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ส่วนที่ 1 

ทิศทำง กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนด 
แนวทางและเป้าหมาย และเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีเอกภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดร่วมกัน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  
และจุดเน้นของแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
รายละเอียด ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน   

มุ่งสู่สำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย” 

 พันธกิจ (Mission) 
   1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม 
   3. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ  

คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
   4. ส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
   5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
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 เป้ำประสงค์ (Goal) 
1. สถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

บนพื้นฐานของความเป็นไทย  

3. ผู้เรียนทุกคน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความสามารถในการแข่งขันทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาชีพตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21   

4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีระบบบริหาร มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และส่ งเสริม 

ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

5. ผู้เรียนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ 1  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 4  การส่งเสริมความปลอดภัยของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 5  การสนองนโยบายทุกระดับ 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 

 กำรจัดสรรแผนกำรบริหำรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ก าหนดกรอบแนวทาง วิธีการด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายความส าเร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

และได้ด าเนินการบริหารงบประมาณตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยได้การจัดสรรงบประมาณตามแผนบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้  
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 ผลกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 

ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้  

 

  ตามแผนภูมิสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 
จ านวนทั้งสิ้น 27 โครงการ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ปรากฏว่า โครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมาได้แก่ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26 
ยุทธศาสตร์ชาติที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11 ตามล าดับ ส่วนยุทธศาสตร์ชาติที่ไม่มีโครงการใดสอดคล้อง 
คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ชาตทิี่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2665 (รอบ 6 เดือน)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6
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 โครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ สนอง 5 กลยุทธ์ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ไตรมำสที่ 1 - 2 (1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565) 

 ที่ โครงกำร/กิจกรรม  

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
(ไตรมำส) 

สถำนะด ำเนินกำร งบประมำณทีไ่ด้รบั 

1 2 3 4 
ด ำเนินโครงกำร 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง 

ด ำเนินโครงกำร 
รวม ใช้แล้ว คงเหลือ 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ 

1 
สนับสนนุค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

/ / / /  / 106,454,211 51,155,541 55,298,670 

2 
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

/ / / /  / 1,100,000 347,930 752,070 

3 
การส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเทา่เทียมทางการศึกษา 
“พาน้องกลับมาเรียน” 

 / / /  / 13,440 0 13,440 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

4 
พัฒนาการตรวจสอบการใชจ้่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

/ / / /  / 44,400 6,960 37,440 

5 
ส่งเสริมสนบัสนุนกระบวนการยตุิธรรมส าหรับองค์กร และการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการทางปกครองที่ดี 

/ / / /  / 128,000 29,200 98,800 

6 
การพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  
ด้วยบันได 5 ข้ัน สู่ความเป็นเลศิ 

/ / / /  / 124,280 7,200 117,080 

7 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา / / / /  / 87,900 0 87,900 

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61cbd91491854c614b74dddf
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61cbd91491854c614b74dddf
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 ที่ โครงกำร/กิจกรรม  

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
(ไตรมำส) 

สถำนะด ำเนินกำร งบประมำณทีไ่ด้รบั 

1 2 3 4 
ด ำเนินโครงกำร 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง 

ด ำเนินโครงกำร 
รวม ใช้แล้ว คงเหลือ 

8 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน ที่ตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 

/ / / /  / 87,900 0 87,900 

9 การประเมินคุณภาพผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  / /   / 20,000 17,633 2,367 
10 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดบัปฐมวยั  / / /  / 90,000 0 90,000 

11 
ส่งเสริมและพฒันาการวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อยกระดบั
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 / / /  / 258,300 6,100 252,200 

12 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี เพื่อความเป็นเลิศ  / / /  / 31,960 0 31,960 

13 
การประเมินต าแหนง่และวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ วPA ประจ าปีการศึกษา 2565 

 / / /  / 48,648 3,648 45,000 

14 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบ  / / /  / 112,150 4,025 108,125 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

15 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างปี งบประมาณ 2565 
และการบริหาร เพื่อลดความเสีย่งด้านการเบิกจ่ายเงิน” 

/    /  71,576 71,006 570 

16 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สร้างความเข้มแข็งให้มีประสิทธภิาพ 
ด้านการควบคุมเงิน หน่วยงานย่อยของโรงเรียนขนาดเล็ก” 

/    /  27,800 27,800 0 

17 
จัดท าแผนปฏบิัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงาน 
ของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจ าเขตตรวจราชการ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปงีบประมาณ 2565 

/ / / /  / 350,000 317,720 32,280 

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61cbe99c4db925615229acf6
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61cbe99c4db925615229acf6
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61cbf10b74e0ea615e990d30
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61cbf10b74e0ea615e990d30
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 ที่ โครงกำร/กิจกรรม  

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
(ไตรมำส) 

สถำนะด ำเนินกำร งบประมำณทีไ่ด้รบั 

1 2 3 4 
ด ำเนินโครงกำร 

แล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำง 

ด ำเนินโครงกำร 
รวม ใช้แล้ว คงเหลือ 

18 
เสริมสร้างสมรรถนะผูบ้ริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

/ / / /  / 111,000 12,300 98,700 

19 
การขับเคลื่อนการด าเนินการตดิตามการรายงานผลการด าเนินงาน 
ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

/ / / /  / 251,100 35,640 215,460 

20 การจ้างบุคลากรเพื่อแก้ปัญหาการขาดอัตราก าลังและลดภาระงานให้ครู / / / /  / 29,628,000 14,305,500 15,322,500 

21 ครูคลังสมอง (บุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์) / / / /  / 1,800,000 886,577 913,423 

22 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ / / / /  / 850,000 408,536 441,464 

23 นิเทศการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา UBON1 360 องศา / / / /  / 269,654 56,776 212,878 

24 ติดตาม ประเมนิผลการด าเนนิงานตามนโยบายของแผนทัง้ 3 ระดับ  / / /  / 10,000 700 9,300 

25 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา  / / /  / 740,000 68,568 671,432 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรส่งเสริมควำมปลอดภัย ในสถำนศึกษำ 

26 การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  / / /  / 25,000 0 25,000 

กลยุทธ์ที่ 5 กำรสนองนโยบำยทุกระดับ 

27 
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีการศึกษา  

/    /  54,200 54,200 0 

รวมทั้งสิ้น 142,789,519 67,823,560 74,965,959 

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61cd257e18f9e461517bf0fa
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61cd22594db925615229ae4f
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=61cd1e2674e0ea615e990e56
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 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ไตรมำสที่ 1 - 2 (1 ตุลำคม 2564 – 31 มีนำคม 2565) 

1. สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย 
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ในรายการพื้นฐาน 5 รายการ 
ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน  
ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน 
ค่ า เครื่ อ งแบบนัก เ รี ยน  และ 
ค่ า กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น  
ให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อม 
ที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานโดยการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เชิงผลผลิต (Output) 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในปีการศึกษา 2/2564 และปีการศึกษา 1/2565 จ านวน ทั้งสิ้น 32,914 คน 
จ าแนกได้ ดังนี้  

จ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้  
ระดับก่อนประถมศึกษา 5,808 คน  
ระดับประถมศึกษา     23,574 คน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3,337 คน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 195 คน  

จ านวนนักเรียน  
จ าแนกตามประเภทโรงเรยีน ดังนี้ โรงเรียนปกต ิ(จ านวน 237 โรง) 32,914 คน 

 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ โดยเน้นการเสริมสร้าง
ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการใช้สื่อ อุปกรณ์การเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล ะ
ประชาชนท่ัวไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

โ ร ง เ รี ยน ในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
โคร งการสนับสนุ นค่ า ใ ช้ จ่ า ยฯ  ภาค เ รี ยนที่  2/2563  
ครบ 100% ส่งผลให้นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
ภาคเรียนท่ี 2 

- 
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2. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก (ค่ำพำหนะรับส่งนักเรียน) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าพาหนะรับส่งนักเรียนกรณีรวม
และเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เชิงผลผลิต (Output) 
นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ยุบรวม/เลิก

สถานศึกษาจ านวน 10 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะรับส่งนักเรียนกรณีรวม
และเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

นั ก เ รี ยนทุ กคนใน โรง เ รี ยนขนาด เล็ ก 
ที่ยุบรวม/เลิกสถานศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษา 
ทีม่ีคุณภาพ 

นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่ยุบรวม/เลิกสถานศึกษา จ านวน 10 โรงเรียน  
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าพาหนะรับส่งนักเรียนกรณีรวมและ 
เลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โรงเรียนทีไ่ดร้ับการจดัสรรค่าพาหนะ จ านวน 8 โรงเรียน ดังนี้  
(1) บ้านยางสักกระโพหลุ่ม  
(2) บ้านหนองเหล่า (ราษฎร์บ ารุงวิทยาคาร)  
(3) ชุมชนบ้านหัวเรือ  
(4) บ้านยางน้อย (พรหมพิทยา)  
(5) เขื่องใน (เจริญราษฎร์)  
(6) บ้านทุ่งใหญ่  
(7) บ้านพับ  
(8) กิตติญาณอุปถัมภ์  

โรงเรียนทีไ่ดร้ับการจดัสรรค่าบริหารจัดการรถ จ านวน 3 โรงเรียน ดงันี้  
(1) บ้านยางน้อย (พรหมพิทยา)  
(2) บ้านหนองแสงหนองเม็ก  
(3) บ้านท่าบ่อ 

มีความล่าช้าในการจัดสรร
งบประมาณ ท าให้ไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ตามแผนท่ีก าหนด 
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3. กำรส่งเสริมโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ “พำน้องกลับมำเรียน” 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อค้นหาและติดตามเด็ก
ออกกลางคันสู่ระบบการศึกษา 

2.  เพื่ อรั กษาและพัฒนาเด็ ก 
ออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบการศกึษา
ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
และได้รับการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้น  

3. เพื่อสร้างระบบเครือข่ายการส่งต่อ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาของ
เด็กออกกลางคันที่กลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาและน าไปใช้บริหารจัดการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

เชิงผลผลิต (Output) 
โรงเรียน จ านวน 61 แห่ง นักเรียน

จ านวน 141 คน 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ผู้ เรียนออกกลางคันกลับเข้ าสู่

ระบบการศึกษา 
2.ผู้เรียนที่ออกกลางคันที่กลับเข้าสู่

ระบบการศึกษาให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
และได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

3. ผู้เรียนที่ออกกลางคัน ได้รับการดูแล
จากเครือข่าย และส่งต่อข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาของผู้เรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้ด าเนินงานโครงการการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” จ านวนนักเรียนเป้าหมายที่ต้องติดตาม
ค้นหาและน ากลับเข้าสู่ระบบการศึกษา จากข้อมูล กสศ. และ DMC จ านวนทั้งสิ้น 141 คน 
61 โรงเรียน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามค าสั่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ที่ 78/2565 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
และน าเข้าสู่ระบบการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 มีหน้าที่ลงพื้นที่
ร่วมกับโรงเรียน ส ารวจ ติดตาม ค้นหาสาเหตุที่ไม่เรียน พิกัด ภาพถ่าย และเหตุผลความจ าเป็น 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือให้นักเรียนกลับเข้ามาเรียนในระบบต่อไป 

ทั้งนี ้สพป.อุบลราชธาน ีเขต 1 ร่วมกับโรงเรียนด าเนินการติดตามนักเรียนได้ครบทั้ง 141 คน 
โดยสรุปผลการติดตามนักเรียน  พบตัว 140 ราย ไม่พบตัว 1 ราย (ติดตามไม่พบตัว คือ 
เด็กชายจันญา โชติมณี นักเรียนช้ัน ป.6 โรงเรียนบ้านดินด าค าไฮ เนื่องจากนักเรียนได้ติดตาม
มารดาไปต่างจังหวัด ไม่ทราบที่อยู่ที่ ชัดเจนของมารดาและโรงเรียนแจ้งจ าหน่ายแล้ว ) 
รายละเอียดตามสาเหตุการออกนอกระบบ ดังนี ้

1) สุขภาพอนามัย จ านวน 1 ราย 
2) ความพิการ     จ านวน 5 ราย 
3) ความจ าเป็นทางครอบครัว         จ านวน 2 ราย 
4) ผู้ปกครองมีรายได้น้อยไม่เพยีงพอ จ านวน 1 ราย 
5) จบการศึกษาภาคบังคับและไมป่ระสงค์จะเรียนต่อ จ านวน 55 ราย 
6) อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรียนต่อ จ านวน 7 ราย 
7) เสยีชีวิต         จ านวน 2 ราย 
8) เข้าเรยีนในสถานศึกษาสังกัดอืน่ จ านวน 65 ราย 
9) เรียนในสังกัดเดมิ                   จ านวน 2 ราย 

การลงพื้นท่ีติดตาม
นักเรี ยนบางโรงเรี ยน 
จะไม่พบตัวนักเรียน 
เนื่องจากนักเรียนจะหลบ 
ไม่อยากให้ครูมาพบ 
และนักเรียนบางราย 
ไปท างานอยู่ต่างจังหวัด 
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4. พัฒนำกำรตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณของสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อออกช่วยเหลือ ก ากับ 
ติ ด ต า ม ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 
ของสถานศึกษาเป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย
ที่ เกี่ยวข้อง และเสนอแนะ
แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข 
การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี
และพัสดุของสถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ
ประหยัด  

2. เพื่อสรุปผลการพิสูจน์
ความเ ช่ือถือได้ของข้อมูล 
ทางการเงิน และด้านอื่น ๆ 
ของสถานศึกษาให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง สมเหตุสมผล 

