  
AWARDS 

ข้าราชการครูทีม่ีคุณสมบตัิ
ตามที่ก าหนดใหไ้ดร้ับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ และ
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
แก่ข้าราชการในสังกัดผู้ที่
ได้รับรางวัลสามารถน าไป
สร้างความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของตนได้ 
 

ด าเนินการและ
ประสานงาน  
กิจกรรมที่ 3 ประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาคัดเลือก 
กิจกรรมที่ 4 
ประกาศผลการ
พิจารณาคัดเลือก
กิจกรรมที่ 5 
รายงานผลการ
พิจารณา ไป สพฐ./
คุรุสภา 
กิจกรรมที่ 6 จัดให้
ได้รับรางวัล (ผลการ
คัดเลือกรางวัลปี 
2565) 

เข้ารับรางวลัในวัน
ครูวันที่ 16 มกราคม   
2565  ท าให้ผู้รับ
รางวัลเกิดความ
ตระหนักปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมี
ความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

21 อบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 

      1) ผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครมูีความรู้
ความเข้าใจในหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
ตามหนังสือ ก.ค.ศ.        
ที่ ศธ 0206.3/ว 9        
ลงวันท่ี 20 พ.ค. 2564 
2) ผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครสูามารถ
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งครู         
มีวิทยฐานะช านาญการ

กิจกรรมที่ 1 เสนอ
ขออนุมัติโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 
ประสานในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 3 จัด
อบรม 100 คน   
กิจกรรมที่ 4 สรปุ
รายงานผล 
 

35,000  1) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา จ านวน    
100  คน  ที่เข้ารับ
การอบรมสามารถ
ผ่านการอบรมทุกคน 
2) ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
สามารถด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู          
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

และเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 

มีวิทยฐานะช านาญ
การและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ 

22 การพัฒนาข้าราชการครู 
ต าแหน่งครผูู้ช่วยท่ีอยู่
ระหว่างประเมินและ
พัฒนาอย่างเข้มหลักสูตร
การเป็นข้าราชการที่ดี  

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อให้ข้าราชการครู
ต าแหน่งครูผู้ช่วยได้รับการ
ปลูกฝังปรัชญาการเป็น
ข้าราชการที่ดี เสริมสร้าง
สมรรถนะและทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการ
ปฏิบัติงานราชการ 
2) เพื่อให้ข้าราชการครู
ต าแหน่งครูผู้ช่วยได้รับ  
การส่งเสรมิคณุธรรมและ
จรยิธรรม การท างานเปน็
ทีม และพัฒนาเครือขา่ย   
ในการท างาน รวมถึงเป็น

กิจกรรมที่ 1 เสนอ
ขออนุมัติโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 
ประสานในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 3        
จัดอบรมความรู้ 
หลักสตูร การเป็น
ข้าราชการที่ด ี
กิจกรรมที่ 4 
ประเมินและติดตาม
ผลการหลังการ
อบรม 

52,800 1) ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไดร้ับการ
ปลูกฝังจิตส านึก 
ค่านิยม และน า
แนวทางปรัชญาการ
เป็นข้าราชการที่ดไีป
ปรับใช้  

2) ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไดร้ับ
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในเรื่องสมรรถนะ 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

การสร้างสายสัมพันธ์ท่ีดี 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ซึ่งกันและกัน โดยเน้น   
การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์และ         
การลงมือปฏิบัติจริง 

กิจกรรมที่ 5 สรปุ
รายงานผล 
 

ที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานราชการ 

3) ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไดร้่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
การท างานเป็นทีม 
และมเีครือข่ายใน
การท างาน  

23 สร้างเสริมสมรรถนะการ
บริหารจดัการสถานศึกษา
ของผู้บริหารสู่การเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพตามหลัก
ธรรมาภิบาล                      

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และ
ความตระหนักในการ
บริหารจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถก้าว
ไปสู่การเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ 

กิจกรรมที่ 1 จัดท า
และขออนุมัติ
โครงการ 
กิจกรรมที่ 2 
ประสานงานในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกิจกรรม
ที่ 3 ประชุม
เสวนาการบริหาร
จัดการด้วยระบบ

122,100 ผู้ผ่านการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ 
สามารถบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนใน
ภาพรวมของ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

2) เพื่อสนับสนุนให้
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้
มีการนิเทศติดตาม  และ
ประเมินผลการจดั
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 
3) มุ่งเน้นให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาบริหารจดัการ
สถานศึกษาด้วยระบบ ICT 
4) ผู้บริหารสถานศึกษาทุก
คนสามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้วยหลักธรร
มาภิบาล มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
5) เพื่อส่งเสริมใหเ้กิด
เครือข่ายการบริหาร
สถานศึกษาในระดับ

ICT ในยุค 4.0 และ
กระบวนการ PLC 
เรื่อง การบริหารโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล 
กิจกรรมที่ 4 
การศึกษาดูงาน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์การ
บริหารจดัการ
สถานศึกษากิจกรรม
ที่ 5 สรุปและ
รายงานผล 
 

สถานศึกษาสูงข้ึน  
ผู้บริหารสถานศึกษา
มีการนิเทศติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ในการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์การบริหาร
จัดการสถานศึกษา และ
เกิดความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ  

24 การบริหารอัตราก าลัง
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ของ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 

4 17 12 2 4 2 เพื่อบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ อัตราผู้ปฏิบัติงาน 
ให้ราชการ ให้เป็นไป   
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด และเหมาะสม  
กับบริบทของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

กิจกรรม ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารอัตราก าลัง
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จ านวน    
8 ครั้ง/ปี 
 

8,840 สามารถบริหาร
อัตราก าลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้สถานศึกษา
ในสังกัด มีอัตรา 
ก าลังครบตามเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
และแก้ไขปญัหา 
การขาดแคลน
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 

อัตราก าลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาของ
สถานศกึษาในสังกัด
ได้ ภายใต้ข้อก าหนด 
หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และ
อัตราที่ได้รับการ
จัดสรรจาก
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

25 การขอรับและพิธีมอบ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ช้ัน
ต่ ากว่าสายสะพายและ
เหรียญจักรพรรดมิาลา 

4 17 12 2 4 2 1) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจ
ข้อมูล 

26,790 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มี
ขวัญและก าลังใจท่ีดี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2) เพื่อจัดพิธีมอ
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ช้ัน
ต่ ากว่าสายสะพาย และ
เหรียญจักรพรรดมิาลา  
ให้ข้าราชการคร/ูบุคลากร
ทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจ าในสังกัด    
ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ์ 
ประจ าปี  2561,2562 
และ2563  ซึ่งมีผู้ไดร้ับ
พระราชทานเครื่อง  
จ านวน  394  ราย 
3) เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
และสร้างขวัญ ก าลังใจ 

กิจกรรมที่ 2 ด าเนิน 
การขอรับเครื่องราช 
อิสริยาภรณ ์
กิจกรรมที่ 3 พิธีการ
มอบเครื่องราชฯ 
กิจกรรมที่ 4 ติดตาม
ประเมินผล 

ส่งผลดีต่อการ
พัฒนาคุณภาพการ 
เรียนการสอนและ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อสถานศึกษาและ
ส่วนราชการ   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

แก่ข้าราชการคร/ูบุคลากร
ทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจ าในสังกัด    
ให้เกิดความภาคภมูิใจใน
อาชีพของตน 

26 การเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งระบบ 

      1) เพื่อให้การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบตัิ
ราชการของข้าราชการครู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครูทีร่ักษา
ราชการแทนผู้อ านวยการ
สถานศึกษา,รอง
ผู้อ านวยการส านักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษา, 

กิจกรรมที่ 1 การ
ประชุมชีแ้จงการ
ด าเนินการเลื่อน
เงินเดือนฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ,
จัดเก็บข้อมลู จัดท า
เอกสารประกอบ 
การประเมินเลื่อน
เงินเดือน ครั้งท่ี 1 
กิจกรรมที่ 2 สรปุผล
การประเมินการ
เลื่อนเงินเดือน   

112,150 1) สพป.อบ.1 ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็น
จริงเพื่อใช้ในการ
ประกอบการเลื่อน
เงินเดือนของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา และการเลื่อน
ขั้นเงินเดือน
ลูกจ้างประจ า 
2) การเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ศึกษานิเทศก์, ข้าราชการ
ตามมาตรา 38 ค (2), 
ลูกจ้างประจ า  
และพนักงานราชการ    
ในสังกัด ได้ข้อมลูที่ถูกต้อง 
เป็นจริง ประกอบการ
พิจารณาการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการคร ู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา/ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ ในสังกัด 
2) เพื่อให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ          
ของส านักงานเขตพื้นท่ี

ครั้งท่ี 1 และ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 การ
ประชุมชีแ้จงการ
ด าเนินการเลื่อน
เงินเดือนฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ,
จัดเก็บข้อมลู จัดท า
เอกสาร
ประกอบการ
ประเมินเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาฯ        
ครั้งท่ี 2 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ
การเลื่อนขั้น
เงินเดือน
ลูกจ้างประจ าเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส และ
ยุติธรรม ตามแนว
ปฏิบัติและวิธีการ   
ที่ สพฐ./ สพท.
ก าหนด 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง 
ตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการ 

กิจกรรมที่ 4 สรปุผล
การประเมินการ
เลื่อนเงินเดือนครั้งท่ี 
2 /เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการ 
ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

27 สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีต าแหน่งว่างตาม
แผนอัตราก าลัง 

4 17 12 2 4 2 1) เพื่อแก้ปัญหาการขาด
แคลนอัตราก าลังใน
สถานศึกษา 
2) เพื่อสรรหาบุคลากรทีม่ี
ความรู้ความสามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งท่ีก าหนด 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจ
อัตราต าแหน่งต่างๆ 
กิจกรรมที่ 2 
ประกาศรับสมคัร 
กิจกรรมที่ 3 
ด าเนินการ
สอบแข่งขัน 

50,000 1) โรงเรียนในสังกัด
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
ที่ได้รับการจัดสรร
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

 กิจกรรมที่ 4 
ประกาศผลการสอบ
และรายผลการ
ด าเนินงาน 

บุคลากรตามอัตรา
ต าแหน่งท่ีว่าง 
2) โรงเรียนที่ได้รับ
การจัดสรรอัตรา
ต าแหน่งสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

