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ส่วนที่ 1
บทนาและข้อมูลสภาพปัจจุบัน
การขับเคลื่อนสู่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
การปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่มีเอกภาพและ สามารถ
ประสานเชื่อมโยงและบูรณาการภารกิจการจัดการศึกษาของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน สอดรับกับ
แนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ประเทศ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และคาสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 ลง
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559 เรื่อง การบริหารราชการของ กระทรวงศึกษาธิการ ในภูมิภาค และคาสั่ง สช.ที่ 38 / 2559
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แก้ไข เพิ่มเติมคาสั่ง หัวหน้า คสช. ที่ 10/2559 และคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 11/2559 มี
ความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาดังนี้

การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
การบริหารและการจั ดการศึกษาขั้น พื้ นฐานให้ยึ ด เขตพื้ นที่ การศึกษา โดยคานึ งถึง ระดั บ ของการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน จานวนสถานศึกษา จานวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอื่นด้วย เว้นแต่การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของสภาการศึกษา มี อานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากาหนดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดให้มีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จานวน 42 เขต โดยให้จัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่ การศึกษา ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้จัดทาเป็นประกาศกระทรวงและ ให้ระบุอานาจ
หน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น (เฉพาะที่เป็น โรงเรียน มีฐานะเป็น
นิติบุคคล)
การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาและอานาจหน้าที่ของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่การศึกษากาหนด ซึ่งในปัจจุบันได้โอนให้เป็นอานาจ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาหนด

ส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งส่วนราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอานวยการ มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานช่วยอานวยการ งานอาคารสถานที่
งานยานพาหนะ การจัดระบบบริหาร งานประสานงาน งานประชาสัมพันธ์ งานการจัดระบบบริหารสานักงาน งานสรรหา
กรรมการ/อนุกรรมการ งานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และ งานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความ
รับผิดชอบงานกลุ่มใด
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2. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากาลังและกาหนด ตาแหน่ง การสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง การบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ การพัฒนาบุคลากร งานวินัย และนิติการ และงาน
เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น
3. กลุ่มนโยบายและแผน มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ งานนโยบายและแผน
การวิเคราะห์งบประมาณ การติดตามประเมินผลและรายงาน และงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นต้น
4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาใน รูปแบบต่างๆ การ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร สถาบันศาสนา สถานประกอบการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอื่นๆ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิ การ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
งานส่งเสริมการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬา นันทนาการ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บาเพ็ญประโยชน์
ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น ๆ รวมทั้ง งานส่งเสริมสนับสนุน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา กิจกรรมพิเศษและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด คุ้มครอง ความประพฤตินักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานวิเทศสัมพันธ์ งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
และ การส่งเสริมกิจการนักเรียน เป็นต้น
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับการ ส่งเสริมและ
ประสานงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การศึกษา การส่งเสริม
และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา การนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
การส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ การศึกษาและงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เป็นต้น
6. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบริหารงานบัญชี
การบริหารงานพัสดุ และการบริหารสินทรัพย์ เป็นต้น
7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน (ให้มีเฉพาะในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และยกเว้น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบางเขต) มีขอบเขตภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน และงานดาเนินการ เกี่ยวกับการออก
ใบอนุญาต การเปลี่ยนแปลงกิจการ การอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ เป็นต้น
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยมีสานักงานการศึกษาเอกชนระดับจังหวัดและระดับอาเภอ เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเอกชน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน่วยตรวจสอบภายในทาหน้าที่ตรวจสอบการเงินและบัญชี และตรวจสอบ
การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษา
ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ซึ่งคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาได้ถูกยุบเลิกโดยคาสั่ง
หัวหน้า คสช. ที่ 10/2559 ข้อ 4 และให้โอนอานาจหน้าที่ไปเป็นอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)) และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่ การศึกษา ประสานและ
ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและ มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ในเขตพื้นที่การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ตามที่กาหนดใน กฎกระทรวง
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อานาจหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทาหน้าที่ในการดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาซึ่งคณะกรรมการนี้ได้ถูกยุบเลิกโดยคาสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 10/2559 ข้อ 4 และให้โอนอานาจหน้าที่ไปเป็น
อานาจหน้าที่ของ กศจ. โดยให้มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ตามที่กาหนด ไว้ในกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ดังนี้
1. อานาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. อานาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาร่วมกับ
สถานศึกษา
3. รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้งนี้ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ ในการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ ราชการของกระทรวง
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกาหนดอานาจหน้าที่ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อานาจ
และการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้คานึงถึงนโยบายที่ คณะรัฐมนตรีกาหนดหรืออนุมัติแนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย
นอกจากนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์ การแบ่งส่วน
ราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังต่อไปนี้
1. จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของ ท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต พื้นที่การศึกษา และ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับ ตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ จัดการศึกษา และ
พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น รวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขต
พื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึ กษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ หน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้มอบหมาย
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนโยบาย
และแผน

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
สถานศึกษาเอกชน

สถานศึกษา

หมายเหตุ

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ให้มีเฉพาะในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
และยกเว้นสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบางเขต

(ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2559). คู่มือการปฏิบัติงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา.
หน้า 33 – 39.)