เชิงผลผลิต (Output) 
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 30 แห่ง 

ได้มีการติดตาม ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา
แนะน าการปฏิบัติงาน 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. โรงเรียนสถานศึกษาไดร้ับการช่วยเหลอื 
ก ากับ ติดตามการด าเนินงานด้านการเงิน 
บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
และเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
ของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ คุ้มค่า 
และประหยัด  

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีผล 
การพิสูจน์ความเช่ือถือได้ของข้อมูล 
ทางการเงิน และด้านอื่น ๆ  ของสถานศึกษา
ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมเหตุสมผล 

โรงเรียนสถานศึกษาที่ได้รับการตรวจสอบภายใน 
ตามแผนปฏิบัติการ ได้รับการช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษา 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
แก้ไขการ ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และประหยัด ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีผลการพิสูจน์
ความเ ช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน และด้านอื่น ๆ  
ของสถานศึกษาให้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง สมเหตุสมผล 

1. เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน โยกย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาบ่อย ท าให้เป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน  

2. ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
ของสถานศึกษา ไม่มีความรู้ในเรื่องบัญชีและการเงินของโรงเรียน  

3. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 ส่งผลให้การตรวจสอบภายในต้องด าเนินการ 
ด้วยความระมัดระวัง และปรับระยะเวลาการตรวจตามสถานการณ์ 

4. ปรับเพิ่มกรอบจ านวนผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เพียงพอ
ในการปฏิบัติงานต่อโรงเรียนในสังกัดที่รับผิดชอบ และเพิ่ม
ระดับวิทยฐานะของบุคลากร เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น เช่ือถือแก่
บุคลากรครูและผู้บริหารในการออกไปตรวจ และติดตามการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
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5. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรยุติธรรมส ำหรับองค์กร และกำรอบรมควำมรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองท่ีดี 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวน
ข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหา
สถานศึกษาและหรือข้าราชการครู
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  
การด าเนินการทางวินัยข้าราชการครู
และบุลากรทางการศึกษากรณีมีมูล 
ที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย  

2. เพื่ อตรวจสอบข้ อ เท็ จจริ ง 
การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิด
ท า ง ล ะ เ มิ ด ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ 
การด าเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา 
หรือคดีอื่น ๆ ในภาครัฐ  

3. เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายเฉพาะ กฎหมายทั่วไป 
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติราชการ 
ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ก่ ข้ า ร า ชกา รครู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  

4. เพื่อเพิ่มขีดความรู้ความสามารถ 
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายก าหนด 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. สถานศึกษาและหรือข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 

ที่ถูกร้องเรียนกล่าวหาได้รับการตรวจสอบ จ านวน 20 เรื่อง  
2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การด าเนินคดี
ปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่น ๆ ในภาครัฐได้ตามที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนด  

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 237 โรงเรียน  
ได้รับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเฉพาะ กฎหมายทั่วไป ระเบียบ
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติราชการที่ถูกต้อง 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. คณะกรรมการสามารถด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สืบสวนข้อเท็จจริง 

กรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาสถานศึกษาและหรือข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา คณะกรรมการสามารถด าเนินการทางวินัยข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด  

2. คณะกรรมการสามารถด าเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่และการด าเนินคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่น ๆ 
ในภาครัฐได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด  

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและการด าเนินชีวิตได้ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
ส าหรับองค์กร และการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติ
ร าชการทางปกครองที่ ดี  ซึ่ ง ไ ด้ ด า เนิ นการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการร้องเรียน
กล่าวหา เพื่อตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนอย่างถูกต้อง 
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด และการสอบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การด าเนินคดี
ปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นๆ ในภาครั ฐ  
เป็นไปตามระเบียบกฎหมายก าหนด โดยสามารถด าเนินการ
สืบสวน สอบสวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหา จ านวน 5 เรื่อง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างการด าเนินการ  
จ านวน 3 เรื่อง ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด ดังนี ้ 

1. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
กรณีที่มีการร้องเรียนกล่าวหาจ านวน 3 เรื่อง แล้วเสร็จ
จ านวน 2 เรื่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 เรื่อง  

2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย
ข้ า ราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษาในสั งกัด  
จ านวน 2 เรื่อง/24 ราย กรณีสนามฟุตซอล ,การทุจริตเงิน
โรงเรียน คณะกรรมการสอบสวนฯอยู่ระหว่างด าเนินการสอบพยาน 
ฝ่ายกล่าวหา/สอบสวนเพ่ิมเติมตามมติ กศจ.อุบลราชธานี 

เรื่องร้องเรียนผู้ถูก
กล่าวหา มีจ านวนมาก 
กระจายอยู่ ในหลาย
โรงเรียน พยานส่วนใหญ่
เกษียณอายุราชการ
ส่งผลจ า เป็นต้องใ ช้
ระยะเวลา 
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6. กำรพัฒนำทักษะกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยบันได 5 ขั้น สู่ควำมเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ก ลุ่ ม ส า ร ะกา ร เ รี ย น รู้
ภ า ษ า ไ ทย ให้ มี ทั ก ษ ะ 
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 
ในศตวรรษที่ 21  

2. เพื่อสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. ครูผู้สอนร้อยละ 100 ได้รับ

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ครู ผู้ ส อนกลุ่ มส าระการ เรี ยนรู้
ภาษาไทยให้มีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มี เครือข่ายความร่วมมือในการจัด 
การเรียนรู้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ครูผู้สอนร้อยละ 80 ต้องมีทักษะ
การจัดการ เรี ยนรู้ ภาษาไทยใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 
25 เครือข่าย และสถานศึกษาทุกแห่ง 
ต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ตระหนักถึงความส าคัญ ในนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน และได้ด าเนินงานโครงการนักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ 100 % ประจ าปี
งบประมาณ 2564 รวมทั้งจัดกิจกรรมการผลการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
“นวัตกรรมการขับเคลื่อนนักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ 100 %” โดยด าเนินการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ ์
และวิธีการ ท่ีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก าหนด และมีครูผู้สอน 
ส่งผลงานได้รับรางวัลในระดับ ดีเยี่ยม จ านวน 11 ท่าน ในการนี้มีการเผยแพร่ผลงานวีดิทัศน์  
ที่ประสบผลส าเร็จ ส่งให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเผยแพร่ให้กับ 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และยกระดับ
การอ่านการเขียนของผู้เรียนต่อไป จัดส่งคู่มือฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น เล่ม 1-2-3 ให้โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 55 โรง  

และได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภาษาไทยระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผ่านการอบรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ขยายผลการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูงส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น  ครูผู้สอน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการอ่านข้ันสูงให้นักเรียนสามารถจับใจความส าคัญ 
วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลจากเรื่องที่อ่านได้ สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้สาระ
อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

 

1. การอบรมระบบออนไลน์  
มีปัญหาการสื่อสารเนื่องจาก
สัญญาณอินเตอร์เน็ตในบาง
พื้นที่ ท าให้การรับความรู้ 
ไม่ต่อเนื่อง  

2. ครู ผู้ สอนภาษาไทย  
มีบางส่วนที่ไม่ได้จบวิชาเอก
ภาษาไทยท า ให้มีปัญหา 
ในการท าความเข้าใจเนื้อหา 
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7. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพนักเรียนผู้มีควำมสำมำรถพิเศษบนฐำนพหุปัญญำ 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่ อการคั ดกรองและส่ งต่ อ 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักพหุปัญญา 

2. เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความสามารถพิเศษบนฐาน
พหุปัญญา 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 234 โรงเรียน  
2. โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 บรรลุ เป้าหมาย 

โครงการและตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ผู้เรียนได้รับการคัดกรองและพัฒนาให้มีคุณสมบัติตามหลักพหุปัญญา  
2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถคัดกรองและพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีคุณสมบัติตามหลักพหุปัญญา 

การด าเนินงานระยะเริ่มต้นของโครงการ โดยได้มีการ 
ขออนุมัติและวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ โครงการที่ก าหนดไว้  และเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงยังไม่สามารถด าเนินการได้ ได้มีปรับ
เลื่อนไปด าเนินงานในไตรมาสต่อไป 

สถานการณการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่ งผลให้ต้องปรับแผน 
การด าเนินงานที่ก าหนดไว ้

 

8. พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะผู้เรียน ที่ตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล  

2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่
เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการเรียนรู้ในระดับช้ันเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา  

3. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  

4. เพื่อส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพระดับเขตพื้นที ่

เชิงผลผลิต (Output) 
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 234 โรงเรียน  
2. โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 

ร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมายโครงการและตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะ
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

2. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัด 
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 

การด าเนินงานระยะเริ่มต้นของโครงการ โดยได้มีการ 
ขออนุมัติและวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว้ และด าเนินงาน
วิเคราะห์ข้อมูล รวบรวมและวางแผน ปรับแนวทาง 
การด าเนินงาน และเลื่อนก าหนดการไปด าเนินการ 
ในไตรมาสต่อไป 

สถานการณการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่ งผลให้ต้ องปรับแผน 
การด าเนินงานที่ก าหนดไว ้
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9. กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อประเมินความรู้และ
ความคิดรวบยอดของนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ช้ันมั ธยม 
ศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 6 (การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน: ONET)  

2. เพื่อประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้ง 2 ด้าน 
คือ ความสามารถด้านภาษาไทย
และความสามารถด้านคณิตศาสตร์  

3. เพื่อประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของนักเรียน ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในด้านการอ่าน
ออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง  

4. เพื่ อน าผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
ทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ระดับสังกัด 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ช้ันมัธยม 

ศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  6 ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่  3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่  6 ได้รับ 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) 
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่สูงข้ึนและมีผลการทดสอบ (ONET) ที่สูงข้ึน  

2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับ 
การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เพื่อพัฒนา
ตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นและ 
มีผลการประเมินที่สูงข้ึน  

3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  1 ได้รับ 
การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT)  
เพื่อพัฒนาตนเองให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ที่สูงข้ึนและมีผลการประเมินที่สูงข้ึน 

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (ONET) สามารถวัดความรู้
และความคิดรวบยอดของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
จ านวน 51 มาตรฐานการเรียนรู้ ครอบคลุม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
(1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม (5) ภาษาอังกฤษ เป็นกิจกรรมส าคัญที่สามารถสะท้อน
ศักยภาพจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 
น า ไปสู่ การ เรียนรู้ตลอดชีวิต  การประเมินคุณภาพผู้ เรี ยน ( NT)  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถสะท้อนศักยภาพจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
ทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่  21 น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ซึ่ งประกอบด้วย ความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถ 
ด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญใน การเรียนรู้ในกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การเสริมสร้างให้นักเรียนไทยมีความสามารถ
ในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถสะท้อน
ศักยภาพจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 
น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน
ออกเสียงและความสามารถในการอ่านรู้เรื่องซึ่งความสามารถด้านการอ่าน 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการเรียนรูใ้นกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตา่ง ๆ เพื่อน าไปสู่
การเสริมสร้างให้นักเรียนไทยมีความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 

การประเมินคุณภาพผู้ เรียน
ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
ในปีการศึกษา 2564 ด าเนินการ
ทดสอบทั้งการสอบ O-NET NT และ 
RT ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้มีนักเรียนบางส่วน 
ขาดสอบ และขาดงบประมาณบางส่วน 
ในการบริหารจัดการสอบให้เป็นไปตาม
มาตรการการจัดสอบให้มีประสิทธิภาพ
และมีมาตรฐาน 
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10. บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่ อส่ ง เ ส ริ มสนับสนุ น
เพิ่มพูนความรู้ให้กับครูผู้สอนปฐมวัย 
(School Teacher) สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และ 
ท า โ ค ร ง ง า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์   
ตามแนวทา ง โ ค ร งก า รบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

2. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาส
ให้ เด็กปฐมวัย  ได้ เ รียนรู้ และ 
มีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โดยเด็กได้ฝึกการสังเกต 
รู้ จักคิด ตั้ งค าถามและค้นหา
ค าตอบด้วยตนเอง  

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย วางรากฐานระยะยาว 
ในการสร้ างนักวิทยาศาสตร์
วิ ศวกรและทรัพยากรมนุษย์ 
ที่มีคุณภาพต่อเนื่องและยั่งยืน 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. ครู ป ฐมวั ย  ( School Teacher) ไ ด้ รั บ ก า รพัฒนาศั กยภาพ 

โดยผ่านการฝึกอบรม และมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดประสบการณ์
วิ ทยาศาสตร์ ด้ วยกิ จกรรมการทดลอง  ตามแนวทาง โครงการ  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  

2. ครูปฐมวัย (School Teacher) จัดกิจกรรมการทดลองโดยใช้
กระบวนการ POE กิจกรรมการส ารวจค้นพบ (Exploration) อย่างน้อยปีละ 20 กิจกรรม 
และการจัดประสบการณ์แบบโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะ 
(Inquiry Cycle) อย่างน้อยปีละ 1 โครงงาน 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวทางโครงการฯ  
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เห็นว่า 
การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุก  

2. เด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรูต้า่งๆ ดังนี้  
2.1 ทักษะด้านการเรียนรู้ : สามารถเรียนรู้วิธีคิด วิธีตั้งค าถามและ

การค้นหาค าตอบได้  
2.2 ทักษะด้านการสื่อสารทางภาษา : สามารถสื่อสารความคิดต่างๆ 

ออกมาเป็นถ้อยค าที่ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้  
2.3 ทักษะด้านสังคม: สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

และสามารถสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ได้  
2.4 ทักษะด้านร่างกาย : ได้ฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อขณะท าการทดลองต่างๆ   

3. เด็กปฐมวัยมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนทางระบบนิเวศน์ สังคม และ
เศรษฐกิจ ของประเทศไทยในอนาคต และได้รับการส่งเสริมการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริม 
การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของตนเองตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) 

สถานศึกษาปฐมวัยในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ด าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม 
ตามแนวทางการด าเนินงาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” 
ดังนี ้

1. ป ร ะ เ มิ น โ ร ง เ รี ย น เพื่ อ รั บต ร า พ ระ ร าชทาน  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 

1) แจ้งแนวทางการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตรา
พระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”  
ปีการศึกษา 2564  

2) งดการประเมินโรงเรียนเพื่อรับตราพระราชทาน 
ปีการศึกษา 2564 ไปประเมินในปีการศึกษา 2565 โดยให้
โรงเรียนส่งเอกสารการประเมินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 
เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 อยู่ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยมีนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาติดเช้ือจ านวนมาก 
จึงส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย 

2. ส ารวจความต้องการอบรมพัฒนาเพื่อทดแทนครู
เกษียณอายุ ย้าย หรือเปลี่ยนสายงาน โดยก าหนดจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานทดแทนครูเกษียณอายุ ย้าย หรือ
เปลี่ยนสายงาน ไตรมาสที่ 3  

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง และต่อยอดวิชาการ
ด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 1 - 9 

1. สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ต้องชะลอการด าเนินงาน  

2. การด าเนินงานของ
สถานศึกษาไม่ต่อเนื่ อง 
เนื่องจาก เปลี่ยนครูผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ คนเดิมย้าย ลาออก 
เกษียณ ฯลฯ  

3. ครูยั งขาดความรู้
ค ว าม เข้ า ใจ ในการจั ด
ประสบการณ์วิทยาศาสตร์
ระดับปฐมวัย  

4. ครูขาดแคลนสื่อวสัดุ
อุปกรณ์ในการจดัประสบการณ์
วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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11. ส่งเสริมและพัฒนำกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เ พื่ อ ยกร ะดั บผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใช้ผลการทดสอบ
และการประเมินผลทางการศึกษา
ระดับชาติ  O-NET/NT เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการยกระดับการเรียน 
การสอนกลุ่ มสาระการ เรี ยนรู้  
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ให้สูงข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3  

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลและการสร้าง
เครื่องมือประเมินด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  

3. เพื่อพัฒนาระบบงานทะเบียน
วัดผลของสถานศึกษาในการใช้
เทคโนโลยีจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
ด้านผลการเรียน และการจัดท า
เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า 
ให้มีมาตรฐานและถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษา 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา และครูได้รับการสื่อสารความเข้าใจในการ

วิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET/NT และ 
การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปสู่ 
การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
โดยผ่านการฝึกอบรมด้านออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และ
การวัดประ เมินผลที่ สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตั ว ช้ีวัด  
ตามโครงสร้างข้อสอบ (Test Blueprint) ปีการศึกษา 2564  

3. ผู้เรียนไดร้ับการพัฒนาโดยครูผูส้อนใช้ผลการทดสอบ
และการประเมินผลทางการศึกษาระดับชาตเิพื่อพัฒนาผู้เรียน
ที่สอดคล้องสภาพปัญหา  

4. ครูทะเบียนวัดผลผ่ านการอบรมเ ชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านผลการเรียนของนักเรียน 
เป็นรายบุคคลและมีความรู้เข้าใจในการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร  
การวัดและประเมินผล การตัดสินผลการเรียน การบันทึก
คะแนนรายวิชา ในระบบ SchoolMIS  

5. ครูผู้สอนผ่านการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจ 
ด้านการออกแบบการเรียนรู้อิงสมรรถนะ และการวัดประเมิน 
ผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 

1. สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
จ านวน 234 แห่ง ขบัเคลื่อนการวัดและประเมินผลและ
ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เป็นกลไก 
ในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มีผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
และสูงกว่าระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ  

3. ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะ
การคิดแก้ปัญหา การคิดสรา้งสรรค์ ทักษะการประกอบอาชีพและ
การมีงานท า ทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร สมรรถนะการ
ใช้ทักษะชีวิต  

4. สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
ทุกแห่งพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล และงานทะเบียน 
วัดผลที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการน าข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านผลการเรียนไปสู่พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

1. สถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวนมาก 
ท าให้ขาดแคลนครูผู้สอนตรงตามวุฒิการศึกษา
และวิชาเอกในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  

2. สถานศึกษาขาดแคลนงบประมาณ 
ในการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีช่วยสอน  

3. ครูขาดการพัฒนาตนเองในสมรรถนะ
ด้านเทคนิคการสอน การจัดการเรียนรู้
เชิงรุก Active Learning  

4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สถานศึกษาใช้รูปแบบวิธีการสอนหลาย
รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีจุดอ่อน เช่น 
รูปแบบการสอน Online ทางบ้านของ
นักเรียนยังไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต 
และสื่ออุปกรณ์การเรียน  

5. การจัดท าข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล และการออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา ในระบบ School MIS 
ครู ทะ เบี ยนวั ด ผลยั ง ข าดอุปกรณ์ 
การท างานเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยผลการทดสอบ 

ทางการศึกษาระดับชาติสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 จากปีท่ีผ่านมา 
และมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  

2. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการวัดและประเมินผล 
ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบฐานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน
รายบุคคล และมีข้อมูลสารสนเทศ น าไปใช้ในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

3. ผู้เรียนที่เรียนและจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้รับเอกสารหลักฐานการศึกษา
ที่ถูกต้องตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ปพ. 1 – 3 
อย่างถูกต้องเพื่อน าไปใช้ในการศึกษาต่อ 
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12. พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยี เพื่อควำมเป็นเลิศ 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครู
ด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ด้วยเทคโนโลยี  

2. เพื่อพัฒนาครูให้สามารถ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้  

3. เพื่อพัฒนาคลังสื่อการเรียนรู้ 
ค ลั ง ข้ อ ส อ บ อ อ น ไ ล น์ ข อ ง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. ครูที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเสริมสร้าง

ศักยภาพด้ านการจัดการ เรียนรู้ ในศตวรรษที่  21  
ด้วยเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ครูที่เข้าร่วมโครงการ สามารถออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ ได้อย่างหลากหลายตามสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3. ครูที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเข้าใช้คลังสื่อ 
การเรียนรู้ คลังข้อสอบออนไลน์ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ครูที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีศักยภาพด้านการจัด 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ด้วยเทคโนโลยี  

2. ครูที่ เข้าร่วมโครงการ ต้องออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ ได้อย่างหลากหลายตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

3. ครูที่ เข้าร่วมโครงการ ใช้คลังสื่อการเรียนรู้   
คลังข้อสอบออนไลน์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ครูโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 44 คน  
ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ด้วยเทคโนโลยี  และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
ได้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 และน าสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่ ง ผ ล ใ ห้ ค รู
โรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมไม่ครบตามก าหนด 
 

 



20 
 

  

13. กำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 ตำมหลักเกณฑ์ 
และวิธีกำรฯ วPA ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

เพื่อให้มีการประเมินต าแหน่ง
และวิทยฐานะข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ตามหลักเกณฑ์
แล ะ วิ ธี ก า รฯ  ว PA ประจ าปี
การศึกษา 2565 เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด  และสามารถน าผล 
การประเมินไปใช้ตามวัตถุประสงค ์
ขอ งห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ
ข้ า ร าชกา รครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษาทุกต าแหน่งและ 
ทุกสายงาน 

เชิงผลผลิต (Output) 
ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จ านวน 2,000 คน 

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด ารง (ปัจจุบัน) ต าแหน่งครู (คศ.1) ที่ประสงค์ขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะ ครูช านาญการ (คศ.2) ทั้งแบบเปลี่ยนผ่าน ว17+วPA 
และ ว21+วPA กลุ่ม 2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด ารง (ปัจจุบัน) ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ (คศ.2)  
ที่ประสงค์ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) 
แบบเปลี่ยนผ่าน ว21+วPA กลุ่ม 3 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด ารง (ปัจจุบัน) ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ (คศ.
3) ที่ประสงค์ขอรับการประเมินเพื่อคงสภาพวิทยฐานะ และ/หรือ
ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูเช่ียวชาญ (คศ.4) แบบเปลี่ยนผ่าน ว21+
วPA กลุ่ม 4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด ารง 
(ปัจจุบัน) ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ ที่ประสงค์ขอรับ
การประเมินเพื่อคงสภาพวิทยฐานะ และ/หรือขอมีและเลื่อนวิทย
ฐานะสูงขึ้นแบบเปลี่ยนผ่าน ว17+วPA 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ด าเนินการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว PA ประจ าปี
การศึกษา 2565 ถูกต้อง ครบถ้วน ทุกต าแหน่งและสายงาน 

ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
มีความรู้  ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดท าข้อตกลง 
การพัฒนางาน (PA) และสามารถจัดท าข้อตกลงการ
พัฒนางาน (PA) ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

ขาดวิทยากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ในการส่งเสริมและสนับสนุน
การด า เนิ นการจั ดท าข้ อตกลง 
ในการปฏิบัติงาน ว PA 
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14. กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทั้งระบบ 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ งผู้ บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครูที่ รักษาราชการแทน
ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์  
ข้ า ร า ชก า รต า มมา ต ร า  38 ค  ( 2)  
ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในสังกัด 
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ประกอบการ
พิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษา /
ลู กจ้ า งประจ า /พนั ก งานราชกา ร  
ในสังกัด  

2. เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ของส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อราชการ 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 238 โรงเรียน  

2. การด า เนินการเลื่อนเ งินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ กษาอุ บล ร าชธ านี  เ ขต  1  
ทุกต าแหน่ง/ทุกโรงเรียนและทุกคน 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

กา รด า เ นิ นก า ร เ ลื่ อ น เ งิ น เ ดื อ น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
ข้าราชการตามมาตรา 38ค(2) /เลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทน
พนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ทุกโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง ทันก าหนดเวลา 

การประชุมขี้แจงการด าเนินการเลือ่นเงินเดือนฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ,จัดเก็บข้อมูล 
จัดท าเอกสารประกอบการประเมนิเลื่อนเงินเดือน ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) ดังนี้  

1. ประชุมคณะกรรมการจัดท ารายละเอียดขอบเขตของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวัง  
เพื่อใช้ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมบุณฑริก สพป.อุบลราชธานี เขต 1  

2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อท าหน้าที่ 
เป็นคณะท างานและคณะกรรมการเกี่ยวกับการด าเนินงานเลื่อนเงินเดือนฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565  

3. ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลผลงานดีเด่น ของหน่วยงานทางการศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1  

4. ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลือ่นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1  

5. ประชุมคณะท างานการจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู
ที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเกียรตอิบุล 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผลการด าเนินงานเพื่อพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและ
ข้าราชการครูที่รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา,รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา, ศึกษานิเทศก์, ข้าราชการตามมาตรา 38 ค (2), ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  
ในสังกัด ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

โดยสรุปผลการด าเนินการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 -31 มีนาคม 2565) 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 

- 
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15. อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรจัดซื้อจัดจ้ำงปี งบประมำณ 2565 และกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงิน” 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อให้ผู้ เข้าอบรมเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง สามารถน าความรู้ 
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง 
น าความรู้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

2. เพื่ อ ให้ผู้ เ ข้าอบรมปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
วิธีเฉพาะเจาะจงได้ถูกต้อง เพิ่มขีดความสามารถและ
สมรรถนะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ลดปัญหาและอุปสรรค
จากการท างานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง  

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เสนอปัญหาอุปสรรค
และแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ 
ต่อการปฏิบัติงาน  

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพ บุคลากรและเจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินของ
สถานศึกษา 

เชิงผลผลิต (Output) 
บุคลากรที่ปฏิบัติ งานด้ านพัสดุ 

ในโรงเรียนสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
จ านวน 237 โรงเรียน สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ 
และสามารถปฏิบัติงานในระบบ e -GP 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

บุคลากรที่ปฏิบัติ งานด้ านพัสดุ 
ในโรงเรียนสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
จ านวน 237 โรงเรียน สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ระเบียบ 
และสามารถปฏิบัติงานในระบบ e -GP 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมครั้งนี้ 
ที่ระดับมากที่สุด  

1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด โดยผู้เข้าอบรมมีความพงึพอใจต่อการให้ค าแนะน า
หรือตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าท่ี  

2 .  ด้ านวิ ทยากร มี ระดั บความพึ งพอใจมากที่ สุ ด  
โดยผู้ เข้าอบรมมีความพึ งพอใจต่ อการ เตรี ยมตั วและ 
ความพร้อมของวิทยากรมากท่ีสุด  

3. ด้านสถานที่/ระยะเวลา/อาหาร มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด โดยผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจต่อสถานที่ สะอาด 
และมีความเหมาะสม  

4. ด้านการน าความรู้ไปใช้ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
โดยผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ สามารถน าความรู้ที่ได้รับ 
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้  

5. ด้านความเข้าใจ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด  
โดยผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจการบูรณาการทางความคิด 
สู่การปฏิรูประบบการท างานได้ 

1. เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
ผู้ด า เนินการอบรมต้องวางแผน 
อย่างรัดกุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
บางรายไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ 
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019  