28 การจัดท าและลงข้อมูลใน
แบบทะเบียนประวัต ิ

3 11 12 3 3 2 1) เพื่อให้การจัดเก็บ
ทะเบียนประวัติเป็น
ระเบียบ ปลอดภัย สะดวก
ในการค้นหา 
2) เพื่อให้ข้อมูลใน
ทะเบียนประวัติมีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจบุัน 
 

กิจกรรมที่ 1 การ
จัดท าทะเบียนรอบ
การเลื่อนเงินเดือน
ครั้งท่ี 1 
กิจกรรมที่ 2 การ
จัดท าทะเบียนรอบ
การเลื่อนเงินเดือน
ครั้งท่ี 2 

53,920 1) ทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานีเขต 1 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปจัจุบัน 
2) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
มีการจัดเก็บ
ทะเบียนประวัติ    
ที่เป็นระเบยีบง่าย
ต่อการค้นหา และ
เป็นปัจจุบันมีความ
ถูกต้องสามารถ
น าไปเป็นเอกสาร  
อ้างอิงได้ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

29 แผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กและ
โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน 

3 12 12 3 3 2 1) ด าเนินการควบรวม
โรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี
นักเรียน 21-60 คน     
ตามแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก         
ปีการศึกษา 2562-2565  
2) พัฒนาโรงเรียนคณุภาพ
ของชุมชนให้ขับเคลื่อนให้
เป็นไปตามรูปแบบและ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการชี้แจง
สร้างความเข้าใจ
นโยบายฯ 
กิจกรรมที่ 2 จัดท า
เอกสารน าเสนอการ
ควบรวม/เลิก
สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน และรูปแบบ 
(Model) โรงเรียนดี
ของชุมชนต่อ กศจ. 
กิจกรรมที่ 3 ประชุม
กรรมการฯ 
ด าเนินการตาม
ปฏิทินท่ีก าหนด 
กิจกรรมที่ 4 ประชุม
กรรมการฯ จัดสรร

25,000 1) โรงเรียนขนาด
เล็กท่ีประสบปญัหา
ด้านบุคลากร ที่มี
นักเรียน 21-60 คน 
จัดการเรียนการสอน
แบบเรียนรวมกับ
โรงเรียนหลักท่ีมี
คุณภาพ นักเรียน    
มีผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนที่สูงข้ึน 
2) โรงเรียนคณุภาพ
ของชุมชน 5 
โรงเรียนไดร้ับการ
พัฒนาอย่างเต็ม
รูปแบบ ครบวงจร 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

งบประมาณ นิเทศ 
ติดตาม 
กิจกรรมที่ 5 สรปุ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

30 การจัดการศึกษาภาค
บังคับปีการศึกษา 2565 

3 11 12 3 3 2 1) เพื่อให้ทุกโรงเรียน     
มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถด าเนินการ      
รับนักเรียนใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายและแนว 
ปฏิบัติการรับนักเรียน     
ปีการศึกษา  2565  
เป็นไปอย่างถูกต้องและ
ทันตามก าหนดเวลา 
2) เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้โรงเรียน
สามารถรับประชากร    

กิจกรรมที่ 1 การรบั
นักเรียนปีการศึกษา 
2565 
กิจกรรมที่ 2  การ
จัดการศึกษาโดย
ครอบครัว 
 

23,000 1) โรงเรียนในสังกัด
ทุกแห่งสามารถ
รายงานผลรับ
นักเรียนได้ทันตาม
ก าหนดเวลาถูกต้อง  
ครบถ้วน ตรวจสอบ
ได ้
2) ประชากรวัยเรยีน
กลุ่มอายุเข้าเรียน
ตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับอย่าง
ทั่วถึง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

วัยเรียนให้เข้าเรียน     
ตามเกณฑ์การศึกษา   
ภาคบังคับอย่างท่ัวถึง    
เป็นธรรม 
3) เพื่อเผยแพร่นโยบาย
และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ
การรับนักเรียน             
ปีการศึกษา 2565       
ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาอื่น และประชาชน
ทั่วไปรับทราบ 
4) มุ่งพัฒนาให้ศูนย์      
การเรยีนจัดการศึกษา    
ได้ครอบคลุม                
มีกระบวนการเรยีน      
การสอนที่หลากหลาย 
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    

3) ผู้จัดการศึกษา 
ทุกครอบครัว
สามารถจัด
การศึกษาให้ผู้เรียน
ได้ตามแผนการ
จัดการเรียนการสอน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ     
ของผู้เรียน 

31 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
เพื่อการศึกษา 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อรองรับระบบ
เว็บไซต์ และระบบ
เว็บไซต์ ITA ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
2) เพื่อรองรับระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
AMSS++ และระบบ    
งานอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
3) เพื่อรองรับการประชุม
ทางไกลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต   
4) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีการ    

กิจกรรมที่ 1  
ด าเนินการปรับปรุง
เว็บไซต์ 
http://www.ubn1
.go.th 
- จ้างหน่วยงาน
ภายนอกจัดท า 
ปรับปรุง ระบบ
เว็บไซต ์
-เช่าโดเมนเนมรายปี  
- เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล 
กิจกรรมที่ 2  

76,000 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
และโรงเรียนใน
สังกัดทุกแห่ง มีการ
น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ        
เพื่อการศึกษา      
มาประยุกต์ใช้      
เพื่อวางแผนบริหาร
จัดการและ
สนับสนุนการ
จัดระบบการจดัการ
เรียนการสอนได้

http://www.ubn1.go.th/
http://www.ubn1.go.th/
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

จัดการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม (DLTV) ส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
 5) เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลระบบ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และระบบ
เว็บไซต์ของส านักงาน    
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย  
6) เพื่อพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตส์ าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ Mobile 
Application 
 

บ ารุงรักษา อุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
กิจกรรมที่ 3  
สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีการจดั
การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม 
(DLTV)  
กิจกรรมที่ 4  
พัฒนาโปรแกรม
ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ Mobile 
Application 
 

อย่างเหมาะสม    
และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

32 โครงการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพ  

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการเรยีนการ
สอนวิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียน 
2) เพื่อให้ครูมีความรู้
ความสามารถและ
สมรรถนะในการจดัการ
เรียนการสอนด้านงาน
อาชีพท่ีสูงขึ้น          
 

กิจกรรมที่ 1 การ
ประชุม “การ
ขับเคลื่อนสะพาน
เชื่อมโยงการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับการจัดการ
อาชีวศึกษา” 
ผู้บริหารและ
ศึกษานิเทศก์       
ที่รับผิดชอบ
โรงเรียนขยาย
โอกาส 
กิจกรรมที่ 2 การ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ       
“แนวทางการ
จัดการเรียนรู้     

147,080 1) สถานศึกษาได้รบั
การหลักสูตรและ
การจัดการเรยีน 
การสอนวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
และท้องถิ่น   
2) ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีพื้นฐาน
งานอาชีพ และ
สมรรถนะด้านอาชีพ
ที่สูงข้ึน     
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพใน
สถานศึกษา”
ครูผูส้อนการงาน
อาชีพ 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลโครงการ 
กิจกรรมที่ 4
คัดเลือกสถานศึกษา
ที่เป็นแบบอย่างท่ีดี
ในการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะ
อาชีพ 
กิจกรรมที่ 5 สรปุ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

กลยุทธ์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
1 การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนใน
โครงการการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 

3 12 12 3 3 3 1) เพื่อให้ความรู้และ
ทักษะในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยการ
จัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
2) เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของครูผูส้อน 
ให้สามารถจัดการเรยีนรู้
ให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ด้วยการจัดการเรียน
การสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) 
3) เพื่อใช้ใบงานเป็น
เอกสารประกอบการเรียน
การจัดการเรยีนการสอน

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้ง
คณะนิเทศติดตาม 
กิจกรรมที่ 2       
การนิเทศตดิตาม 
 
 
 

40,000 นักเรียนช้ันประถม 
ศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ได้รับใบงานในการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรูเ้กิด        
องค์ความรู ้
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) ของนักเรียน     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

2 โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี 
เพื่อความเป็นเลิศ   

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ครูด้านการจัดการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21        
ด้วยเทคโนโลย ี
2) เพื่อพัฒนาครูให้
สามารถออกแบบ      
การจัดการเรยีนรู้  
3) เพื่อพัฒนาคลังสื่อ    
การเรยีนรู้ คลังข้อสอบ
ออนไลน์ของส านักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 

กิจกรรมที่ 1 อบรม
เชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้
ห้องเรียนแห่ง
ความสุขกับการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่  21  
(ออนไลน์) 
กิจกรรมที่ 2 อบรม
เชิงปฏิบัติการ 
แพลตฟอร์มด้าน
การศึกษาเพื่อ
ออกแบบการจัดการ
เรียนการสอน ตาม

28,460 1) ครู ผู้สอนได้แนว
ทางการจัดการเรียนรู้ 
ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบท 
และภารกิจของ
สถานศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย 
และมีสมรรถนะที่
จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตรวมทั้ง
สามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้ไปสู่ชีวิตจริง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) 
(ออนไลน์) 
กิจกรรมที่ 3 อบรม
เชิงปฏิบัติการ     
การเข้าใช้งานคลัง
สื่อการเรียนรู้ คลัง
ข้อสอบออนไลน์  
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ 
ติดตาม ผลการ
ด าเนินงานตาม
โครงการ 
กิจกรรมที่ 5 สรปุ
รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ

อันเป็นฐานในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การด ารงชีวิตต่อไป 
2) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
และสถานศึกษาใน
สังกัด มีนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21     
เพื่อพัฒนาคุณ
การศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

และจัดท ารูปเล่ม
เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูรการจัดซื้อจดัจ้าง 
ปีงบประมาณ 2565 และ
การบริหารเพื่อลดความ
เสี่ยงด้านการเบิกจา่ยเงิน 

6 20 12 4 5 3 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับด้านพัสดไุด้อย่าง
ถูกต้อง สามารถน าความรู้
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพสามารถ    
ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานให้น้อยลง     
น าความรู้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้างวิธี
เฉพาะเจาะจงได้ถูกต้อง 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูรการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
ปีงบประมาณ 2565 
และการบริหาร   
เพื่อลดความเสีย่ง
ด้านการเบิกจ่ายเงิน 
 