5

ข้อมูลพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีสถานศึกษาในสังกัด 278 แห่ง 1 สาขา
มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 50,207 คน โดยแบ่งเป็นในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จานวนสถานศึกษา 251 แห่ง 1 สาขา มีนักเรียน 34,543 คน และสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) 27 แห่ง โดยมีนักเรียน 15,664 คน

ตารางที่ 1.1 จานวนนักเรียนแยกตามระดับการจัดการศึกษา
ระดับชั้น
อ.1
อ.2
รวมปฐมวัย
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถมฯ
ม.1
ม.2
ม.3
รวม มัธยมฯต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวมมัธยมฯ
ปลาย
รวมทั้งสิ้น

สพฐ.
2,688
2,941
5,629
3,929
3,985
4,120
4,217
4,497
4,490
25,238
1,193
1,206
1,206
3,605
30
23
18

ห้องเรียน
186
211
391
279
277
278
283
282
280
1,679
61
61
65
187
1
1
1

สช.

รวม สพฐ./สช.

4,048

9,677

6,834

32,072

3,215

6,820

71

3

1,567

1,638

34,543

2,266

15,664

50,207

(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1)
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ตารางที่ 1.2 จานวนนักเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปี 2555 – 2559
ระดับ
อ.1
อ.2
รวม
ปฐมวัย
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ประถมฯ
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
มัธยมฯ
ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
มัธยมฯ
ปลาย
รวม
ทั้งสิ้น

2555
2,709
3,277

2556
2,544
3,192

ปี
2557
2,453
3,038

5,986

5,736

5,491

5,453

5,629

4,394
4,366
4,339
4,544
4,587
4,657

4,119
4,430
4,403
4,346
4,590
4,602

4,029
4,129
4,442
4,453
4,368
4,557

3,963
4,069
4,200
4,497
4,479
4,373

3,929
3,985
4,120
4,217
4,497
4,490

26,887

26,490

25,978

25,581

25,238

1,419
1,497
1,655

1,275
1,378
1,463

1,294
1,230
1,320

1,229
1,258
1,178

1,193
1,206
1,206

4,571

4,116

3,844

3,665

3,605

31
-

35
20
-

25
35
21

22
18
40

30
23
18

31

55

81

80

71

37,475

36,397

35,394

34,779

34,543

2558
2,461
2,992

2559
2,688
2,941

(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1)
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ตารางที่ 1.3 จานวนโรงเรียน
จานวน
โรงเรียน

อาเภอ
เมืองอุบลราชธานี
เขื่องใน
ม่วงสามสิบ
ดอนมดแดง
เหล่าเสือโก้ก
โรงเรียนเอกชน
รวมทั้งสิ้น

62
78
69
17(1)
25
27
278(1)

โรงเรียน (จาแนกตามขนาด)
เล็ก

กลาง

34
59
55
11(1)
21
180(1)

หมายเหตุ * (1) หมายถึง โรงเรียนสาขา
โรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 1 – 120 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่ จานวน 601 – 1,500 คน

ใหญ่
มาก

ใหญ่
25
17
13
6
4
65

1
1
1
3

3
3

โรงเรียน
ขยาย
โอกาส
20
15
16
3
2
56

โรงเรียนขนาดกลาง จานวน 121 – 600 คน
โรงเรียนขนาดใหญ่มาก จานวน 1,501 คนขึ้นไป

ตารางที่ 1.4 จานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเภทบุคลากร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัว่ คราว
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
1
6
21
55
210
22
1,826
120
227
42
94
2,624

(ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1)
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ผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีผลการจัด
การศึกษา ดังนี้
1. ด้านคุณภาพการศึกษา
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษาอุ บ ลราชธานี เขต 1 ได้ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นได้
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ปรากฏผลการแข่งขัน
และผลการประเมิน ดังนี้
1.1 ความสามารถด้านการแข่งขัน
1.1.1 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ประจาปีการศึกษา 2559
จังหวัดหนองคาย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 144
เหรียญ ระดับเหรียญเงิน 49 เหรียญ และระดับเหรียญทองแดง 14 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 207 เหรียญ ได้ลาดับที่ 8
ระดับภาค รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 1.5