3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
ที่ผู้ เ ข้ ารับการอบรมบางเครื่ อ ง 
ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ e-GP ได้ 
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16. อบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “สร้ำงควำมเข้มแข็งให้มีประสิทธิภำพด้ำนกำรควบคุมเงินหน่วยงำนย่อยของโรงเรียนขนำดเล็ก” 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ด้านการเงินและบัญชี สามารถน าความรู้ใช้เป็นแนวทาง 
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสามารถ ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน น าความรู้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ 
การบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงินของสถานศึกษา 
และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานให้บุคลากร  

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทาง 
แก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  

4. เพื่อให้การเงินการบัญชี ของโรงเรียนเป็นไปตาม
หลักการบริหารงบประมาณ และระเบียบของทางราชการ  

5. เพื่อพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนขนาดเล็ก  
6. เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีในโรงเรียนเป็นไปอย่าง 

มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบแก่โรงเรยีน
ใกล้เคียงศึกษาเรียนรู้ช่วยเหลือกัน 

เชิงผลผลิต (Output) 
จ านวนผู้เข้าอบรมและระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าอบรม ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี จ านวน 40 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน  
รวม 80 คน 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี เข้าใจ
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านการเงินและ
บัญชี สามารถน าความรู้ ใช้เป็นแนวทาง 
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สามารถลดความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
ของสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านการเงิน
การบัญชี ของโรงเรียนเป็นไปตามหลัก 
การบริหารงบประมาณ และระเบียบของ
ทางราชการ สร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน
ขนาดเล็ก 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เข้า
รับการอบรม ส่งผลดังนี ้

1. เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
วิ ธีปฏิบัติด้ านการเ งินและพัสดุ  ปฏิบัติหน้ าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
สามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง 
น าความรู้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  

2. เข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านการเงินและพัสดุ
ให้เป็นแนวทางเดียวกัน มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ  

3. ผลการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานมีระดับที่สูงขึ้น  
4. ผู้เข้าอบรมน าความรู้วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  
ไปปรับใช้ ในการด าเนินการอย่างถูกต้อง 

1. เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน 
โยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยู่บ่อย  ๆท าให้เป็นปัญหา
ส าคัญในการด าเนินงานด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุของโรงเรียน  

2. ผู้ได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานด้านนี้ 
ไม่มีความรู้ในเรื่องบัญชีและการเงิน
ของโรงเรียน  

3. จากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้การจัดการอบรมต้องด าเนินการ 
ด้วยความระมัดระวัง และจัดอบรม
เป็นจ านวนหลายวันโดยแบ่งผู้เข้าอบรม
เป็น 4 รุ่น 
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17. จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและแนวทำงกำรขับเคลื่อนงำนของกลุ่มพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำเขตตรวจรำชกำร สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และ
แนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่
การบริหารการศึกษา ประจ าเขตตรวจราชการ 
ด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นการบริหารจัดการ 
ด้ านวิชาการ ด้ านบริหารงานบุคคล  
ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. คณะบุคลากร จาก สพฐ. จ านวน 18 คน  
2. ผู้บริหารการศึกษา ในกลุ่มพื้นที่การบริหาร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ า เขตตรวจราชการ 
(ประธาน Cluster) จ านวน 18 คน  

3. คณะท างาน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก สพฐ. 
จ านวน 25 คน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 20 คน 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

กลุ่ มพื้นที่ การบริหารการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน  
ประจ าเขตตรวจราชการ จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
และแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การ
บริ ห า รก า รศึ กษา  ประจ า เ ขตต ร วจ ร าชการ  
ด าเนินงานตามนโยบาย จุดเน้นจุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในด้านการบริหาร
จั ดการ  ด้ านวิ ช าการ  ด้ านบริ ห าร งานบุ คคล  
ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่ วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าเขตตรวจราชการ 
จัดท าแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่ 
การบริหารการศึกษา ประจ าเขตตรวจราชการ ด าเนินงานตามนโยบาย  
จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในด้านการบริหารจัดการ 
ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจ าเขตตรวจราชการด าเนินงานและการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปผลภาพรวม
ของโครงการต่อไป 

- 
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18. เสริมสร้ำงสมรรถนะผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. ผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรในสังกัด 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
ได้รับการเสริมสร้างสมรรถนะ
หลั กด้ า นน โ ยบายหลั ก  
มุ่งผลสัมฤทธิ์  (Achievement 
Motivation) และการบริการที่ดี 
(Service Mind)  

2. บ ุค ล า ก ร  ส พ ป .
อุบลราชธานี  เขต 1 รับฟั ง
นโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาผ่ านการประชุม  
พุธเช้าข่ายโรงเรียน และพุธเช้า
ข่าว สพฐ.  

3. ให้การสนับสนุนงาน 
ตามนโยบายผู้บริหารการศึกษา 
สพป.อุบลราชธานีเขต 1 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้ าราชการครูและ
บุคลากรในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
มีสมรรถนะหลักด้านนโยบายหลัก 
มุ่ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  ( Achievement 
Motivation) และการบริการที่ ดี  
(Service Mind)  

2. บุคลากร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
รั บ ท ร า บ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ น โ ย บ า ย 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สามารถน าไปปฏิบัติ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
ศึกษานิ เทศก์  บุคลากรในสังกัด  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 415 คน  

การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังนี ้

1. กิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รายละเอียด ดังน้ี 
1) ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับ  
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1/ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564  
เพื่อปรับแนวทางการเปิดภาคเรียน โดยเน้นย้ าความปลอดภัยของนักเรียนเป็นส าคัญ ดังนี้  

(1) ให้สถานศึกษาที่ต้องการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ให้ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อขอความเห็นชอบ  

(2) ให้สถานศึกษาท าการประเมินตนเอง 44 ข้อ และเสนอแจ้งความประสงค์ 
ขอจัดการเรียนการสอนแบบ On site ต่อ สพป.อุบลราชธานี เขต 1  

(3) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับการอนุญาตจาก ศบค.จว.อบ. ให้จัดการเรียน
การสอนแบบ On site ภาคเรียนท่ี 2/2564 ได้ ครบทุกโรงเรียน  

(4) ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท าแผนเผชิญเหตุตั้งรับกรณีที่นักเรียน หรือบุคลากร 
ติดเชื้อโควิด ให้ด าเนินการตามแผนฯ โดยประสานงานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนท่ี  

(5) ก าหนดให้สถานศึกษาจัดท ามาตรการป้องกันเด็กนักเรียนรวมตัวกันช่วงเลิกเรียน 
ระหว่างรอผู้ปกครองรับกลับบ้านและจัดท าแผนการเดินทางมาเรียนของเรียนตั้งแต่เดินทางออกจากบ้าน ถึงกลับบ้าน  

(6) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดท าแผนนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นย้ าการด าเนินการตามข้อสั่งการของ ศบค.จังหวัด และมาตรการ 6:6:7 อย่างเคร่งครัด  

2) ประชุมระบบ Online คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (น.ส.ตรีนุช เทียนทอง) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นคณะกรรมการ

1. การจัดประชุมผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ผ่านระบบ Online ผ่านระบบ 
Face Book Live การสื่ อสาร
นโยบาย และข้อสั่งการอาจไม่ชัดเจน
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านอื่น ๆ 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จึงได้
จัดท าเอกสารรายงานการประชุม
แจ้ งผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา  
ได้รับทราบและถือปฏิบัติ  

2. เนื่องจากสถานการณ์ 
การติดเช้ือแพร่กระจายไปทั่ว
ประเทศ ท าให้การจัดการเรียน
การสอนไม่มี ความต่ อเนื่ อง  
ระบบอินเตอร์เน็ตในส่วนภูมภิาค
ไม่ เอื้ อต่ อการเรี ยน Online 
รวมถึงการสื่อสารถึงโรงเรียน 
ในด้านนโยบายต่าง ๆ  
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วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
มีการเสริมสร้างสมรรถนะ ความรู้
ความสามารถทุกด้าน สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

ตามค าสั่งที่ 278/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565โดย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ซึ่งในการนี้ ได้แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับฟังทางช่องทางที่ ส านักปลัดกระทรวงก าหนด  
เพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จะแจ้งแนวทางการด าเนินงานให้ทราบต่อไป  

3) แจ้งนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการด าเนินงานพัฒนาการศึกษา ดังนี้  
(1) การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้ห้องเรียนคุณภาพ 

สู่โรงเรียนประทับใจ วัตถุประสงค์  
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้สถานศึกษามีความปลอดภัย  

มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  

- เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกภายในโรงเรียน อย่างเพียงพอ และตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  

- เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
สถานศึกษาในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
เป็นแบบอย่างได้ เป้าหมาย สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง ผลที่คาดว่าจะได้รับ สถานศึกษาในสังกัด  
มีการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม และเป็นระเบียบ และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  
เป็นที่ประทับใจของผู้พบเห็น  

(2) การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดท าระเบียนแสดง 
ผลการเรียน (ปพ.1) ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจดักิจกรรมการเรยีนรู้ การวัดและประเมนิผล
การนับเวลาเรียน การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)  
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดและประเมิน  
- การนับเวลาเรียนและการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
- การจัดท าระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2564  
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วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

(3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติช้ันพื้นฐาน (O-NET) ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1  
ที่ได้คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวม 22 คน  

(4) การส ารวจข้อมูลนักเรียนศึกษาต่อ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการ  
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า 
ให้ผู้เรียนทุกทนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ในการนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูล
นักเรียนที่เรียนจบการศึกษา/ข้อมูลการส่งต่อนักเรียน โรงเรียนส ารวจข้อมูลนักเรียนในสังกัด 
รายงานการส่งต่อการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเขตพื้นที่การศึกษาจะได้ข้อมูล  
ในการดูแลช่วยเหลือต่อไป  

(5) การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 
(1 เมษายน 2565) สพฐ. แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1075 ลงวันที่ 17 ก.พ. 2565  
เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
มาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป  

2. กิจกรรมประชุมพุธเช้าข่าวโรงเรียน พุธเช้าข่าวสพฐ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุม 
รับฟังนโยบายพุธเช้าข่าว สพฐ. ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 รวม 25 ครั้ง สรุปด าเนินการ 
ตามนโยบายส าคัญ ดังนี้  

1) แนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  
- ในการเปิดภาคเรียนสองสัปดาห์แรก ให้เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูประจ าช้ัน

และนักเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองมีความเช่ือใจ มั่นใจในการมาเรียนของนักเรียนว่ามีความปลอดภัย 
เน้นการใหค้วามรู้ในการรักษาสุขอนามัยของตนเอง  

- ในระดับประถม 1-3 เน้นการเรียนให้อ่านออก เขียนได้ คิดเองได้ ช้ัน ป.4-6  
สอนเฉพาะวิชาหลัก เน้นการฝึกทักษะชีวิต  

2) การส ารวจและเข้ารับการฉีดวัคซีนของนักเรียน เพื่อให้โรงเรียนรับทราบแนวปฏิบัติ
และท าความเข้าใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนเห็นความส าคัญ จ าเป็นในการรับการฉีดวัคซีนของบุตรหลาน 
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วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

3) การจัดท าผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA)  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้จัดประชุมOnline ให้กับโรงเรียนในสังกัดเพื่อสร้างการรับรู้   
เข้าใจในการจัดท า PA และ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้จัดท า PA ครบทุกคน  

4) การด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 3 นโยบาย ดังนี ้
- นโยบายพาน้องกลับมาเรียน  

(1) สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายในระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา   

(2) ให้สถานศึกษาส ารวจจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน หรือตกหล่น ว่าแต่ละโรงเรียน 
มีจ านวนเท่าใด   

(3) จัดท าแผนการติดตามเด็กที่ออกนอกระบบให้กลับเข้ามาเรียน โดยจัดท า
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  

- การจัดตั้งศูนย์ ความปลอดภัยส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษา MOE Safety Center  
(1) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
(2) ประชุมช้ีแจงให้โรงเรียนเข้าร่วมในระบบและให้โรงเรียนจัดท าแผนเผชิญเหตุ  

- โรงเรียนคุณภาพชุมชน  
(1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชน  
(2) ก าหนดจุดโรงเรียนคุณภาพฯ จัดท าปฏิทินการด าเนินการขับเคลื่อน  
(3) จัดท าแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ  
(4) จัดท า MOU ระหว่างโรงเรียนคุณภาพ กับโรงเรียนเครือข่าย  

5) การจัดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการต าแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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19. กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนนิ กำรติดตำม กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อให้ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
มี แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
นโยบายทุกระดับสู่การปฏิบัติ 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการบริหารจัดการเขตพื้นที่
การศึกษา  

2. เพื่อด าเนินการจัดตั้ง จัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้กับสถานศึกษา 
ในสังกัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุตามวัตถุประสงค์  และ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

3. เพื่อจัดท าคู่มือระบบ
สารสนเทศ และจัดท าฐานข้อมลู
สารสนเทศของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เป็น
ฐานข้อมลูในการบรหิารจัดการ  

เชิงผลผลิต (Output) 
1. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 มีแผน 
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่สอดคล้องกับแผนท้ัง 3 ระดับ  

2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เ ขต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษา ประถมศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 1 ได้รับการจัดตั้งและ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ . ศ . 2565 ต ร ง ต า ม ก ร อ บ ว ง เ งิ น 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานก าหนด  

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด มีคู่มือการใช้ระบบ
สารสนเทศ และฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อใช้งานร่วมกัน  