72,010 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
เข้าใจกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ
ด้านพัสดไุด้อย่าง
ถูกต้อง สามารถน า
ความรู้ใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
สามารถลดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานให้น้อยลง 
น าความรู้เป็น
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เพิ่มขีดความสามารถและ
สมรรถนะด้านการจดัซื้อ
จัดจ้าง ลดปญัหาและ
อุปสรรคจากการท างาน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม     
ได้แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน เสนอ
ปัญหาอุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขการปฏิบตัิงาน
ร่วมกัน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม      
ได้เพิ่มพูนความรูด้้าน   
การเบิกจ่ายเงินของ

แนวทางปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ปฏิบัติการจัดซื้อ  
จัดจ้างวิธี
เฉพาะเจาะจง      
ได้ถูกต้อง เพิ่มขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง      
ลดปัญหาและ
อุปสรรคจากการ
ท างานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ได้แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น และ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

สถานศึกษา พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยงด้าน   
การเบิกจ่ายเงินของ
สถานศึกษา 

ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เสนอ
ปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางแก้ไขการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบตัิงาน 
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ได้เพิ่มพูนความรู้
ด้านการเบิกจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารความ
เสี่ยงด้านการเบิก
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

จ่ายเงินของ
สถานศึกษา 

4 พัฒนาการตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565                                               

6 21 11 4 5 3 1. เพื่อออกช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ของ
สถานศึกษาเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
และเสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานการเงิน บัญชี
และพัสดุของสถานศึกษา  
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
และประหยดั 

กิจกรรมที่ 1 การ
วิเคราะห์วาง
แผนการตรวจสอบ /
จัดท าโครงการ/
จัดท าปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน/จดัท า
กระดาษท าการ 
กิจกรรมที่ 2
ด าเนินการ
ตรวจสอบตามแผน 
ของสถานศึกษา     
9 ประเด็น 
กิจกรรมที่ 3 สรปุ
รายงานผลการ
ตรวจสอบ 

44,400 โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย     
ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 1 
สามารถด าเนินการ
ได้ชัดเจนถูกต้อง 
ตามแบบบันทึกการ
ตรวจ และ แบบ
รายงานผลการ
ตรวจ/รายงานผล
การด าเนินโครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

2. เพื่อสรุปผลการพสิูจน์
ความเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการเงิน และด้านอื่นๆ 
ของสถานศึกษาให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง 
สมเหตุสมผล 

5 อบรมเชิงปฏิบตัิการหลกัสตูร  
“สร้างความเข้มแข็งให้มี
ประสิทธิภาพด้านการ
ควบคุมเงินหน่วยงานย่อย
ของโรงเรียนขนาดเล็ก” 

3 20 12 4 5 3 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับด้านการเงินและ
บัญชี สามารถน าความรู้  
ใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพสามารถ    
ลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน น าความรู้   
เป็นแนวทางปฏิบัติงาน   
ได้อย่างถูกต้อง                

กิจกรรมที่ 1. การ
วิเคราะห์วาง
แผนการจดัอบรม /
จัดท าโครงการ/   
การจัดท าคูม่ือ
การเงิน บัญชี
ส าหรับสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2. 
ด าเนินการจัดอบรม 

27,800 1) เรียนรู้และเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับ  
วิธีปฏิบัติด้าน
การเงินและพสัดุ 
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
สามารถลดความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานให้น้อยลง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

2) ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูน
ความรู้ด้านการเบิก
จ่ายเงินของสถานศึกษา 
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
และเจา้หน้าท่ีเกี่ยวกับ  
การบริหารความเสี่ยง 
ด้านการเบิกจ่ายเงิน   
ของสถานศึกษาและสร้าง
ความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงาน ให้บุคลากร            
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรม     
ได้แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น ทัศนคติ 
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน เสนอปญัหา
อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไขการปฏิบตัิงาน

กิจกรรมที่ 3. สรุป
รายงานผลการ
อบรม 
กิจกรรมที่ 4 
ประเมินผลการ
อบรม 

น าความรู้เป็น
แนวทางปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 
2) มีความเข้าใจ
แนวทางปฏิบัติ  
ด้านการเงินและ
พัสดุให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน มีส่วนร่วม
แลกเปลีย่นความรู้ 
ประสบการณ์   
ปัญหาอุปสรรค    
และแนวทางแก้ไข
การปฏิบัติงานด้าน
พัสด ุ
3) ผลการเบิก
จ่ายเงินของ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ร่วมกัน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 
4) เพื่อให้การเงินการบัญชี 
ของโรงเรียนเป็นไปตาม
หลักการบริหาร
งบประมาณ และระเบียบ
ของทางราชการ 
5) เพื่อพัฒนาสร้าง    
ความเข้มแข็งให้โรงเรียน
ขนาดเล็ก           
6) เพื่อให้การปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชีในโรงเรียน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
สามารถเป็นโรงเรียน
ต้นแบบแก่โรงเรียน

หน่วยงานมีระดับ   
ที่สูงข้ึน 
 4) ผู้เข้าอบรมได้น า
ความรู้ วิธีการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายเงินตาม
งบประมาณ และ
หนังสือสั่งการตา่ง ๆ 
ไปปรับใช้ในการ
ด าเนินการอยา่ง
ถูกต้อง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ใกล้เคียงศึกษาเรียนรู้
ช่วยเหลือกัน 

6 พัฒนาศักยภาพการ
ประชาสมัพันธ์ 

3 20 12 4 5 3 1) เพื่อการสื่อสาร
ประชาสมัพันธ์ และ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2) เพื่อสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างองค์กร 
โรงเรียน ประชาชน 
3) เพื่อให้สาธารณชน
ได้รับข้อมลูข่าวสาร    
อย่างถูกต้อง 

กิจกรรมที่ 1 จัดท า
บอร์ดท าเนียบ
ผู้บริหารทุกระดับ
คณะกรรมการ     
ก.ต.ป.น.,ประธาน
เครือข่าย
สถานศึกษา, 
โครงสร้างส านักงาน 
กิจกรรมที่ 2 จัดท า
เอกสาร
ประชาสมัพันธ์ 

30,000 1) บอร์ดท าเนียบ
ผู้บริหารกระทรวง 
จังหวัดอุบลราชธานี 
ผู้บริหารการศึกษา 
คณะกรรมการ      
ก.ต.ป.น. ประธาน
เครือข่าย
สถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

มีการปรับปรุง      
ให้เป็นปัจจุบัน  
2) เอกสาร
ประชาสมัพันธ์    
เป็นประโยชน์ใน  
การติดต่อสื่อสาร 

7 ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ของแผนทั้ง 3 ระดับ 

6 11 12 3 3 3 เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน
การปฏิบัตริาชการตาม
มาตรฐานส านักงาน      
เขตพื้นท่ีการศึกษา      
การประเมินผลการ
ประเมินตัวช้ีวัดตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการ (KRS)          
การประเมินสถานะของ

กิจกรรมที่ 1 ติดตาม
การรายงาน
มาตรฐานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม
การรายงาน KRS 
กิจกรรมที่ 3 ติดตาม
การรายงาน PMQA 
กิจกรรมที่ 4 ติดตาม
การรายงานการ
ควบคุมภายใน 

10,200 ผลการประเมินของ 
สพป.อุบลราชธานี 
เขต 1 อยู่ในระดับ  
ที่สูงข้ึนทุกตัวช้ีวัด 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

หน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 
(PMQA) และการประเมิน
ระบบควบคมุภายใน     
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 

8 เสรมิสร้างสมรรถนะ
ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

6 20 12 4 5 3 1) ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บรหิารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและบุคลากร
ในสังกัด สพป.
อุบลราชธานี เขต 1 ไดร้ับ
การเสริมสร้างสมรรถนะ
หลักด้านนโยบายหลัก    
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
(Achievement 
Motivation) และการ

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
พุธเช้าข่าว สพฐ. 
กิจกรรมที่ 3 การ
ด าเนินงานตาม
นโยบายผู้บริหาร
การศึกษา 

111,000 ผู้บรหิารการศึกษา 
ผู้บรหิารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย ศึกษานิเทศก์ 
และบุคลากรใน
สังกัด สพป.
อุบลราชธานี เขต1 
เข้าร่วมประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ประชุมพุธเช้า    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

บริการที่ดี (Service 
Mind)  
2) บุคลากร สพป.
อุบลราชธานี เขต 1 รับฟัง
นโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา      
ผ่านการประชุมพุธเช้าข่าย
โรงเรียน และพุธเช้า    
ข่าว สพฐ. 
3) ให้การสนับสนุนงาน
ตามนโยบายผู้บริหาร
การศึกษา สพป.
อุบลราชธานีเขต 1 
 

ข่าวโรงเรียน พุธเช้า
ข่าว สพฐ. และ
ด าเนินการตาม
นโยบายผู้บริหาร
การศึกษา และน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
ขับเคลื่อนการ
บริหารจดัการศึกษา
ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ จุดเน้น    
ของรัฐบาลกระทรวง 
ศึกษาธิการ และ
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

9 ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการยตุิธรรม
ภายในองค์กร 

6 20 12 4 5 3 1) เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง สืบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีทีม่ี     
การร้องเรียนกล่าวหา
สถานศึกษาและหรือ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การ
ด าเนินการทางวินัย
ข้าราชการครูและบลุากร
ทางการศึกษา 
กรณีมมีูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระท าผดิวินัย  
2) เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงการด าเนินการ
เกี่ยวกับความรับผิด     
ทางละเมดิของเจ้าหน้าท่ี 
และการด าเนินคดี

กิจกรรมที่1 การ
ด าเนินการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง สืบสวน
ข้อเท็จจริงกรณี     
มีการร้องเรียน
กล่าวหาสถานศึกษา
และหรือข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา     
การด าเนินการทาง
วินัยข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษากรณี 
มีมูลที่ควรกล่าวหา
ว่ากระท าผดิวินัย    
การด าเนินการ

128,000 1) เรื่องที่ร้องเรียน
กล่าวหา 
คณะกรรมการ
สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง สืบสวน
ข้อเท็จจริงกรณี     
ที่มีการร้องเรยีน
กล่าวหาสถานศึกษา
และหรือข้าราชการ
ครูและบุคลากร       
ทางการศึกษา 
คณะกรรมการ
สามารถด าเนินการ
ทางวินัยข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ปกครอง คดีแพ่ง 
คดีอาญา หรือคดีอื่น ๆ    
ในภาครัฐ 
3) เพื่อเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย
เฉพาะ กฎหมายทั่วไป 
หลักเกณฑ์  
วิธีการปฏิบัตริาชการ     
ที่ถูกต้องแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด   
4) เพื่อเพ่ิมขีดความรู้
ความสามารถแก่
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
ให้สามารถปฏิบัตหิน้าท่ี
ราชการได้อย่างถูกต้อง

ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและการ
ด าเนินการเกี่ยวกับ
ความรับผิด 
ทางละเมดิของ
เจ้าหน้าท่ีและการ
ด าเนินคดีปกครอง 
คดีแพ่ง คดีอาญา 
และคดีอื่น ๆ ใน
ภาครัฐ 
กิจกรรมที่ 2 การ
ด าเนินการอบรม
ความรู้หลักปฏิบตัิ
ราชการทางปกครอง
ที่ดีแก่ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา  

อย่างถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด  
2) เรื่องที่ด าเนินการ
ตรวจสอบและ
ด าเนินคดี 
คณะกรรมการ
สามารถด าเนินการ
สอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ี
และการด าเนินคดี
ปกครอง คดีแพ่ง 
คดีอาญาหรือคดี
อื่นๆ ในภาครัฐได้
อย่างถูกต้อง เป็นไป
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ตามระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 
 

 ตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด 
3) ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
จ านวน 237 โรง 
ได้รับการเผยแพร่
ความรู้เกี่ยวกับกับ
กฎหมายเฉพาะ 
กฎหมายทั่วไป 
ระเบียบหลักเกณฑ์ 
วิธีปฏิบัติราชการที่
ถูกต้อง  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

4) ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัตริาชการ
และในการด าเนิน
ชีวิตได ้

10 การขับเคลื่อนการด าเนิน 
การติดตาม การรายงาน
ผลการด าเนินงานตาม
นโยบายและแผนปฏิบัติ

6 20 12 4 5 3 1) เพื่อให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด มี
แผนปฏิบัติการประจ าปี
เป็นเครื่องมือในการ

กิจกรรมที่ 1 การ
จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 

277,600 1) บุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

การประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 

ขับเคลื่อนนโยบายทุก
ระดับสู่การปฏิบัติในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการบริหารจัดการเขต
พื้นที่การศึกษา  
2) เพื่อด าเนินการ จัดตั้ง 
จัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ให้กับสถานศึกษา
ในสังกัดเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเกดิ
ประสิทธิภาพสูงสดุ 
3) เพื่อจัดท าคู่มือระบบ
สารสนเทศ และจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี

กิจกรรมที่ 2 การ
จัดตั้ง จัดสรร 
งบประมาณ
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 
กิจกรรมที่ 3 การ
จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2565 
กิจกรรมการที่ 4 
การติดตาม 
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

ใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นคู่มือ
ในการด าเนิน
กิจกรรมไดต้ามที่
ก าหนดไว้ใน
โครงการ และ
สอดคล้องกับ
นโยบายทั้ง 3 ระดับ
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชนส์ูงสุด
น าไปสู่การพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็น
เลิศ 
2) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เป็น
ฐานข้อมูลในการบริหาร
จัดการ 
4) เพื่อก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล และสรุป
รายงานผลการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
แบบรายงานท่ีก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี

งบประมาณ และ
รายงานผลการตรวจ
ราชการตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิกา
ร นโยบาย
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และนโยบายเร่งด่วน 
และภารกิจอื่นๆ ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ประถมศึกษา
อุบลราชธาน ีเขต 1 
สามารถจัดตั้ง 
จัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันตาม
ก าหนดเวลา  
3) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
มีคู่มือการใช้งาน
ระบบข้อมลู
สารสนเทศ และมี
ข้อมูลสารสนเทศ
ประจ าปี 2564-
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
 

2565 เพื่อใช้
สนับสนุนและ
บริหารจดัการขอ้มลู
สารสนเทศ 
4) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
มีผลการตดิตาม
ประเมินผลการ
บริหารจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
เพิ่มสูงขึ้น 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

11 ฝึกอบรมหลักสตูร “การ
ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ Electronic 
Filing)” 

3 11 9 4 5 3 1) เพื่อให้ผู้มีสิทธิขอรับ
บ าเหน็จบ านาญได้รับ
ความสะดวก ในการขอรับ
สิทธิบ าเหน็จบ านาญ   
ของตนเองด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์   
2)การน าระบบการท างาน
ที่เป็น Digital เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการท างาน 
เพื่อการบริการที่มีความ
ทันสมัย และรวดเร็ว 
3) เพื่อให้ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่จะพ้นจาก
ราชการและมสีิทธิไดร้ับ
บ าเหน็จบ านาญสามารถ
ทราบขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติในการยื่นขอรับ

กิจกรรมที่ 1 
ประสานงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
จัดเตรียมฐานข้อมลู
ผู้จะเกษียณ 
กิจกรรมที่ 2 แจ้ง
เวียนแนวปฏิบัติ
ซ้อมความเข้าใจ
ขั้นตอนการยื่น
ขอรับบ าเหน็จ
บ านาญ 
กิจกรรมที่ 3 จัด
อบรม 

42,890 1) ผู้มีสิทธิขอรับ
บ าเหน็จบ านาญ 
สามารถยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญ 
ด้วยตนเองผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ช่วยลดขั้นตอน     
ในการปฏิบัติงาน  
สะดวก และเพิ่ม
ช่องทางในการ
บริการแกผู่้รับ
บ าเหน็จบ านาญ  
2) ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่จะ
พ้นจากราชการและ
มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญที่ผ่านการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

บ าเหน็จบ านาญด้วย
ตนเองอย่างถูกต้อง 
สามารถติดตามข้อมลู
เกี่ยวกับการยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญ 
ตรวจสอบผลการอนุมตัิสั่ง
จ่ายและการเบิกจ่าย
บ าเหน็จบ านาญ รวมถึง
รายงานเอกสารใบรับรอง
ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย ได้ด้วย
ตนเอง ผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
หรือผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ    
4) ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่พ้นจาก
ราชการ ประหยัดเวลา

อบรม สามารถ
ทราบขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติในการยื่น
ขอรับบ าเหน็จ
บ านาญด้วยตนเอง
อย่างถูกต้อง 
สามารถติดตาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญ ตรวจสอบ
ผลการอนุมัตสิั่งจ่าย 
และการเบิกจ่าย
บ าเหน็จบ านาญ   
ได้ด้วยตนเอง ผ่าน
ระบบเครือข่าย 
internet   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

และค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปตดิต่อท่ีส่วน
ราชการ  
5) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึง
พอใจแก่ผู้รับบริการ 
 

3) ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่พ้น
จากราชการ 
ประหยดัเวลา และ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปตดิต่อท่ี
ส่วนราชการ       
ลดความเสีย่งในการ
เดินทาง รวมทั้ง
สามารถพิมพ์
เอกสารรายงาน
ทะเบียนการจ่าย
บ านาญ และพมิพ์
ใบรับรองภาษีหัก ณ 
ที่จ่าย ได้ด้วยตนเอง  
4) ตอบสนองความ
ต้องการและสร้าง
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ความพึงพอใจแก่
ผู้รับบริการ 

12 พัฒนาส านักงานให้เป็น
ส านักงานน่าอยู ่

6 11 12 3 3 3 1) เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์
2) เพื่อสืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติ และท้องถิ่น 
3) เพื่อสร้างความสามัคคี 
มีจิตอาสาเอื้อเฟื้อเกื้อกูล
ซึ่งกันและกันในองค์กร 
พัฒนาส านักงานให้เป็น

ส านักงานน่าอยู่เอื้อต่อการ
ท างานและเป็นที่พึงพอใจ

ต่อผู้มาติดต่อราการ 

กิจกรรมที่ ร่วมงาน 
พระราชพิธี รัฐพิธี 
ในวันส าคัญต่างๆ 
กิจกรรมที่ 2 ร่วม
กิจกรรมประเพณี
ของชาติและท้องถิ่น 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนา
ส านักงานให้เป็น
ส านักงานน่าอยู่โดย
ใช้กิจกรรม 5 ส 
และสบืสาน
วัฒนธรรมองค์กร 

 

189,000 1) บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
ทุกคน แสดงออกถึง
ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริยด์้วย
ความเตม็ใจและ
ภาคภูมิใจ 
2) บุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ทุกคน เข้าใจถึง
ความส าคญัของ
ประเพณีของทาง
ศาสนาของชาติและ
ท้องถิ่น มีความ
ภูมิใจในวามเป็นคน
ไทย ด าเนินตามพระ
ราชด ารสัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นผู้มีคณุธรรมน า
ชีวิต 
3) อาคารสถานท่ี
สภาพแวดล้อมของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 



 

159 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

สะอาด ปลอดภยั 
อ านวยความสะดวก
ใหก้ับผู้มาตดิต่อ
ราชการ 

13 การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
เพื่อการศึกษา 

3 12 12 3 3 3 1) เพื่อรองรับระบบ
เว็บไซต์ และระบบ
เว็บไซต์ ITA ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
2) เพื่อรองรับระบบงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
AMSS++ และระบบ    
งานอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ 
3) เพื่อรองรับการประชุม
ทางไกลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต   

กิจกรรมที่ 1  
ด าเนินการปรับปรุง
เว็บไซต์ 
http://www.ubn1
.go.th 
- จ้างหน่วยงาน
ภายนอกจัดท า 
ปรับปรุง ระบบ
เว็บไซต ์
-เช่าโดเมนเนมรายปี  
- เช่าพ้ืนท่ีจัดเก็บ
ข้อมูล 
กิจกรรมที่ 2  

76,000 ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
และโรงเรียนใน
สังกัดทุกแห่ง มีการ
น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ        
เพื่อการศึกษา      
มาประยุกต์ใช้      
เพื่อวางแผนบริหาร
จัดการและ
สนับสนุนการ

http://www.ubn1.go.th/
http://www.ubn1.go.th/
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

4) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีการ    
จัดการศึกษาทางไกลผา่น
ดาวเทียม (DLTV) ส าหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
 5) เพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลระบบ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และระบบ
เว็บไซต์ของส านักงาน    
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 ให้เป็นปัจจุบัน 
ทันสมัย  
6) เพื่อพัฒนาโปรแกรม
ประยุกตส์ าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ Mobile 
Application 