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1 
ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม ผ่านระบบ e-MES 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการการ
ขับเคลื่อนการด าเนิน การติดตาม การรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ดังนี้  

1. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีฯ โดยได้มีการด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 
โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกัน
วิเคราะห์ SWOT ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานและบริบทการ
ด าเนินงาน และร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ให้สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของ
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น และจัดท าแผนแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายทุกระดับสู่
การปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการเขตพื้นที่ การศึกษาที่มีความ
สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับ บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีฯ เป็น
คู่มือในการด าเนินกิจกรรมได้ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดน าไปสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

โดยแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ความเช่ือมโยง กับแผน 3 ระดับ และโครงการ/งบประมาณที่แสดงความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี และจุดเน้นของแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผลต่อ
แผนงานที่ก าหนดไว ้
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วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
4. เพื่อก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

และสรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบ
รายงานที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. เพื่ อส่ ง เ ส ริ มสนับสนุ น 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
อุบลราชธานี เขต 1 

และระบบ eMENSCR และรายงานผล
การตรวจราชการตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ 
และนโยบายเร่งด่วน ของ กระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ นพื้ น ฐานตามก าหนดระยะ เวลา  
ครบทุกตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. บุคลากรในสั งกั ดส านั ก งาน 
เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษา ประถมศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 1 ใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ฯ  เป็นคู่ มื อ ในการด า เนิน
กิจกรรมได้ตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 
และสอดคล้องกับนโยบายทั้ง 3 ระดับ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์
สูงสุดน าไปสู่การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1 
สามารถบริหารงบประมาณได้ตรงตาม 
ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด แ ล ะ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1  

การศึกษา Best Practice UBON 1 : 2023 Model ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 รวม 5 กลยุทธ์ ได้แก่  

1) การสร้างโอกาสทางการศึกษา  
2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
4) การส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา  
5) การสนองนโยบายทุกระดับ  

ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 147,172,591 บาท 
แบ่งเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการส านักงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 1,400,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
จ านวน 300,000 บาท และเป็นงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 4,878,440 บาท และงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จ านวน 140 ,594,151 บาท ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้ด าเนินการจัดตั้ง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 1 ครั้ง และจัดตั้ง จัดสรร งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายใน จ านวน 1 ครั้ง ให้กับโรงเรียนในสังกัด จ านวน 27 โรง เป็นเงินทั้งสิ้น 
5,283,600.- บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของราชการ ลดความเสี่ยงและป้องกันปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะ
สร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและสามารถรองรับผู้มาติดต่อราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินการโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณฯ 
และได้มีประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาข้อมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน
ในสังกัด และจัดเรียงล าดับข้อมูล สรุปผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถขอจัดตั้ง
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มีคู่มือการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
มีฐานข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้
ฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1  
มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและสามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาการศึกษา 
โดยสามารถรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันตามก าหนดเวลา และ 
มีประสิทธิภาพ 

งบประมาณ ได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกรอบวงเงิน ทันตามก าหนดเวลา และรายงานไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาต่อไป 

3. การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากสถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสารสนเทศ 
จ านวน 3 ส่วน คือ ข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อจัดท าเป็นเอกสารข้อมูล
สารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการบริหารจัดการ การก าหนดนโยบาย การวางแผน
พัฒนาการศึกษา การติดตามประเมินผลรายงานผลการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่กา รศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ด าเนินการวิเคราะห์และ
รวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์  และนโยบายที่ เกี่ยวข้อง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
เพื่อวางแผนการด าเนินงานส าหรับการติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนิ นงานของ  
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และได้รับการติดตามจากคณะติดตามฯ ของ สพฐ. ประเด็นติดตามการใช้พื้นฐาน  
และใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลต่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน แนวทางการพัฒนาและจัดการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ รายละเอียด ดังน้ี  

- วันท่ี 21 มกราคม 2565 ประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานะผู้น าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) และช้ีแจงแนวทางการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จากส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  
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รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.ทุกกลุ่ม บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทุกคน และบุคลากร 
ที่รับผิดชอบโครงการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลฯ 
ผ่านช่องทาง ดังนี้ ประเด็นการประชุม แนวทางการรายงานโครงการในระบบติดตามและประเมนิผล
แห่งชาติ (eMENSCR) และการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบตดิตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  

- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการบริหาร 
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
จากคณะกรรมการฯ ศธ นายชนาธิป ทุ้ยแป รองผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.  
นางณัฐพร พรกุณา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สทศ.สพฐ. น.ส.ศรีกันยา ธรรมพิทักษ์ 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ สทศ.สพฐ. นางวัชราภรณ์ อุปนิสากร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ประชุม ณ ห้องประชุมบุณฑริกา สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผ่านระบบ ZOOM 
ร่วมกับส านักงานเขตพื้นที่ในจังหวัดอุบลราชธานี เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานโครงการ  
“พาน้องกลับมาเรียน” และ “โรงเรียนคุณภาพ” (ตามแบบติดตาม)  

- วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมช้ีแจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย 
จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. 
ประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผ่านระบบ ZOOM ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม 
และหัวหน้ากลุ่มงาน ศน. กลุ่มนโยบายและแผน ประเด็นการประชุมช้ีแจงและสร้างความเข้าใจ  
ในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางการจัดหาอุปกรณ์
ส าหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน แนวทางการติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย 
จุดเน้น สพฐ. และนโยบาย ศธ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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- วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมผ่านระบบ Video Conference การรายงาน 
การขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ป ร ะจ า ปี งบประมาณ  พ . ศ .  2 565  ผ่ า น ร ะบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส์  ( ร ะบบกา รติ ด ต าม 
emesobec.moe.go.th/policy) จากส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.  
ประชุม ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผ่านระบบ ZOOM ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม 
และกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อช้ีแจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายฯ และ 
ก าหนดการรายงาน จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ไตรมาสที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 17 – 23 กุมภาพันธ์ 2565  
ครั้งที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 25 มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 3 ไตรมาสที่ 4  
ระหว่างวันท่ี 15 กรกฎาคม – 26 กันยายน 2565 โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้มีพิจารณาและ
มอบหมายผู้ผิดชอบ วางแผนและด าเนินการเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ  

- วันที่ 9 มีนาคม 2565 การตรวจราชการเพื่อการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับคนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดย นายธฤติ ประสานสอน 
ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดการลงพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านโพนแพง  
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยนายเข็มพรชัย ทองน้อย  
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย  
นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ และนางณิรชา ทิณพัฒน์ นักวิชาการ
ศึกษาช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และประธานเครือข่าย 
ม่วงสามสิบ 6 นายธีระชัย โสมเกษตรินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ และคณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านโพนแพง ได้ให้การต้อนรับและรับการตรวจราชการฯ 
ในครั้งนี้ ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
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วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

และการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพส าหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา และแผนเผชิญเหตุของโรงเรียนบ้านโพนแพง และ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

- วันที่ 22 มีนาคม 2565 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวทาง 
การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายการตรวจราชการและติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 
ได้ก าหนดระยะเวลาการรายงานข้อมูลการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic Monitoring and 
Evaluation System : e-MES) ดังนี้ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2565 
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2565 ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการฯ ตามค าสั่งส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่ 136/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
การรายงานผลการด าเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565 และได้มีการประชุมคณะ
กรรมการฯ ในส่วนของคณะกรรมการอ านวยการ และเลขานุการของคณะกรรมการจัดท าข้อมลูและ
รายงานผล เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนและก าหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผลฯ  
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยได้มีการวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
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20. กำรจ้ำงบุคลำกรเพื่อแก้ปัญหำกำรขำดอัตรำก ำลังและลดภำระงำนให้ครู 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เ พื่ อ ใ ห้ ข้ า ร า ชก า ร ค รู 
ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านอื่ นซึ่ ง ไม่ ใ ช่
ภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียน
ได้กลับไปปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักคือจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ไ ด้ 
อย่างเหมาะสม มีความคล่องตัว
ในการด าเนินงานและข้าราชการ
ครูได้ปฏิบัติการสอนได้เต็มที่ 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. เพื่อให้ข้าราชการครูที่ต้องปฏิบัติงานอื่น ซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลัก

ในการพัฒนาผู้เรียนได้กลับไปปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
คือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ด าเนินการจ้างธุรการ อัตราจ้าง 15,000 บาท  
จ านวน 65 อัตรา และอัตราจ้าง 9,000 บาท จ านวน 166 อัตรา  
มาปฏิบัติงานอ่ืน ซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียน 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. โรงเรียนที่ขาดแคลนครูมีการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น 
นักเรียนได้เรียนกับครูที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ 
ทางตรงตามสาขาวิชาที่สอน ภาระงานของครูได้รับการแบ่งเบาลง 
ครูมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานท าให้คุณภาพของนักเรียน
ดีขึ้น  

2. โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้คล่องตัว 
สภาพแวดล้อมเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

การจัดสรรต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินไปยัง
โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด ที่ ไ ด้ รั บ พิ จ า ร ณ า ค ร บ ต า ม จ า น ว น  
อัตราจ้าง 15,000 บาท จ านวน 58 อัตรา และอัตราจ้าง 9,000 บาท 
จ านวน 164 อัตรา รวมจ านวน 222 อัตรา ส่งผลให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม มีความคล่องตัว
ในการด าเนินงานและข้าราชการครูได้ปฏิบัติการสอนได้เต็มที่  

หากมเีจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิงานธุรการ
ลาออก โรงเรยีนต้องจัดสรรอัตราคืน 
ท าให้เกิดปัญหาการด าเนินงาน 
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21. ครูคลังสมอง (บุคลำกรวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์) 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อจัดสรรต าแหน่งครูคลังสมอง
ตามที่ สพฐ. จัดให้ โดยค านึงถึง
ความขาดครูตามสาขาวิชาเอก
ของสถานศึกษาและประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ  

2. เพื่อจัดสรรงบประมาณ
ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอัตรา 
เป็นค่าตอบแทนอัตราจ้างครูคลังสมอง 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. จัดสรรต าแหน่งครูคลังสมองไปยงัโรงเรียน 

ในสังกัดทีไ่ด้รบัการจัดสรรอตัรา จ านวน 10 อัตรา  
2. จัดสรรงบประมาณเป็นค่าตอบแทนอัตราจา้ง 

รายการค่าใช้จ่ายด าเนินงานโครงการครูคลังสมอง 
จ านวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

โรงเรียนในสังกัดจ านวน 10 โรงเรียน 
ได้รับจัดสรรต าแหน่งครูคลังสมองโรงเรียนละ 1 คน 
รวมทั้งสิ้น 10 คน สามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
จะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี 

โรงเรียนในสังกัดจ านวน 10 โรงเรียนได้รับจัดสรรต าแหน่งครูคลัง
สมองโรงเรียนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน สามารถจัดการเรียนการสอน 
ไ ด้ อย่ า งมีประสิทธิภาพ ส่ งผล ให้ ผู้ เ รี ยน เกิ ดทักษะการ เรี ยนรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นทุกปี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 สามารถเบิกจ่ายค่าจ้างให้อัตราจ้างได้ครบและ 
อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

สพฐ. ลดอัตราการจ้ างท า ให้
โรงเรียนในสังกัดยังขาดอัตราก าลัง
โดยควรมีการส ารวจความต้องการ
และอัตราความขาดแคลน ก่อนการจัดสรร 
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22. ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อจ้างข้าราชการครูที่ เกษียณ 
อายุราชการที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การสอน ปฏิบัติหน้าที่
ส อน ช่ ว ย โ ร ง เ รี ย น ที่ ข า ด แคลน
บุคลากรครูให้สามารถด าเนินการ 
จั ดการ เ รี ยนการสอนได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ  

2. เพื่อจัดสรรต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดินโดยค านึงถึงความขาดครู
ตามสาขาวิชาเอกของสถานศึกษาและ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  

3. เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
อัตราครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. ด าเนินการจ้างข้าราชการครูสายงานการสอน 

ในสังกัด สพฐ. ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมีคุณวุฒิ 
ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าวุฒิปริญญาตรีและมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตประกอบการสอน 
ที่ครุสภาก าหนด  

2. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สอน 
ในสาขาวิชาเอกที่สมัคร มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
สุขภาพจิตดี  ปฏิบัติ งานได้ เต็มเวลาตามระเบียบ  
แบบแผนทางการาชการ 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

จั ด ส ร รต า แหน่ ง ครู ผู้ ท ร งคุณค่ า แห่ งแผ่ นดิ น 
ไปยังโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับพิจารณาจ านวน 5 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 1 อัตรา จ านวน 5 อัตรา ได้แก่  
โรงเรียนบ้านโพนงาม (พูลเพิ่มวิทยาคาร)  โรงเรียนบ้านหนองเซือม 
โรงเรียนบ้านแขม (ธรรมเสนานุสรณ์)  โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 
โรงเรียนบ้านคูทรายมูล 

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้จดัสรรอัตราครผูู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดนิ 
ได้ด าเนินการจา้งครู และโรงเรียนในสังกัดที่ไดร้ับการจดัสรรด าเนินการ
จ้างครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดินครบท้ัง 5 โรงเรียน ได้แก่  

1. โรงเรียนบ้านโพนงาม (พูลเพิม่วิทยาคาร)  
2. โรงเรียนบ้านหนองเซือม  
3. โรงเรียนบ้านแขม (ธรรมเสนานุสรณ์)  
4. โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย  
5. โรงเรียนบ้านคูทรายมูล  