บ ารุงรักษา อุปกรณ์ 
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
กิจกรรมที่ 3  
สนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีการจดั
การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม 
(DLTV)  
กิจกรรมที่ 4  
พัฒนาโปรแกรม
ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ Mobile 
Application 
 

จัดระบบการจดัการ
เรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม    
และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 
1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

(PLUS HL) 
3 11 12 1 3 4 1) เพื่อพัฒนานวัตกรรม

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียน สังกัด สพป.
อุบลราชธานี เขต 1 
2) สร้างความตระหนัก
ให้กับผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
เห็นความส าคัญของการมี
สุขภาพท่ีแข็งแรงและ
สื่อสารผู้อื่นได ้
 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
ช้ีแจงการด าเนิน
โครงการ 
กิจกรรมที่ 2 
โรงเรียนด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ และ
ตามเกณฑ์ประเมิน
ให้เป็นผลส าเร็จ 
กิจกรรมที่ 3 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
- คณะกรรมการ
ออกประเมิน
โรงเรียน และ

37,350   การด าเนินการให้
บรรลเุป้าหมาย 
รวมถึงการพัฒนา
หลักสตูร
กระบวนการเรียน
การสอน การวดัและ
ประเมินผล ให้
ผู้เรยีนทุกระดบั
ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ มมีาตรฐาน  
เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างทั่วถึง 
พร้อมท้ังมีทักษะ
และศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพท่ี
สอดคล้องกับความ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

คัดเลือกโรงเรยีน
จัดท านวัตกรรมการ
สอน 
จัดท าเกียรติบัตร
และมอบเงินรางวัล 
ให้โรงเรียนเพื่อยก
ย่องเชิดชูเกียรติ
โรงเรียน มอบเกียรติ
บัตรในที่ประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา 
- สรุป รายงานให้
ผู้บังคับบัญชา ทราบ 

ต้องการของประเทศ 
การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการศึกษาท่ี
ยั่งยืน ที่พัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาให้
เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่
หลากหลายรวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปและ
สอดคล้องกับการ
พัฒนาของประเทศ 
การพัฒนาคุณภาพ
การเรยีนการสอน
ภาษาต่างประเทศ
และพฒันาและ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เสรมิสร้างศักยภาพ
ครู เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูใหม้ี
ความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน 
สอดรับกับทักษะ    
ที่จ าเป็นในศตวรรษ  
ที่ 21   

กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 
1 พัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

6 20 12 6 5 3 1) เพื่อให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนเิทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะ อนุกรรมการ 
ก.ต.ป.น. จัดท า
แผนการตดิตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

51,600 1) คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา    
(ก.ต.ป.น.) ได้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามบทบาท
หน้าท่ีที่กฎหมาย
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท
หน้าท่ีที่กฎหมายก าหนด 
2) เพื่อให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 และคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)     
ได้ขับเคลื่อนการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

กิจกรรมที่ 2 ประชุม 
ก.ต.ป.น. 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ 
ก ากับ ติดตาม 
กิจกรรมที่ 4 สรปุ
และรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

ก าหนด จ านวน     
9 คน 
2) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
มีแผนการติดตาม
การติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 
และมีฐานข้อมลู
สารสนเทศเพื่อเป็น
แนวทางในการ
ท างานร่วมกับ
สถานศึกษาและ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เครือข่าย
สถานศึกษา 
3) สถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 234 
โรงเรียน ไดร้ับการ
นิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจดั
การศึกษา 

2 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 70 ปี
การศึกษา 2565 ระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

3 11 12 3 3 5 1) เพื่อจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้แสดงออก     
ซึ่งความสามารถในด้าน
วิชาการ 
2) เพื่อจัดเวทีให้นักเรียน
ได้แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ในด้าน
สุนทรียภาพดนตรี 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการวาง
แนวทางการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 
ประชาสมัพันธ์    

270,950 1) นักเรียนได้
แสดงออกซึ่ง
ความสามารถ    
ด้านวิชาการ 
2) นักเรียนได้
แสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ในด้าน
สุนทรียภาพดนตรี 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

นาฏศิลป์ ศลิปะการแสดง 
สิ่งประดิษฐ์ พลศึกษา 
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  
3) เพื่อคัดเลือกนักเรยีน
เป็นตัวแทนไปแข่งขัน    
งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาต ิ
 

การจัดงานและ
หลักเกณฑ์การ
แข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับ    
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 ประชุม 
Admin เครือข่าย 
กิจกรรมที่ 4 แข่งขัน
ระดับสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 แข่งขัน
ระดับเครือข่าย
สถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 6 พิธีเปิด
การแข่งขันระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

นาฏศิลป์ 
ศิลปะการแสดง 
สิ่งประดิษฐ์         
พลศึกษา และ
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน  
3) นักเรียนมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์การ
แข่งขันเป็นตัวแทน
ไปแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาต ิ
 



 

167 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

กิจกรรมที่ 7 แข่งขัน
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 8 สรปุผล
การแข่งขัน 

3 โรงเรียนปลอดขยะและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  
ปีงบประมาณ  2565 

5 18 12 1 1 5 1) เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่ง
ในสังกัดเข้าร่วม  
“โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ” (Zero Waste 
School)  
2) เพื่อกระตุ้นให้โรงเรียน
ทุกแห่งได้ร่วมรณรงค์
เสรมิสร้างจิตส านึก และ
ให้ความรู้ความเข้าใจถึง
แนวทางในการลดปรมิาณ
ขยะ การคัดแยกขยะ และ
การน าขยะไปใช้ประโยชน์

กิจกรรมที่ 1  แจ้ง
โครงการพร้อม
เกณฑ์ประเมิน
โรงเรียนปลดขยะ 
ให้ทุกโรงเรียนทราบ
และเข้าร่วม
โครงการ  
กิจกรรมที่ 2  
โรงเรียนด าเนินการ
ตามเกณฑ์ประเมิน
ให้เป็นผลส าเร็จ 

26,900 1 ) ครู บุคลากร 
และนักเรียนทุกคน  
มีจิตส านึกในการ
รับผิดชอบต่อสังคม
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2) โรงเรียนมีการ
จัดการดา้น
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี
3) นักเรียนมีรายได้
เสรมิจากกิจกรรม
การคัดแยกขยะ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ใหม่ รวมทั้งการรวบรวม
ขยะเพื่อน าไปก าจัด    
อย่างถูกวิธีและเป็นวิถีชีวิต
อย่างยั่งยืน  มีการคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทางโดยใช้
หลัก 3 Rs : Reduce 
Reuse   
และ  Recycle    
3) เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่ง  
มีการจัดการเรียนการสอน  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  การจัด
กิจกรรมโดยใหเ้ยาวชน
เป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้
และการมีส่วนร่วมของครู   
ผู้เรยีนและชุมชนโดยรอบ

กิจกรรมที่ 3  
โรงเรียนรายงาน  
การด าเนินงาน
โรงเรียนปลอดขยะ
เพื่อคัดเลือก      
เป็นต้นแบบโรงเรียน
ปลอดขยะ 
เป็นเลม่เอกสาร 
กิจกรรมที่ 4 คณะ
กรรม การ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน
โครงการฯ  ของ
โรงเรียนจากเอกสาร 
- จัดท าประกาศ
โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียน 

4) สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนดีขึ้น  
เอื้ออ านวยความ
สะดวกในการจัดการ
เรียนการสอน 
5) สภาพแวดล้อมใน
ส านักงานดีขึ้น  
เอื้ออ านวยความ
สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

สถานศึกษา   เพื่อมุ่งสู่
โรงเรียนปลอดขยะอย่าง
ยั่งยืน 
4) เพื่อให้โรงเรียนทุกแห่ง
และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มีการ
ประหยดัพลังงานด้าน
ไฟฟ้า  มีการประหยัด  
การใช้น้ าประปา  มีการ
ลดการใช้พลังงานด้าน
น้ ามันเชื้อเพลิง ลดการใช้
ถุงพลาสติก  ลดการใช้
แก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว
แล้วทิ้ง ลดการใช้      
กล่องโฟม และมีมาตรการ
ลด คัดแยก ขยะมลูฝอย 

ปลอดขยะ 
- จัดท าเกียรตบิัตร
และมอบเกยีรตบิัตร
ให้โรงเรียนต้นแบบ
ปลอดขยะ 
- สรุปงานโครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ภายในโรงเรียนทุกแห่ง
และใน สพป.อุบลราชธานี 
เขต 1  
5) ส่งเสริมให้บุคลากร  
ทุกคนภายในโรงเรียน 
นักเรียนทุกคนและ
บุคลากรทุกคนใน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามีการใช้ถุงผ้า  
กระเป๋าผ้า และใช้สิ่งของ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

2) โครงการจากงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 17 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,594,151 บาท  
ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

1 การพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 

4 17 12 1 4 1 1) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา 
คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
2) ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมและภัยคุกคาม

1) เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
สามารถป้องกัน 
แก้ไขปัญหา 
คุ้มครอง ดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนได้
อย่างเป็นรูปธรรม
และเกดิประโยชน์
สูงสุด 
2) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
ข้าราชการครู 

15,000 1) นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองอย่าง
ทั่วถึง ตรงตาม
ประเด็นปัญหา     
ที่เกิดขึ้น สามารถ
ใช้ชีวิตอยู่ใน
โรงเรียนได้อย่างมี
ความสุข 
2) สถานศึกษาและ
บุคลากรใน
สถานศึกษา 
สามารถให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ทุกคนในโรงเรียนได้
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

รูปแบบใหม่ สามารถน า
องค์ความรู้มาปรับใช้
และสามารถรับมือกับ
ปัญหาหรือภัยต่างๆ ที่
อาจเกิดขึ้นได ้

บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน
มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
และภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
สามารถน าองค์
ความรู้มาปรับใช้
และสามารถรับมือ
กับปัญหาหรือ ภัย
ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้เรียนรู้ บรูณาการ
ทักษะชีวิต ประจ าปี 
2565 
- การคัดเลือกฯ    
ในระดับเขตพื้นท่ีฯ 

อย่างเท่าเทียมกัน 
รวมทั้งสามารถ
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหาของนักเรียน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)การด าเนินงาน
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
มีความเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ 
4) ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

- การคัดเลือกฯ    
ในระดับภมูิภาค 
กิจกรรมที่ 3 
ส่งเสริม สนับสนุน 
การสร้างภูมิคุม้กัน
ทางสังคมและ     
ภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ในสถานศึกษา 

ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน
มีความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับ
ภูมิคุ้มกันทางสังคม
และภัยคุกคามทุก
รูปแบบ สามารถน า
องค์ความรู้มาปรับ
ใช้และสามารถ
รับมือกับปัญหา 
หรือภัยต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นได้ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 
พงศ.2565 

4 17 12 1 4 1    เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างเสมอภาคและ
เป็นธรรมในรายการ
พ้ืนฐาน 5 รายการ 
ได้แก่ ค่าจัดการเรียน
การสอน ค่าหนังสือ
เรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน  ค่าเครื่องแบบ
นักเรียนและค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ให้นักเรียนทุกคนมี
ความพร้อมที่จะได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ

จัดสรร
งบประมาณเพ่ือ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

106,454,211  นักเรียนในสังกัด 
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 
1 ทุกคน มีความรู้ 
ความสามารถ 
ทักษะ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร
แกนกลาง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ตามมาตรฐานโดยการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

พุทธศักราช 
2551 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เพิ่มพูนความรู้ให้กับ
ครูผูส้อนปฐมวัย (School 
Teacher) สามารถจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้
และท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย  
2) เพื่อส่งเสริมและเปิด
โอกาสให้เด็กปฐมวัย ได้

กิจกรรมที่ 1 
ประเมินโรงเรียน
เพื่อรับตรา
พระราชทาน                 
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย   
ปีการศึกษา 2564 
กิจกรรมที่ 2 จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ
ขั้นพื้นฐานทดแทน
ครูเกษียณอายุ ย้าย 
หรือเปลีย่นสายงาน 

90,000 1) สถานศึกษา
ปฐมวัยท่ีเข้าร่วม
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทยทุก
โรงเรียน พัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
โดยสามารถผลักดัน
ให้ครูปฐมวัยพัฒนา
คุณภาพการเรยีน
การสอน
วิทยาศาสตร์      
ตามแนวทาง
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เรียนรู้และมีประสบการณ์
ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
โดยเด็กได้ฝึกการสังเกต 
รู้จักคิด ตั้งค าถามและ
ค้นหาค าตอบด้วยตนเอง  
3) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 
วางรากฐานระยะยาวใน
การสร้างนักวิทยาศาสตร์
วิศวกรและทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีคุณภาพต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 3 จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ
เฉพาะทาง และ   
ต่อยอดวิชาการด้าน
เทคนิคการสอน
วิทยาศาสตร์ระดับ
ปฐมวัย รุ่นที่ 1 - 9  
กิจกรรมที่ 4 จัดสรร
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนเพื่อ
สนับสนุนวสัดุ
อุปกรณ์ในการจดั
กิจกรรมการทดลอง 
กิจกรรมที่ 5 จัดงาน
เทศกาลวัน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 

โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย  
2) ครูผู้สอนปฐมวัย 
มีความมั่นใจในการ
ด าเนินงาน และ
สามารถจัด
ประสบการณ์    
การเรยีนรู้และ    
การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ส าหรับ
ปฐมวัยตามแนวทาง
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทยระดับ
ปฐมวัย ได้อย่าง
เหมาะสม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

กิจกรรมที่ 6 ร่วมพิธี
รับตราพระราชทาน 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 
กิจกรรมที่ 7 สรปุ
รายงานผลการ
ด าเนินปีงบประมาณ 
2565 

3) เด็กปฐมวัยทกุคน
มีความพร้อมและ  
มีประสบการณ์   
การเรยีนรู้เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์    
ทางธรรมชาติ และ
สิ่งต่างๆ รอบตัว 
ผ่านกิจกรรมการ
ทดลองอย่างง่าย 
และการมีส่วนร่วม
โดยตรงจากการท า
โครงงาน
วิทยาศาสตร์      
ตามความสนใจ   
ของตนเอง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

2 การพัฒนาศักยภาพครูใน
การจัดกิจกรรมแนะแนว
ในสถานศึกษาและ
พัฒนาการใช้โปรแกรม  
School Health Hero 
ระบบสุขภาพจิตโรงเรียน 
วิถีใหม ่

3 12 12 1 3 2 1) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
และพัฒนาครูแนะแนวใน
สถานศึกษา ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการแนะ
แนวและพัฒนาตามพหุ
ปัญญาและเส้นทางอาชีพ 
2) เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาครูให้สามารถใช้
โปรแกรม  School 
Health Hero ระบบ
สุขภาพจิตโรงเรียน วิถี
ใหม่ เพ่ือเฝ้าระวังปัญหา
พฤติกรรมและอารมณ์ 
ของนักเรียนในโรงเรยีน
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
 

1) จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ
โครงการ 
2) แต่งตั้งค าสั่ง
คณะท างาน 
3) ประชุม
คณะกรรมการ  
- วางแผนการอบรม 
-จัดท าเอกสารคู่มือ
ประกอบการอบรม
4) การพัฒนา
ศักยภาพครูในการ
จัดกิจกรรมแนะแนว
ในสถานศึกษาและ
การพัฒนาการใช้
โปรแกรม  School 
Health Hero 

11,740     ครูผู้สอนได้แนว
ทางการจัดกิจกรรม
แนะแนว ที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับบริบท 
และภารกิจของ
สถานศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีความหมาย 
และมีสมรรถนะที่
จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตรวมทั้ง
สามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้ไปสู่ชีวิตจริง 
ตามความถนัดและ
ความสนใจสู่เส้นทาง
อาชีพในอนาคตอย่าง
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ระบบสุขภาพจิต
โรงเรียน วิถีใหม่ ใน
ระบบออนไลน ์
5) นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล 
6) สรุป รายงานผล 

มีคุณภาพและมี
ความปลอดภัย  ใน
มิติส่วนตัว สังคม 
และสุขภาพจิตให้กับ
นักเรียน เพื่อการมี
สุขภาวะที่ดี 
สามารถเรียนรู้ และ
ด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

3 ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน
และการพัฒนาห้องสมุด
แหล่งเรียนรู ้

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้
มีนิสัยรักการอ่าน การ
ค้นคว้า และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง โดย
ผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธริาช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม

กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 2 การ
จัดซื้อหนังสือพระ
ราชนิพนธ์ฯ 
กิจกรรมที่ 3 การ
นิเทศการจัด

50,000 1) โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้จดั
กิจกรรมส่งเสริม  
การอ่าน ร้อยละ 90 
2) ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน สามารถ
บอกสาระส าคญั   
ของหนังสือพระราช
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ราชกุมารี ท่ีทรงพระราช
นิพนธ์ด้วยพระองค์เอง 
2) เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการด าเนินงานจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
โดยใช้หนังสือพระราช
นิพนธ์ฯ ทั้งในระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และ
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3) การประกวด Video 
Clip  การจดักิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านหนังสือ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า    
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมาร ี

กิจกรรมส่งเสริม  
การอ่าน 

นิพนธ์ฯได้อย่างน้อย 
1 เล่ม 
3) โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนา
ห้องสมุดร้อยละ 90 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

4) การประกวดห้องสมุด
เพื่อการส่งเสริมนสิัย      
รักการอ่าน 

4 นิเทศ ติดตามผลการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อด าเนินการตรวจ
และประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต 
2) เพื่อนิเทศ ก ากับ 
ติดตามและประเมินผล
การจัดการเรยีนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตใน
ลักษณะการจัดกจิกรรม
แบบ Active Learning 
3) เพื่อพัฒนาและขยาย
ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เครือข่ายชุมชนแห่งการ

กิจกรรมที่ 1  ตรวจ
และประเมิน
แผนการจดัการ
เรียนรู้ของครูที่
ลงทะเบียนผ่าน
โปรแกรมพัฒนาครู
เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิตแบบ
ออนไลน ์
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ 
ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถี

5,000 1) ครูผู้สอนที่
ลงทะเบียนเข้ารับ
การอบรมเพศวิถี
แบบออนไลน์ได้รับ
การตรวจแผนการ
จัดการเรียนรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
และได้รับเกียรติบัตร
น าไปใช้ในการเลื่อน
วิทยฐานะได ้
2) รูผู้สอนเพศวิถี
ศึกษามีความรูค้วาม
เข้าใจและสามารถ
จัดท าแผนการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เรียนรูเ้พศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต 
 

ศึกษาและทักษะ
ชีวิต 
 

จัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 
และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) นักเรียนมีทักษะ
ชีวิตในการป้องกัน
ตนเองจากภัย
คุกคามทางเพศ 

5 โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผูส้อนวิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา ให้
สามารถจัดการเรยีนรูไ้ด้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เพื่อบูรณาการกิจกรรม
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับ

กิจกรรมที่ 1 การ
อบรมพัฒนา
ศักยภาพครผูู้สอน 
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 – 2565 

32,100 1) ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับประถมศึกษา 
สามารถบูรณาการ
กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา เข้า
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ประถมศึกษา เข้ากับการ
จัดการเรียนการสอน      
ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรยีนรู้และตัวช้ีวัด 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)    
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดซื้อสื่อ อุปกรณ์    
ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูฯ้ของโรงเรยีน     
ในโครงการ 
4) เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ 
ติดตาม โรงเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

กับการจัดการเรยีน
การสอน 
2) โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา ได้รับ
การพัฒนา และมี
เครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ
ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
3) โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับ
ประถมศึกษา 



 

184 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา 
5) เพื่อนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนในโครงการ 

สามารถด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

6 การประเมินคณุภาพ
ผู้เรยีนระดับการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน 

3 12 12 3 3 2 1) เพื่อประเมินความรู้และ
ความคิดรวบยอดของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
(การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน : ONET) 
2) เพื่อประเมินคณุภาพ
ผู้เรยีน (NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  

กิจกรรมที่ 1 การ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (ONET) 
กิจกรรมที่ 2 การ
ด าเนินการบริหาร
จัดการสอบ         
ช้ันประถมศึกษา      
ปีท่ี 1(RT) 
กิจกรรมที่ 3 การ
ประเมินคุณภาพ

612,080 1) ครูผู้สอนระดับ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 น าผลการประเมิน
ความสามารถดา้น
การอ่านของผู้เรียน
ที่ได้ ไปใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนา
ความสามารถดา้น
การอ่านของ
นักเรียนช้ัน ป.1 
ต้องอ่านออกเขียน
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ทั้งด้านความสามารถดา้น
ภาษาไทยและ
ความสามารถ           
ด้านคณติศาสตร ์
3) เพื่อประเมิน
ความสามารถดา้น      
การอ่านของนักเรียน     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1       
ในด้านการอ่านออกเสยีง
และการอ่านรู้เรื่อง 
4)  เพื่อน าผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรยีนการศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีได้ไปใช้ในการ
วางแผนปรับปรุง และ
พัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนท้ังในระดับ
รายบุคคล โรงเรียน 

ผู้เรยีน (NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
กิจกรรมที่ 4 การ
ประเมิน
ความสามารถดา้น
การอ่านของผู้เรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 (RT) 

ได้ และปรับปรุงการ
เรียนการสอนของคร ู
2) ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 
ได้รับการพัฒนา
ความสามารถดา้น
การอ่าน เพื่อให้
ผู้เรยีนอ่านไดค้ล่อง 
เขียนได้และเขียน
ถูกต้อง อันเป็น
ความสามารถ
พื้นฐานท่ีส าคัญของ
ผู้เรยีน 
3) ครูผู้สอน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 
น าผลการประเมิน
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ระดับสังกัด 

ความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียน           
ที่ได้ ไปใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนา
ความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียน
ตามศตวรรษท่ี 21 
ซึ่งเป็นความสามารถ    
ที่วิเคราะหม์าจาก
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรยีนได้ (Student 
Outcomes) ตาม
สมรรถนะพื้นฐาน   
ที่จ าเป็นในการ
เรียนรู ้3 ด้าน (3Rs) 
ได้แก ่การอ่าน 
(Reading) การ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

เขียน (Writing) 
และคณิตศาสตร ์
(Arithmetic)   
4) ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี     
1 – 3 ได้รับการ
พัฒนาความสามารถ
ด้านภาษาไทยและ
ความสามารถดา้น
คณิตศาสตร์ได้อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5) ครูผู้สอน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 น าผลการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (ONET) 
ที่ได้ไปใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนา
คุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบให้สูงข้ึน 
6) ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
และช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 6 ได้พัฒนา
ความรู้และความคิด
รวบยอดตาม
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

มาตรฐานและ
ตัวช้ีวัดของกลุ่ม
สาระ  การเรยีนรู้
ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

7 การจ้างบุคลากรเพื่อ
แก้ปัญหาการขาด
อัตราก าลังและลดภาระ
งานให้ครู 

3 12 12 3 3 2 เพื่อให้ข้าราชการครูทีต่้อง
ปฏิบัติงานอ่ืนซึ่งไม่ใช่
ภารกิจหลักในการพัฒนา
ผู้เรยีนได้กลับไป
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
คือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 2. เพื่อให้
สถานศึกษาสามารถ

ค่าจ้างธุรการ
โรงเรียน   
 - จ านวน 65 อัตรา 
อัตราละ 15,000 
บาท จ านวน 12 
เดือน 
- จ านวน 166 อัตรา 
อัตราละ 9,000 
บาท จ านวน 12 
เดือน 

29,628,000 โรงเรียนสามารถ
จัดการเรียนการสอน
ได้คล่องตัว 
สภาพแวดล้อม
เหมาะสมในการ
จัดการเรียนการสอน 



 

190 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

จัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม มีความ
คล่องตัวในการด าเนินงาน
และข้าราชการครู         
ได้ปฏิบตัิการสอนได้เตม็ที ่

8 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอน
โรงเรียนที่ครูสอนไมต่รง
วุฒิและขาดอัตราก าลัง 

3 12 12 3 3 2  เพื่อจัดสรรต าแหน่งครู    
ผู้ทรงคุณคา่แห่งแผ่นดิน
โดยค านึงถึงความขาดครู   
ตามสาขาวิชาเอกของ
สถานศึกษาและประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคญั 
2. เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนทีไ่ดร้ับ
จัดสรรอัตราเป็น
ค่าตอบแทนอัตราจา้งครู 
ผู้ทรงคุณคา่แห่งแผ่นดิน 

ค่าจ้างครูผู้
ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน จ านวน 5 
อัตรา อัตราละ
17,000 บาทต่อ
เดือน จ านวน 10
เดือน 

850,000 โรงเรียนที่ขาดแคลน
ครุและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญ
และก าลังใจในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแก่ผูเ้รียน
เพิ่มมากข้ึน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

9 ครูคลังสมอง(บุคลากร
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์) 

3 11 12 3 3 2 เพื่อจัดสรรต าแหน่งครู
คลังสมองตามที่ สพฐ.จัด
ให้ โดยค านึงถึงความขาด
ครูตามสาขาวิชาเอกของ
สถานศึกษาและประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคญั 
2. เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนทีไ่ดร้ับ
จัดสรรอัตราเป็น
ค่าตอบแทนอัตราจา้งครู
คลังสมอง 

จัดสรรอัตราครูคลัง
สมอง(บุคลากร
วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์) 
จ านวน 10 อัตรา 
ให้โรงเรียนในสังกัด
ที่ขาดแคลน 
โรงเรียนทีไ่ดร้ับ
จัดสรรด าเนินการ
สรรหาและจัดจา้ง
ตามที่ได้รับจดัสรร 

1,800,000 โรงเรียนที่ขาดแคลน
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญ
และก าลังใจในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแก่ผูเ้รียน
เพิ่มมากข้ึน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

 - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 

1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

1 1 12 1 1 4 1) เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของสถานศึกษา   
ให้มีความเข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ 
2) เพื่อส่งเสริม พัฒนา
กิจกรรมการเฝ้าระวัง
ป้องกันยาเสพติดผ่าน
กิจกรรมลูกเสือต้านภยัยา
เสพติด 
3) เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ทักษะชีวิตในรูปแบบของ
การสร้างภูมิคุม้กันและ
การฝึกอาชีพ   

กิจกรรมที่ 1 
โครงการอบรมให้
ความรู้และการ
รณรงค์เลิกเหล้า/
บุหรี่ ในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การ
ฝึกอบรมลูกเสือต้าน
ภัยยาเสพตดิ 
กิจกรรมที่ 3 การฝึก
ทักษะอาชีพเพื่อ
สร้างโอกาสในการมี
งานท า สู่การพัฒนา
ทักษะชีวิต 
กิจกรรมที่ 4  การ
นิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานท่ี

602,600 1) โรงเรียนพัฒนา
กิจกรรมงานป้องกัน
และแก้ไขปญัหายา
เสพติดของ
สถานศึกษา  ให้มี
ความเข้มแข็ง   
และมีประสิทธิภาพ 
2) โรงเรียนมี
กิจกรรมเฝ้าระวัง
ป้องกันยาเสพติด
ผ่านกิจกรรมลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด 
3) นักเรียนไดร้ับการ
พัฒนากิจกรรม
ทักษะชีวิตใน
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

4) เพื่อเสริมสร้างและปลูก
จิตส านึกการเลิกเหล้า/
บุหรี่ ในสถานศึกษา 

 

เกี่ยวข้องกับการ
เสรมิสร้างป้องกัน
และแก้ไขปญัหา   
ยาเสพตดิก ากับ 
ติดตาม ดูแล
แก้ปัญหาการ
ด าเนินงาน          
ที่เกี่ยวข้องกับการ
เสรมิสร้างป้องกัน
และแกไ้ขปญัหา   
ยาเสพตดิ 

รูปแบบของการฝึก
อาชีพ   
5) โรงเรียนมี
กิจกรรมเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน  และการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้พ้นภัย  
ยาเสพตดิ 

 

กลยุทธ์ที่ 5 การสนองนโยบายทุกระดับ 

1 เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

6 21 11 4 5 5 1) เพื่อเสริมสร้างคณุธรรม 
จริยธรรม และความ
ตระหนักรู้ในการป้องกัน
การทุจริตให้กับนักเรียน 

กิจกรรมที่ 1 การ
ขยายผลการด าเนิน
โครงการเสรมิสร้าง
คุณธรรม จรยิธรรม
และธรรมาภิบาลใน

196,640 1) นักเรียน ครู 
ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด มี
ฐานความคิดในการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ครู ผู้บรหิาร และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 
2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการ
ป้องกันการทุจริตของ
สถานศึกษาให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 

สถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียน
สุจรติ) ให้กับ
สถานศึกษาในสังกัด 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมถอด
บทเรียน (Best 
Practice) ส าหรับ
ผู้บริหารและคร ู
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมบริษัทสร้าง
การด ี
กิจกรรมที่ 4 การ
ขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์
ส่วนรวม ไม่ทนต่อ
การทุจริตทุก
รูปแบบ 
2) โรงเรียนมีการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจอย่างโปร่งใส 
มีกลไกและ
กระบวนการป้องกัน
การทุจริตทีเ่ข้มแข็ง 
3) โรงเรียนมีความ
โดดเด่นในการ
พัฒนาผู้เรียนด้าน
การต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 



 

195 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

2 โครงการส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรมและคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์ และ
ค่านิยมของชาติ (โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

3 10 12 4 4 5 1) สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้กับผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
และการประพฤตตินเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
2) พัฒนาผู้บริหาร ครู 
นักเรียนและบุคลากร
ทางการศึกษา สร้าง
เครือข่ายชุมชนองค์กร
แห่งคุณธรรม       อย่าง
เป็นรูปธรรมต่อเนื่อง และ
มีความยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 1 การ
อบรมและพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อ
การส่งเสริม 
“โครงงาน
คุณธรรม” ใน
โรงเรียนอย่างยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 2 การ
ก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพ
โรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
และ 3 ดาวประจ าปี
งบประมาณ      
พ.ศ.2565 

110,000 1) ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน และและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้ 
ความเข้าใจ ในการ
พัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 
2) โรงเรียนมีความ
โดดเด่นในการ
พัฒนาผู้เรียนด้าน
คุณธรรม 
3) เกิดนวัตกรรม
การจัดการเรยีน 
การสอนและการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

กิจกรรมที่ 3 การ
ส่งเสริมคุรุชนคน
คุณธรรมและ
คัดเลือกนวัตกรรม
สร้างสรรคค์นดี 
ประจ าปี
งบประมาณ     
พ.ศ.2565 
กิจกรรมที่ 4 การ
วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศ 
ติดตาม หรือการ
พัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