ส่งผลให้สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาท่ีได้รับการจัดสรร 

โ ร ง เ รี ย น ใ น สั ง กั ด 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
ที่ขาดแคลนอัตราก าลัง 
มีจ านวนมาก แต่ได้รับการ
จัดสรรอัตรา 7 อัตรา เท่านั้น 
ท าให้การแก้ปัญหาไม่ครอบคลมุ 
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23. โครงกำรนิเทศกำรศึกษำเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ UBON1 360 องศำ 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อนิเทศครูผู้สอน
ให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21  

2. เพื่อนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัด
การศึกษาในการขับเคลื่อน
แผนการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา UBON1 360 องศา  

3. เพื่อสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. ครูผู้สอนร้อยละ 100 ได้รับการ

นิเทศให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารและครูผู้สอนร้อยละ 100 
ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาในการขับเคลื่อน
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
UBON1 360 องศา อย่างมีคุณภาพ  

3. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มีเครือข่ายความร่วมมือในการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ครูผู้สอนร้อยละ 80 ต้องมีทักษะ
การจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่  21 
อย่างมีประสิทธิภาพ  

สรุปผลการนิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยมีผลการนิเทศ ติดตามฯ สรุปตามประเด็น ดังนี้  

1. แนวปฏิบัติระหว่ำงกำรเปิดภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564  
1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด จ านวน 234 โรงเรียน เปิดเรียน

รูปแบบ On-site วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.29  
2) ในกรณีเปิดรูปแบบ On-site วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ไม่ได้ โรงเรียนในสังกัด 

จ านวน 234 โรงเรียน เปิดเรียนรูปแบบ On-site วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ไม่ได้ จ านวน 4 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 1.70 โดยจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-hand On-air Online On- -demand ผสมผสาน  

2. บทบำทของผู้เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน นักเรียน 
คนขับรถรับส่งนักเรียน ผู้ประกอบอาหาร แม่ค้าในโรงเรียน และผู้ปกครอง โดยผู้เกี่ยวข้อง 
ในการจัดการเรียนการสอนทุกฝ่าย มีการด าเนินการตามมาตรการ 6:6:7 ได้แก่  

1) การปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก DMHT-RC  
2) การปฏิบัติตาม 6 มาตรการเสริม SSCT-CQ  
3) การปฏิบัติตาม 7 มาตรการเข้มงวด และโรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุ/แนวทางปฏิบัติ

เมื่อพบผู้ติดเช้ือในโรงเรียนทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ100  
3. ข้อมูลกำรฉีดวัคซีน ได้มีการส ารวจข้อมูลการรับวัคซีนของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีน 3 เข็ม และ 2 เข็มแล้ว มีส่วนน้อยที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม
และยังไม่ได้รับวัคซีน 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนไม่มี
ประสิทธิภาพ และการด าเนินงาน 
ยังไม่เป็นไปตามมาตรการ เช่น  

- การขาดความมีวินัย/ความตระหนัก 
ในการปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID – 19)   

- ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนบางส่วน ยังไม่ ได้รับ 
การฉีดวัคซีน เนื่องจากโรคประจ าตัว 
และกังวลผลข้างเคียงของการรับวัคซีน  

-  ขาดแคลนวัสดุและอุปกรณ์ 
ในการป้องกันโรค ท าให้ไม่เพียงพอ 
กับผู้รับบริการที่มีจ านวนมาก 

- ผู้ปกครองบางส่วนไม่มั่ น ใจ 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไม่กล้า
ส่งบุตรหลานมาเรียนแบบ On site  
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วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

2. ผู้บริหารและครผููส้อนร้อยละ 80 
ต้องขับเคลื่อนแผนการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา UBON1 360 องศา อย่างมีคณุภาพ  

3. เครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 
25 เครือข่าย และสถานศึกษาทุกแห่ง 
ต้องมีส่วนร่วมในการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กำรน ำควำมรู้จำกกำรอบรมพัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนขั้นสูงไปใช้ในกำรพัฒนำสมรรถนะ
กำรอ่ำนขั้นสูงของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนโรงเรียนขยายโอกาสทั้งหมด 55 โรงเรียน รายงาน 41 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.55  
ไม่รายงาน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 25.45 การด าเนินงานระดับสถานศึกษา ผลการปฏิบัติ  
ระดับมากทุกด้าน วิธีการด าเนินงานของสถานศึกษา (ไม่เรียงข้ันตอนการปฏิบัติ) ดังนี ้

1) ประชุมสร้างความเข้าใจกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทย ผู้ปกครองและนักเรียน  
2) สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรม  
3) จัดท าแผนการด าเนินงาน  
4) ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียน  
5) รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน  
6) น าความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอบรมการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของ

นักเรียนมาประยุกต์และปรับใช้ในแต่ละระดับช้ันโดยการบูรณาการเข้ากับวิชาอื่น  
7) การประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา รายละเอียด ดังน้ี 
ผลทีเ่กิดขึ้นกับครูผู้สอน  

1) มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง  
2) สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงของนักเรียน  
3) มีความภาคภูมิใจในการท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการอ่านข้ันสูง  
4) ได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาในการด าเนินงานต่างๆจนท าให้งานที่เกิดขึ้น

ประสบความส าเร็จ  
5) มีเทคนิควธิีการสอนที่หลากหลายไม่น่าเบื่อท้าทายให้กับนักเรียนมีการใช้สื่อการจัดการเรียนสอน

ที่น่าสนใจ และกระตุ้นผู้เรียนให้ยากเรียนรู้มากข้ึน  

3. นักเรียนช้ัน ป.1 ยังไม่มีความพร้อม 
ด้านการอ่านออก เขียนได้ มีความแตกต่าง
ในระดับบุคคล ท าให้สถานศึกษา 
มีความจ าเป็นในการวัดและประเมินผล 
ตามสภาพจริงเพื่อให้สอดคล้องกับ
นักเรียนท่ีมีความหลากหลาย 

4. โรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่  มีคร ู
ไม่ครบช้ัน/วิชาเอก การจัดการเรียนการสอน
มากกว่าหนึ่งห้องเรียนพร้อมๆ กัน 
ครูผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในการวิเคราะห์แบบทดสอบ รายมาตรฐาน
และตัวช้ีวัดข้อสอบที่ใช้สอบ 

5. ระบบข้อมูลสารสนเทศ ไม่มีการจัดท า
ฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อน าไปแก้ไข 
ปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
และขาดสื่อ/วัสดุอุปกรณ์ ในการจัดการ
เรียนรู้  

7. การจัดการเรียนการสอนยังเน้น
แบบเดิม เช่น เอกสาร ต ารา ไม่ได้ใช้
วิธีแบบใหม่ เช่น การเน้นการจัดการเรียน 
การสอนแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) 
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6) ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน  
7) มีแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีสื่อการจัดการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งม ี

การประเมินที่หลากหลาย  
ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน  

1) ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
การเรียนท่ีเพิ่มขึ้น  

2) มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูงและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
3) นักเรียนสามารถสื่อสารทั้งในระดับของการอ่านออกไปจนถึงการอ่านเชิงวิเคราะห์ได้ดียิ่งขึ้น 

เป็นประโยชน์ในการเรียนการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพและยังเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ทุกคน
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันและอนาคตได้อย่างรู้เท่าทันและสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ  

4) ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคบันได 6 ข้ัน ได้ลงมือปฏิบัติจริง  
5) ผู้เรียนสามารถน าขั้นตอนการเรียนรู้ เกี่ยวกับการอ่านจับใจความส าคัญไปใช้ในการเรียนรู้

ได้หลากหลายวิชา  
6) การน าความรู้จากการอ่านไปใช้ประโยชน์ท้ังด้านการเรียนและการท าข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน  
7) ผู้เรียนมีความสนใจ กระตือรือร้น อยากเรียนมากขึ้นสามารถท าข้อสอบโอเน็ตได้เพิ่มขึ้น  

5. กำรวัดและประเมินผลและกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในสถำนกำรณ์ 
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

ตอนที่ 1 การวัดประเมินผลระดับช้ันเรียน ผลการนิเทศติดตามด้านการวัดและประเมินผล 
ในระดับช้ันเรียน พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่มีการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 72.65) 
และระดับพอใช้ (ร้อยละ 27.35) โดยการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนมีการด าเนินการ ดังนี้  

1) ครูมีการวัดและประเมินผลก่อนเรียนระหว่างเรียน และหลังเรียน  
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2) ครูมีข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและจัดกลุ่ม นักเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
3) ครูมีการวิเคราะห์มาตรฐาน และตัวช้ีวัด โดย ออกแบบการจัดการเรียนรู้ และการวัด

ประเมินผลที่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด  
4) ครูประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เช่น การสังเกตการทดสอบ

ภาคปฏิบัติ การทดสอบสมรรถนะ การทดสอบความรู้ความเข้าใจ การสอบถาม การวัดเจตคติ ฯลฯ  
5) ครูมีเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น แบบสังเกต แบบสอบถาม 

แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบตรวจสอบรายการ ฯลฯ  
6) ครูใช้ข้อสอบอัตนัยในการทดสอบร่วมกับแบบทดสอบปรนัย อย่างน้อยร้อยละ 30  
7) ครูมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน และแจ้งให้ผู้เรียนทราบทุกครั้งท่ีท าการประเมิน  
8) ครูมีร่องรอยหลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างเรียน ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

อ่าน คิดวิเคราะห์เขียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
9) ครูน าผลการเรียนระหว่างเรียนไปใช้ในการปรับปรุงผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนผ่านทุกตัวช้ีวัด

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
10) ครูสื่อสารความรู้ความเข้าใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมประเมินผลการเรียนรู้

รวมทั้งการจัดท าสารสนเทศการประเมินอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาแก้ไข
บกพร่องของผู้เรียน  

11) ครูพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล เช่น การทดสอบทางระบบออนไลน์ การทดสอบ
สมรรถนะผู้เรียนโดยการใช้สื่อเทคโนโลยี การทดสอบภาคปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในกระบวนการกลุ่ม  
การแสดงทรรศนะทัศนคติ การเสนอผลงานต่อสาธารณชน การประเมินผลการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ลักษณะโครงงาน เป็นต้น  

 



42 
 

  

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

ตอนที่ 2 การวัดประเมินผลระดับสถานศึกษา ผลการนิเทศติดตามด้านการวัดและประเมินผล 
ในระดับสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
(ร้อยละ 81.20) และระดับพอใช้ (ร้อยละ 18.80) โดยการวัดและประเมนิผลระดับสถานศึกษา
มีการด าเนินการ ดังนี้  

1) สถานศึกษาจัดท าระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา  
2) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวัดผลและงานทะเบียนวัดผลของสถานศึกษา  
3) สถานศึกษามีค าสั่งแต่งตั้งนายทะเบียน และผู้ช่วยทายทะเบียน  
4) สถานศึกษาก าหนดวิธีการพัฒนา เครื่องมือและเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประประเมิน เพื่อสรุปผลการประเมินปลายภาค/ปลายปี  
5) สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาและเอกสารการจบการศึกษา  

เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องปริ้นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ มีแบบฟอร์ม ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3  
ตอนที่ 3 การวัดประเมินผลระดับชาติและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการนิเทศติดตาม 

ด้านการวัดและประเมินผลระดับชาติและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่ 
มีการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 79.06) และระดับพอใช้ (ร้อยละ 20.94) 
โดยการวัดและประเมินผลระดับชาติและการยกระดับในช้ันเรียนมีการด าเนินการ ดังนี้  

1) สถานศึกษาทุกแห่งสมัครใจเข้าร่วมในการประเมินผู้เรียนระดับชาติ  
2) สถานศึกษาหรือครูผู้สอนมีการสื่อสารความเข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับรูปแบบข้อสอบ 

โครงสร้างแบบทดสอบ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดและตัวอย่างข้อสอบระดับชาติก่อนการสอบ  
3) สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติปีที่ผ่านมา และน าข้อบกพร่อง

มาวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา เช่นจัดท าโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โครงการพัฒนาคุณภาพครู โครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นต้น  



43 
 

  

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

4) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ รายมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 
ข้อสอบที่ใช้สอบ และมีการน าผลการทดสอบไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมนิผล 
การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  

5) ครูผู้สอนมีการน าข้อสอบระดับชาติที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันเรียน  

6) ครูผู้สอนมีการพัฒนารูปแบบข้อสอบในการประเมินผลการเรียนรู้ระดับช้ันเรียนที่คล้ายคลึง
กับรูปแบบข้อสอบระดับชาติ  

7) สถานศึกษามีเครือข่ายการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
8) สถานศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ความคิดรวบยอด 

สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ไปสู่ การยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

 

6. ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีการด าเนินการดังนี ้
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการประกาศมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีองค์ประกอบครบสมบูรณ์ มีการก าหนด 
ค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม โดยครู บุคลากร และกรรมการ
สถานศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการประกาศมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาชาติ  

2) การจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจที่ก าหนดไว้ตรงตาม
แผนการจัดการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างมีส่วนร่วมมีการด าเนินการ 
ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการสรุปแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการ  

3) การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกร่วมกระบวนการตัดสินระดับคุณภาพ 