3 โรงเรียนคุณภาพ 3 12 12 3 3 5 1) เพื่อสร้างความตระหนัก 
และก าหนดรูปแบบแนวทาง
ในการพัฒนาโรงเรยีน
คุณภาพ 
2) เพื่อให้ผู้บริหาร
โรงเรียนเข้าร่วม
ประชุมสมัมนาขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณภาพ 
3) เพื่อนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
คุณภาพ 
4) เพื่อคัดเลือกโรงเรียน
คุณภาพต้นแบบและ
ประชุมสมัมนาสรุปผล
การด าเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ 1 ประชมุ
คณะท างาน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบโรงเรียน
คุณภาพ 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ
ติดตามโรงเรียน
คุณภาพ 
กิจกรรมที่ 3 สรปุ
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

20,000 1) โรงเรียนคณุภาพ
มีรูปแบบและ
แนวทางในการ
ด าเนินงานใน
โครงการโรงเรยีน
คุณภาพ ท่ีมีคณุภาพ 
เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 
2) ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน  มี
ความตระหนักและ
เข้าใจ การ
ด าเนินงานใน
โรงเรียนคุณภาพ  
3)  โรงเรียนคุณภาพ
มีการพัฒนาอย่าง
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ชัดเจนและต่อเนื่อง 
จนเป็นโรงเรียน
คุณภาพต้นแบบ  

4 โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

3 12 12 3 3 5 1) เพื่อสร้างความ
ตระหนัก และก าหนด
รูปแบบแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 
2) เพื่อให้ผู้บริหาร
โรงเรียนเข้าร่วม
ประชุมสมัมนาขับเคลื่อน
คุณภาพประจ าต าบล 
3) เพื่อนิเทศ ติดตามการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
คุณภาพประจ าต าบล 
4) เพื่อคัดเลือกโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล

กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะท างาน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุม
ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบโรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ
ติดตามโรงเรียน
คุณภาพประจ า
ต าบล 
กิจกรรมที่ 4 
ประชุมสมัมนาถอด
บทเรียนโรงเรียน

86,520 1) โรงเรียนคณุภาพ
ประจ าต าบลมี
รูปแบบและแนวทาง
ในการด าเนินงานใน
โครงการโรงเรยีน
คุณภาพประจ า
ต าบล ท่ีมีคณุภาพ 
เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน 
 2) ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียน   
มีความตระหนักและ
เข้าใจ การ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ต้นแบบและ
ประชุมสมัมนาสรุปผล
การด าเนินงาน 
 

คุณภาพประจ า
ต าบล (1 โรงเรียน  
1 นวตักรรม
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล) 
กิจกรรมที่ 5 สรปุ
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินงานใน
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล  
3) โรงเรียนคณุภาพ
ประจ าต าบลมีการ
พัฒนาอย่างชัดเจน
และต่อเนื่องจนเป็น
โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล
ต้นแบบ  

5 โรงเรียนคอนเน็กซ์อีด ี
 

3 12 12 3 3 5 1) เพื่อด าเนินการในการ
นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลโรงเรียนใน
โครงการคอนเน็กซ์อีด ี
2) โรงเรียนในโครงการ
คอนเน็กซ์อีด ีมีรูปแบบ

กิจกรรมที่ 1.จัดท า
โครงการ 
และวางแผนการ
ด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 2.ประชุม
คณะนิเทศ 
กิจกรรมที่ 3.นิเทศ
ติดตามโรงเรียนใน

23,000 1) โรงเรียนใน
โครงการคอนเน็กซ์อี
ดี ในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 
ทุกโรงเรียน ได้รับ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

และแนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนาโรงเรยีน 

3) เพื่อจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์
อีดี 

โครงการคอนเน็กซ์อี
ด ี
กิจกรรมที่ 4. สรุป
และรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา  

การนิเทศ ก ากับ
ติดตามจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
2)  โรงเรียนใน
โครงการคอนเน็กซ์อี
ดี มีรูปแบบและ
แนวทางในการ
ด าเนินการพัฒนา
โรงเรียน 

3)  โรงเรียนใน
โครงการคอนเน็กซ์อี
ดีได้วเิคราะห์และ
สังเคราะห์กิจกรรม
ของโรงเรียน เพื่อ
กรอกข้อมูลในแบบ
รายงานผลการ
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ที ่

โครงการ 

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย กิจกรรม 
งบ 

ประมาณ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ยุทธ 
ศาสตร์
ชาติ 

แผน
แม่บท

ฯ 

แผน
ปฏิรูป

ประเทศ 

แผน 
พัฒฯ
สพฐ. 
(3 ปี) 

แผนฯ 
ศธ. 

(1 ปี) 
 

แผน
ขับ 

เคลื่อน
สพป. 
อบ.1 

ด าเนินงานของ
โรงเรียนและ
รายงานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
4) ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
จัดท าเลม่รายงานผล
การด าเนินงานของ
เขตพื้นท่ีการศึกษา
และรายงาน
ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ส่วนที่  4 
การบริหารจัดการสู่ความส าเร็จ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการด าเนินงานของหน่วยงานสถานศึกษา
ในสังกัด เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ร่าง)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 พ.ศ.2565 – 2570 แผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา(ฉบับปรับปรุง) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(พ.ศ.2564 - 2565)     
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
Best Practice UBON 1 : 2023 Model ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี      
เขต 1 เพ่ือให้การบริหารแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับ
เป้าหมายการให้บริการทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยก าหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้  
 1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในหน่วยงาน  ในความ
เป็นมาและความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และนโยบายอ่ืน ๆ ที่ส าคัญเพ่ือให้เกิดการรับรู้ไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายต่าง ๆ ด้านการศึกษาเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทางในการจัดท าโครงการที่สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ โดยบูรณาการ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย
และกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน 
 3. เผยแพร่ วินัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และวัฒนธรรมขององค์กร ให้แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รับทราบ เพ่ือด าเนินกิจกรรมตามแผนงาน โครงการไปในทิศทางเดียวกัน 
 4. ด าเนินกิจกรรมตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือการบริหารงบประมาณ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. มุ่งเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม  
 6. มอบหมายงานเพ่ือการกระจายความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกคน ได้ปฏิบัติงานตามความรู้
ความสามารถ อย่างเหมาะสม 
 7. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
 8. รายงานผลการด าเนินงานหลังจากด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเสร็จสิ้น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 
ที่  373  /๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
ด้วย พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือให้กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

 

๑) นำยถำวร  คูณิรัตน์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 

ประธำนกรรมกำร 

๒) นำยเข็มพรชัย  ทองน้อย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

๓) นำยสุพงษ ์ โอวำท รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

๔) นำยธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

๕) นำยอภินันทิชัย  แกระหัน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ 

กรรมกำร 

๖) นำยปรีชำ  ทำศิริ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ 

         
กรรมกำร 

7) นำงพรทิพย์  ภิญโญ ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
8) นำงเนตรหทัย  ณรงค์แสง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร    กรรมกำร 
9) นำงรัตนำ  แก้วเนตร ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์    กรรมกำร 

10) นำงสุธำนี  วิสุงเร นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กรรมกำร 

11) นำงวิจิตรำ  สุขสำย นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

   กรรมกำร 

12) นำงณริชำ  ทิณพัฒน์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

   กรรมกำร 

  /13) นำงธัณภัทร... 
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13) นำงธัณภัทร  กอบค ำ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

   กรรมกำร 

14) นำงชุติปภำ วรเดชนันทสกุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
15) นำยสุเมธ  มัดธนู ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
16) นำงสำวสวำสฎิพร แสนค ำ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
17) นำยจิรวัฒน์  สว่ำงวงศ ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
18) นำงวไิลลักษณ์  จรูญโรจนวิทย ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
19) นำงธนพร  ค ำนวน ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
20) นำงฉวีวรรณ  วะรงค์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
21) นำงสำววรำพร  ดำรำศำสตร ์ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
22) นำงธนิษฐำ  ศรีอุฬำรวัฒน์ นักประชำสัมพันธ์ช ำนำญกำรพิเศษ     กรรมกำร 
23) นำงสำวจันทร์ฉำย  สืบวงศ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำร 
24) นำงสุภำวดี  วิลัย นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร กรรมกำร 
25) นำงปวำรณำ  ร้อยพิลำ นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร กรรมกำร 
26) นำงสำวนวลฉวี สุตันตั้งใจ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร กรรมกำร 
27) นำงลำวัลย์ฉวี  ศรีงำม นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
28) นำงสำวเพ็ญประภำ  บรรเทำ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร กรรมกำร 
29) นำงสำวสุธำวัณย์  จันทรจิตร นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
30) นำงทัศนีย์  นำมสละ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร กรรมกำร 
31) นำงสำวอมรำ  ทิณพัฒน์ นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร กรรมกำร 
32) นำงสำวรัชดำภรณ์  มะหิพันธ์ นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร กรรมกำร 
33) นำงอุณำรัตน์  ลำผ่ำน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน และปฏิบัติ

หน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 
กรรมกำร/
เลขำนุกำร 

34) นำยประสำน  พิลำศำสตร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร/
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

35) นำงสำวสุกัญญำ  นำมแก้ว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กรรมกำร/
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

36) นำงวำสนำ  มุสิกสำร เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน กรรมกำร/
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

37) นำงวรนุช  ศรีพุทธิบำล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำร/
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

38) นำยทศพร  ขำววงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร กรรมกำร/
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

/ให้คณะกรรมกำร... 
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ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง  ด ำเนินกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงำน/โครงกำร ให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนปฏิรูปประเทศ นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน       
และแผนขับเคลื่อนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1          
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ เพ่ือประโยชน์แก่ทำงรำชกำรต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  20  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

       
 
 
 
 
 

(นายถาวร  คูณิรัตน์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 



 

 
 
คณะที่ปรึกษา 
 

1) นายถาวร  คูณิรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
2) นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
3) นายสุพงษ ์ โอวาท รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

4) นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

5) นายอภินันทิชัย แกระหัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 
คณะผูจ้ดัท ำ 
 

1) นายสุพงษ ์ โอวาท รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

2) นางอุณารัตน์  ลาผ่าน ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
3) นายประสาน  พิลาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4) นางสาวสุกัญญา  นามแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5) นางวรนุช  ศรีพุทธิบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
6) นายทศพร  ขาววงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7) นางวาสนา  มุสิกสาร เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
ผูร้วบรวม/เรียบเรียง 
 

นำงวรนุช  ศรีพุทธิบำล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
 