ตามมาตรฐานเป็นไปโดยอาศัยความเช่ียวชาญ มีการประเมินตามบริบทของสถานศึกษา 

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาเป็นผลการด าเนินงานและ

กระบวนการด าเนินงานการประเมินคุณภาพภายในโดยเน้นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

ที่เกิดจากการปฏิบัติงานจริงของสถานศึกษาหลังการประเมินมีการแจ้งผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา  

4) การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีวางแผน การรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศที่เป็นข้อมูลทั่วไปและการประเมิน มีการก าหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเอง

ของสถานศึกษาท่ีมีข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และจะน าเสนอรายงานประเมนิตนเอง

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ พร้อมที่จะรายงานผลการประเมินตนเองต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด เป็นต้น  

5) การด าเนินงานระบบการการประกันคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการและด าเนินงานประกันฯ มีการน าระบบการประกันฯ ไปด าเนินการเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการบริหารสถานศึกษา บุคลากรส่วนใหญ่มีความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพฯ มีการด าเนินงาน

ระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
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7. กำรพัฒนำสื่อและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  

ตอนที่ 1 นวัตกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

1) ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

มีการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนวัตกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และท าความร่วมมือ (MOU) หรือได้รับการสนับสนุน

ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นนวัตกรรมที่จัดอยู่ในประเภทการจัดการเรียนรู้ 

โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบนวัตกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อย่างชัดเจนอีกทั้งโรงเรียนมีกระบวนการ

นิเทศการสอนของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นวัตกรรมการเรียนการสอนในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และได้สนับสนุนและส่งเสริม 

ให้ครูจัดท านวัตกรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกรายวิชาหรือกิจกรรม มีการบูรณาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้สื่อนวัตกรรม กับนโยบาย หรือโครงการต่างๆ  

2) ร้อยละ 50 ของโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

มีผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อนวัตกรรม ทั้งผลงานที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน 

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เช่น นวัตกรรมการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ป.1 นวัตกรรม

โครงงานคุณธรรม เรื่อง ขยันหมั่นเพียรโรงเรียนสะอาด โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษา

พอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  
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ตอนที่ 2 การด าเนินการจดัการเรียนการโดยใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการศึกษาทางไกล DLIT  
1) ร้อยละ 90 ของโรงเรียนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

มีความพร้อมทางด้าน Internet  
2) ร้อยละ 90 ของโรงเรียนขนาดเล็กในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
และสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ DLIT (www.dlit.ac.th) สามารถดาวโหลดเครื่องมือและเนื้อหา 
ที่ต้องการ จาก www.dlit.ac.th มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งใช้ DLIT 
เป็นเครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีส าหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก DLIT มีเนื้อหา 
ที่ตอบสนองความต้องการและการใช้งานในกิจกรรมการสอนของครูและกิจกรรมการเรียนของนักเรียน 
และเนื่องจาก DLIT เป็นเครื่องมือที่เปิดบริการให้ส าหรบัทุกคน สามารถเรียนรู้ได้ดว้ยตนเอง ได้ทุกที่ ทุกเวลา  

3) ร้อยละ 90 ของโรงเรียนขนาดเล็กในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
มีความพึงพอใจในการใช้ DLIT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังจากใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV อยู่ในระดับดีมาก  

4) ผลที่เกิดจากการใช้การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  
- ครูมีสื่อที่พร้อมในการจัดการเรียนการสอน และนักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง  
- DLTV สามารถแก้ปัญหาขาดแคลนครูตามวิชาเอก  
- ครูและนักเรียนมีคลังสื่อที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และมีประสิทธิภาพ  
- ผู้เรียนมีความสนใจการเรียนดีขึ้น แต่ครูต้องคอยดูแลควบคุมการท างานอย่างใกล้ชิด  
 

ตอนที่ 3 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
1) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนในสังกดั 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีการจัดเรียนการสอนแบบ On Site,  
On Air, On Line, On Demand, On Hand  
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2) กรณีที่โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ On Site โรงเรียนขนาดเล็กจัดการเรียน

การสอนแบบมาเรียน 100 % ส่วนโรงเรียนขนาดใหญ่จัดการเรียนการสอนแบบสลับช้ันมาเรียน  

3) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ ด าเนินการจาก ใบงาน แบบทดสอบ แบบฝึกหัด แบบทดสอบออนไลน์  

4) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแนวทาง

การจัดการเรียนการสอนชดเชย โดยการสอนชดเชยในวันหยุด และเพิ่มคาบเรียนในวันปกติ  

ตอนที่ 5 มาตรการความปลอดภัยของโรงเรียน  

1) ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

มีแผนบริหารจัดการช้ันเรียนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเป็นระบบ  

2) ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

มีอาคารสถานท่ี ห้องเรียนเพียงพอ และจัดระยะห่างอย่างเหมาะสมและปลอดภัย  

3) ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ได้ปฏิบัติตามมาตรการปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการ 6,6,7)  

4) ร้อยละ 100 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 

1 มีป้ายรณรงค์ หรือเสียงตามสายให้ความรู้ในการป้องกันโรค COVID-19  

5) ร้อยละ 99 โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

มีการเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อ รถรับส่งนักเรียน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
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8. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ โรงเรียนในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2/2564  

1) ด้านการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของโรงเรียน สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ร้อยละ 100 มีการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อม

ในการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของโรงเรียน เช่น มีป้ายนิเทศการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน และ

สถานศึกษาบางส่วนมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน และมีสถานศึกษา

ต้องปรับปรุงพฤติกรรมในการเรียนรู้/ใช้ภาษาอังกฤษ ผ่าน application ต่าง ๆ หรือช่องทางอื่น ๆ  

2) ด้านกระบวนการครูของครูผู้สอน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษร้อยละ 60 ใช้ภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารกับบุคลากรในสถานศึกษาและนักเรียนและใช้สื่อ ออนไลน์ แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 

ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ในชีวิตประจ าวัน แต่ต้องมีการปรับปรุงและส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการสอนที่มุ่งการใช้ประสบการณ์

ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมากยิ่งขึ้น และครูควรใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นร้อยละ 70 ในการสอน

จัดการเรียนการสอนเพื่อเพ่ิมทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน  

3) ด้านผลผลิต : ผู้เรียนร้อยละ 30 มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ

สามารถน าภาษาอังกฤษสู่ชุมชน/ครอบครัว/ใช้ในสถานการณ์จริงได้บ้าง นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และมี

ความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อย และครูผู้สอนจะต้องจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น  
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24. ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของแผนทั้ง 3 ระดับ 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อก ากับ ติดตามการรายงาน
ผลการด าเนินงาน ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ตามระยะเวลา 
ที่ก าหนด  

2. เพื่อน าผลการประเมินมาใช้
เป็นข้อมูลประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ระดับ 

เชิงผลผลิต (Output) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานีเขต 1 รายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบ การตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (e-MES) 
การประเมินผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA) ได้ครบทุกตัวช้ีวัด 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 รายงานผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบ การตามตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (e-MES) 
การประเมินผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA) ได้ครบทุกตัวช้ีวัด
และมีผลการประเมินอยู่ในระดับ คุณภาพ 

1. งานติดตามการรายผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1.1 วิเคราะห์แนวทางการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน  
14 ตัวบ่งช้ี 56 ประเด็น  

1.2 ก าหนดจัดท าร่างการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน 
ผ่านระบบของ กพร.  

2. ติดตามการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  

2.1 วิ เคราะห์แนวทางการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประกอบด้วย 15 ตัวช้ีวัด  

2.2 แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบในการรายงานตามตัวช้ีวัด  
2.3 จัดท าปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2.4 ประชุมคณะท างานช้ีแจงแนวทางการรายงานผ่านระบบ 

มอบหมายภารกิจตามตัวช้ีวัด  
3. ติดตามการรายงายผลการด าเนินงานการประเมินสถานะของหน่วยงาน

ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)  
3.1 วิเคราะห์แนวทางการรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ประกอบด้วย 15 ตัวช้ีวัด  
3.2 ก าหนดจัดท าร่างการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน 

ผ่านระบบของ กพร. 

เนื่องจากในไตรมาสที่ 2 ภารงาน
ตามนโยบายต่าง ๆ  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สพฐ. ส่งผลให้บุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประชุม 
รับฟังค าช้ีแจงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด ท าให้มีการสื่อสารอธิบาย
แนวทางการด าเนินงานเพิ่มเติม 
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25. กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนคุณภำพ ระดับประถมศึกษำ 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อสร้างความตระหนัก และ
ก าหนดรูปแบบแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพ  

2. เพื่ อ ให้ ผู้ บริ หารโรงเรี ยน 
เข้าร่วมประชุมสัมมนาขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณภาพ  

3. เพื่อนิเทศ ติดตาม การด าเนินงาน
ของโรงเรียนคุณภาพ  

4. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ต้นแบบและประชุมสัมมนาสรุป 
ผลการด าเนินงาน 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. โรงเรียนคุณภาพ มีแนวทางและรูปแบบ 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
2. โรงเรียนคุณภาพทุกโรงเรียนได้รับการ

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน
ของโรงเรียนคุณภาพ  

2. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มีโรงเรียนคุณภาพต้นแบบ 

การด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้มีพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน การจัดท าแผน 

การขับเคลื่อนของโรงเรียน และประชุมช้ีแจงโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย 

เพื่อจัดท าข้อมูลการเรียนรวมของโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา และ

จัดท า MOU ระหว่างโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย (จัดท าทั้ง 11 เครือข่าย) 

เรียบร้อยแล้ว  

โดยโรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

เป็นโรงเรียนคุณภาพน าร่อง ได้รับการจัดสรรครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ 

จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ด าเนินการสรรหาและ 

จัดจ้าง จ านวน 3 อัตรา (มกราคม – กันยายน 2565) โดยได้รับการสรรหาและ

จัดจ้างแล้วจ านวน 2 อัตรา อยู่ระหว่างการสรรหาอีกจ านวน 1 อัตรา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

มากขึ้นต่อไป 

- 
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26. กำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
มีประสิทธิภาพ สามารถป้องกัน 
แก้ไขปัญหา คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ 
และส่งเสริม พัฒนานักเรียนได้ 
ตรงตามศักยภาพ รวมทั้งสามารถ 
ส่งต่อนักเรียนเพื่อดูแลช่วยเหลือได้
อย่างเป็นระบบ 

2. ผู ้บ ร ิห ารสถานศึกษา 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันทางสังคมและ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถน า
องค์ความรู้มาปรับใช้และสามารถ
รับมือกับปัญหาหรือภัยต่าง  ๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

3. สามารถค้นหา คัดกรองนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาที่มี
ความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต 
พฤติกรรม และอารมณ์ เพื่อด าเนินการ
ดูแลและให้ความช่วยเหลือ 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบทุกประเภท และ
ครูเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต ครบทุกประเภท ในระดับส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศกึษา 
และนักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางสังคมและภัยคุกคามทุกรูปแบบ ร้อยละ 100 

3. สามารถค้นหา คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมี
ปัญหาที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตพฤติกรรม และ
อารมณ์ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือร้อยละ 100 

เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
1. สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา จัดระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
จัดการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียน รวมทั้ง
ช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชครู บุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียน สามารถน าองค์ความรู้และทักษะต่างๆ  ไปปรับใช้
และสามารถรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายกรณี ได้ตามสภาพปัญหา 
ที่เกิดขึ้น สามารถให้การดูแล ช่วยเหลือ เยียวยาแก่นักเรียน และครอบครัวของ
นักเรียน รวมทั้งด าเนินการให้ค าปรึกษา แนะน าแก่ครูที่มาขอรับค าปรึกษาในการด าเนินงาน 
ดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยน โดย สพป.อุ บลราชธานี  เขต 1 มี การติ ดตามนั กเรี ยน 
ผู้ประสบปัญหาจากผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบ เพื่อให้การด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนทุกคน  
มีระบบและกระบวนการ ดังนี ้

1. การรายงานเบื้องต้น ให้รายงานหัวหน้างานและ/หรือรายงานรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา/ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

2.  การรายงานมายังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
- รายงานมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
- รายงานรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ที่รับผิดชอบพ้ืนท่ีแต่ละอ าเภอ 
- รายงานผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ช่องทำงกำรรำยงำนเหตุเร่งด่วนตำมล ำดับชั้น  
1) รายงานทางกลุ่มไลน์  : ศูนย์ MOE UBN 1 กลุ่มไลน์ผู้บริหารสถานศึกษา 

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
2) รายงานทางโทรศัพท์ มายังผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรงเรียนเปิด
การเรียนการสอนออนไลน์
เป็นหลัก เมื่อพบกรณี
นั ก เ รี ยนที่ มี ปัญหา 
ส่ งผลกระทบในการ 
ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ซึ่ งบริ เวณ
ชุมชนนั้นๆเป็นพื้นที่
เสี่ ยงสูง หรือมีกลุ่ม 
ผู้ติดเช้ือและกลุ่มเสี่ยง
เป็นจ านวนมาก จึงต้อง
ใช้วิธีการสื่อสารผา่นทาง
โทรศัพท์ หรือช่องทาง
ติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ 
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วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

3. นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาที่มีความเสี่ยงต่อ
ปัญหาสุขภาพจิต พฤติกรรม และอารมณ์ ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือได้ตรงตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

3) รายงานทางโทรศัพท์ มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0864652524   

- นายอภินันทิชัย แกระหัน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (ดูแลกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา) 

- ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1-2 ผลการติดตามและช่วยเหลือ
นักเรียนรายกรณี ได้มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายกรณี โดยเป็นกรณีที่ครูประจ าช้ัน 
ขอรับค าปรึกษาในการดูแลนักเรียนซึ่งมีภาวะซึมเศร้า จ านวน 1 กรณี โดยนักเรียน
คนดังกล่าวได้เข้ารับการรักษาและอยู่ในความดูแลของแพทย์ ครูประจ าช้ันและ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถให้การดูแล คุ้มครอง เฝ้าระวังนักเรียนไม่ให้ได้รับอันตราย 
มีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนและสังคมได้เมื่ออยู่ในโรงเรียน และ ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนกรณีถูกครูท าโทษเกินกว่าเหตุ 1 กรณี ทาง สพป.อุบลราชธานี เขต 1  
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่โรงเรียน พร้อมทั้งหาแนวทางดูแลช่วยเหลือร่วมกับ
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ในการเยียวยาดูแลนักเรียน  
โดยนักเรียนได้รับการเยียวยาจากทางโรงเรียนและครู ผู้ปกครองของนักเรียนยินดี  
ให้อภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งก าชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคน
ยกเว้นการลงโทษด้วยวิธีที่รุนแรงอย่างเคร่งครัด 
     การติดตามและการช่วยเหลือหลายรูปแบบ อาทิ โครงการท าบุญ วันละบาท 
365 วัน 365 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
ให้แก่นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการดังกล่าวเพื่อรวบรวมไว้
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วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
เป็นทุนในการช่วยเหลือ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู และ
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมบริจาคเงินดังกล่าว ซึ่งมีกระบวนการ 
ในการดูแลช่วยเหลือ คือ เมื่อเกิดกรณีที่นักเรียน ครู บุคลากรทางศึกษาที่ประสบเหตุ
ความเดือดร้อน โรงเรียนต้นสังกัดนั้นจะด าเนินการรายงานเหตุการณ์มายัง สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
เพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือจากโครงการท าบุญวันละฯ โดย ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 
อนุมัติงบประมาณจากโครงการฯ เพื่อมอบให้แก้ผู้ประสบเหตุทุกราย รายละ 5,000 บาท  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายกรณี มีจ านวนผู้ประสบเหตุ
ซึ่งได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิตจากการประสบเหตุ จ านวน 10 กรณี แยกเป็นกรณี ดังนี้ 

1) เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุจมน้ า      จ านวน 4 ราย  
2) เสียชีวิตจากการประสบอุบัติเหตุทางถนน   จ านวน 1 ราย 
3) เสียชีวิตจากการโรคทางกาย   จ านวน 1 ราย 
4) ได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุทางถนน   จ านวน 2 ราย 
5) ประสบอัคคีภยั                  จ านวน 2 ราย 

โดยมอบทุนทรัพย์ให้แก่นักเรียนและครอบครัวนักเรียนเพื่อเยียวยา ดูแลช่วยเหลือ 
เบื้องต้นตามโครงการท าบุญวันละบาท 365 วัน 365 บาท ซึ่งการด าเนินงาน
ดังกล่าวข้างต้น  ส่งผลให้ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สามารถด าเนินการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม บุคลากรในสังกัด เห็นถึงความส าคัญ
ของโครงการดังกล่าว และร่วมบริจาคเงินเข้าโครงการเพื่อให้สามารถด าเนินงาน 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ประสบเหตุความเดือดร้อน 
ได้อย่างต่อเนื่อง 
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27. คัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับจังหวัด ปีกำรศึกษำ 2564 

วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 

1. เพื่อให้สถานศึกษาที่เข้า
รับการประเมินสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ได้รับรางวัลพระราชทาน  
ในระดับก่อนประถมศึกษา 
และประถมศึกษา  

2. เพื่อให้สถานศึกษาที่
ส่งนักเรียน เข้ารับการประเมิน
นักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล พระราชทาน  
ในระดับประถมศึกษา และ 
มัธยมศึกษา 

เชิงผลผลิต (Output) 
1. สถานศึกษาได้รับรางวัล

พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา 
ในระดับก่อนประถมศึกษา 
และ ประถมศึกษา  

2. นักเรียน ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประเภทนักเรียน 
ในระดับประถมศึกษา และ 
มัธยมศึกษา 
 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. นักเรียนที่ เข้ารับการ
ประเมิน มีความรู้ความสามารถ
ในการน าเสนอผลงาน ของตนเอง 
ตรงตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด 
ทั้ง 2 ด้าน และมีผลงานดีเด่น 
3 ด้าน  

2. สถานศึกษาที่ เข้ารับ
การประเมิน น าเสนอผลงาน
ของสถานศึกษา  ตรงตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้ง 5 ด้าน 

การด าเนินการตามโครงการฯ เพื่อประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
1. สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ตามประเภทสถานศึกษา ดังนี้  

1) ในระดับก่อนประถมศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่  
-    ขนาดเล็ก     ล าดับที่ 1 โรงเรียนบ้านปะอาว สพป.อุบลราชธานี เขต 1  

     ล าดับที่ 2 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต 2  
- ขนาดกลาง  ล าดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ สพป.อุบลราชธานี เขต 2  

ล าดับที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว อปท.  
- ขนาดใหญ่    จ านวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง) อปท.  

2) ในระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่  
-    ขนาดเล็ก ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน  
-    ขนาดกลาง  ล าดับที่ 1 โรงเรียนบ้านค าขวางจ านวน สพป.อุบลราชธานี เขต 4  

  ล าดับที่ 2 โรงเรียนบ้านนาบัว สพป.อุบลราชธานี เขต 3  
-    ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) สพป.อุบลราชธานี เขต 1  

3) ในระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่  
-    ขนาดเล็ก    ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 
-    ขนาดกลาง  ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน 
-    ขนาดใหญ่   ไม่มีสถานศึกษาเข้ารับการประเมิน  

2. นักเรียน ได้รับรางวัลพระราชทาน ดังนี้  
1) ประเภทนักเรียน ในระดับประถมศึกษา แบ่งเป็นตามขนาดสถานศึกษา ได้แก่  

-    ขนาดเล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน  
-    ขนาดกลาง นักเรียนได้รับรางวัล ได้แก่ ล าดับที่ 1 ด.ญ.อชิรญา ด าริห์ ป.6 โรงเรียนเวตวันวิทยา สพป.อุบลราชธานี เขต 5  

 ล าดับที่ 2 ด.ญ.ณัฎฐณิชา คูณทา ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 สพป.อุบลราชธานี เขต 3  
-    ขนาดใหญ่ ไม่มีนักเรยีนเข้ารบัการประเมิน  

- 
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วัตถุประสงค ์ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค 
2) ประเภทนักเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่  

-    ขนาดเล็ก นักเรียนได้รับรางวัล จ านวน 1 ราย คือ  
ล าดับที่ 1 ด.ญ.กัญญาภัค บุญณะอินทร์ ม.2 โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพป.อุบลราชธานี เขต 1  

-    ขนาดกลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน  
-    ขนาดใหญ่ นักเรียนได้รับรางวัล จ านวน 1 ราย ได้แก่  

ล าดับที่ 1 ด.ญ.นิรินธนา อ้ึงอุดรภักดี ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ  
3) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่  

-    ขนาดเล็ก ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน 
-    ขนาดกลาง ไม่มีนักเรียนเข้ารับการประเมิน  
-    ขนาดใหญ่ นักเรียนได้รับรางวัล จ านวน 2 ราย ได้แก่  

ล าดับที่ 1 น.ส.วรรณภา แสนอ้วน ม.5 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ  
ล าดับที่ 2 น.ส.ณัฐสุดา พิมพ์ภักดิ์ ม.6 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สพม.อุบลราชธานี อ านาจเจริญ  

โดยการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ซึ่งสถานศึกษาและ
นักเรียนที่ได้รับการประเมินฯ ในล าดับที่ 1 จะเป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10  
ตามประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เรื่องผลการประเมินนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ประกาศ ณ วันที ่26 พฤศจิกายน 2564 ผลการด าเนินโครงการ
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้สถานศึกษาและนักเรียน  
ที่เข้าร่วมโครงการ ได้เรียนรู้และพัฒนามากขึ้น น าไปสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นขวัญก าลังใจให้กับ
ผู้บริหาร ครู และนักเรียนต่อไป 
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ส่วนที่ 3 

ปัญหำ อุปสรรค และขอ้เสนอแนะ 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)  
โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) พบว่า ยังไม่สามารถด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 ปัญหำ อุปสรรค 
1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
2. ระยะเวลาและงบประมาณ ไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องและเหมาะสม การจัดสรรล่าช้า 
3. สถานศึกษาขนาดเล็กมีจ านวนมาก ท าให้ขาดแคลนครูผู้สอนตรงตามวุฒิการศึกษาและวิชาเอกในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  
4. การจัดสรรอัตราก าลังบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา อาทิ ต าแหน่งธุรการ ภารโรง ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง  
5. การเปลี่ยนบุคลากรบ่อย ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และแนวทางการด าเนินงาน  
6. ขาดอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานด้านท างาน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีความรู้ความช านาญอย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนด้านงบประมาณ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  พัฒนาผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง 
5. ควรมีการส ารวจความต้องการและอัตราความขาดแคลน และจัดสรรอัตราก าลังตามความขาดแคลนให้ครบ เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
6. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินอย่างต่อเนื่อง และหลากหลายรูปแบบ/หลายช่องทาง 
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ภำคผนวก 
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สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2565 งบลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (ไตรมำสที่ 1) 
เรียงล ำดับร้อยละของผลเบิกจ่ำยจำกมำกไปหำน้อย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2565 งบด ำเนินงำน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (ไตรมำสที่ 1) 
เรียงล ำดับร้อยละของผลเบิกจ่ำยจำกมำกไปหำน้อย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2565 งบเงินอุดหนุน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (ไตรมำสที่ 1) 
เรียงล ำดับร้อยละของผลเบิกจ่ำยจำกมำกไปหำน้อย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2565 งบรำยจ่ำยอ่ืน ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 (ไตรมำสที่ 1) 
เรียงล ำดับร้อยละของผลเบิกจ่ำยจำกมำกไปหำน้อย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2565 งบด ำเนินงำน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 (ไตรมำสที่ 2) 
เรียงล ำดับร้อยละของผลเบิกจ่ำยจำกมำกไปหำน้อย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2565 งบลงทุน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 (ไตรมำสที่ 2) 
เรียงล ำดับร้อยละของผลเบิกจ่ำยจำกมำกไปหำน้อย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2565 งบเงินอุดหนุน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 (ไตรมำสที่ 2) 
เรียงล ำดับร้อยละของผลเบิกจ่ำยจำกมำกไปหำน้อย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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สรุปผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ปี 2565 งบรำยจ่ำยอ่ืน ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 (ไตรมำสที่ 2) 
เรียงล ำดับร้อยละของผลเบิกจ่ำยจำกมำกไปหำน้อย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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แบบรำยงำนกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติสรุปควำมก้ำวหน้ำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 
 

1. ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ............................................................................................................................. ...... 

2. สรุปควำมก้ำวหน้ำของกิจกรรมท่ีด ำเนินงำน ประจ ำไตรมำสที่ ......... ปีงบประมำณ 2565 

ที ่ กิจกรรมที่ก ำหนดไว้ ผลกำรด ำเนินงำน/ควำมก้ำวหน้ำ 

1   

2   

…   

...   

 

3. สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

1) ผลกำรด ำเนินงำนต่อเป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................  



71 
 

  

2) ผลกำรด ำเนินงำนต่อเป้ำหมำยเป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
............................................................................................................................. ....................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 

3) ผลกำรด ำเนินงำนต่อเป้ำหมำยดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
............................................................................................................................. ................................................................................ .................................................... 
............................................................................................................................. .............................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................ ........................................................ 

4) ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรที่ด ำเนินกำรกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติและยุทธศำสตร์ชำติหลัก 
4.1) ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 

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

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

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
4.2) ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บท 

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

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

............................................................................................................................. ........................................................................................ ............................................  
4.3) ผลการด าเนินงานต่อแผนปฏิรูปประเทศ 

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

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

............................................................................................................................. .................................................................................................................................... 
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4.4) ผลการด าเนินงานต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
.............................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ............................................................................................................................. ........................ 
.......................................................................................................... ............................................................................................................................. .......................... 

4.5) ผลการด าเนินงานต่อแผนความม่ันคงแห่งชาติ 
.............................................................................................................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ ..................................................................... 
............................................................. ............................................................................................................................. ....................................................................... 

5) กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ าไตรมาสที่ .......    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
(1) งบประมาณท่ีตั้งไว้ จ านวน ................................................ บาท 
(2) งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง จ านวน ....................................... บาท 
(3) สาเหตุ กรณี ไม่สามารถใช้จ่ายตามที่ตั้งไว้ ตามข้อ 1) .........................................................................................................................................................  
 

6) สรุปผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 

7) ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
............................................................................................................................. ............................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
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8) ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ....... 

9) ภำพประกอบ 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
ลงชื่อ ................................... ผู้รายงาน 
(............................................................) 
ต าแหน่ง................................................ 

........./........................../......... 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

 ที่ปรึกษำ 
1. นายถาวร  คูณิรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
2. นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
3. นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
4. นายอภินันทิชัย  แกระหัน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
5. นายสุบรรณ  ลาสา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 

 คณะผู้จัดท ำ 
1. นายเข็มพรชัย  ทองน้อย 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 

 

 ผู้รวบรวม/เรียบเรียง 
นางสาวสุกัญญา  นามแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
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