ชนะเลิศ
7

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
9
11

เหรียญ
ทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

117

49
49

14
14

144
207

1.1.2 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 จังหวัดปทุมธานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 17 เหรียญ
ระดับเหรียญเงิน 4 เหรียญ และระดับเหรียญทองแดง 1 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ ได้ลาดับที่ 34
ของประเทศ ดังนี้
ตารางที่ 1.6

ชนะเลิศ
0

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
2
1
17
22

เหรียญ
ทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

14

4
4

1
1
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1.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
1.2.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET)
ตารางที่ 1.7 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 – 2558
ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับเขตพื้นที่
ภาษาไทย
44.45
สังคมศึกษา
51.13
ภาษาอังกฤษ
35.02
คณิตศาสตร์
38.00
วิทยาศาสตร์
41.73
สุขศึกษาและพลศึกษา
50.21
ศิลปะ
43.88
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
54.77
คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา
44.90

ปีการศึกษา 2558
ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

44.03
49.03
32.88
36.77
40.97
50.77
44.24
55.24
44.24

44.88
50.67
36.02
38.06
42.13
52.20
45.61
56.32
45.74

49.81
47.21
39.18
43.86
42.48
44.51

48.39
47.61
36.61
41.76
41.55
43.19

49.33
49.18
40.31
43.47
42.59
44.98

ตารางที่ 1.8 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 – 2558
ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับเขตพื้นที่
ภาษาไทย
32.97
สังคมศึกษา
43.83
ภาษาอังกฤษ
25.65
คณิตศาสตร์
24.83
วิทยาศาสตร์
33.74
สุขศึกษาและพลศึกษา
53.95
ศิลปะ
38.02
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
42.12
คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา
36.89

ปีการศึกษา 2558
ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

35.39
46.94
27.09
29.59
38.77
59.72
43.24
45.87
40.83

35.20
46.79
27.46
29.65
38.62
59.32
43.14
45.42
40.70

40.13
41.72
26.49
27.67
33.10
33.82

42.89
46.42
30.16
32.42
37.88
37.95

42.64
46.79
30.62
32.40
37.63
37.91

1.2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test : NT)
ตารางที่ 1.9 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 – 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ความสามารถด้านภาษา
ความสามารถด้านคานวณ
ความสามารถด้านเหตุผล

สรุปรวม 3 ด้าน

ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ

49.63
34.74
43.62
42.67

50.42
36.70
45.20
44.11

51.22
36.94
46.03
44.73

51.63
41.29
48.69
47.21

ที่มา : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

48.69
40.51
46.54
45.25

48.63
40.49
46.49
45.21
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2. ด้านโอกาสทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีนโยบายเพื่อลดปัญหานักเรียน
ออกกลางคันทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.1 การออกกลางคัน
ตารางที่ 1.10 ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2558
ระดับชัน้
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

นักเรียนต้นปี
25,581
3,665
80
29,306

ปีการศึกษา 2558
นักเรียนออกกลางคัน
2
12
0
14

ร้อยละ
0.008
0.33
0.00
0.05

2.2 ภาวะโภชนาการของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในปีการศึกษา 2559
ภาคเรียนที่ 1 จานวนทั้งสิ้น 34,543 คน มีภาวะโภชนาการ ดังนี้
ตารางที่ 1.11
ระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

น้าหนักของนักเรียน (คน)
ต่ากว่าเกณฑ์
ตามเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
985
4,098
546
3,114
18,201
3,923
298
2,751
556
2
56
13
4,399
25,106
5,038

รวม
นักเรียน (คน)
5,629
25,238
3,605
71
34,543

ส่วนสูงของนักเรียน (คน)
ต่ากว่าเกณฑ์
ตามเกณฑ์
สูงกว่าเกณฑ์
684
4,413
532
2,585
19,955
2,698
266
2,956
383
8
55
8
3,543
27,379
3,621

รวม
นักเรียน (คน)
5,629
25,238
3,605
71
34,543

ตารางที่ 1.12
ระดับ
อนุบาล
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม
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3. ด้านบริหารการศึกษา
3.1 การประเมินผลตามระบบรายงานผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และระบบรายงานตัวชี้วัดตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตารางที่ 1.13
ประเมิน
1. ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
(KPI Report System : KRS)
2. ตามตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
(Action Plan Report System : ARS)*
*ARS ผลการประเมินได้ค่าคะแนนเฉลี่ย เป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ค่าคะแนน
5.00
4.66335
4.72217
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
นโยบายนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
สาหรับภาพการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทยมั่งคง มั่นคั่ง ยั่งยืน นั้น นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)
ได้กาหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้
1) ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ความเป็น พลเมืองที่ดี
3) ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุง่ เน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเป็น มองเห็นอนาคต
4) ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานทา
5) ลดจานวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย
2. ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา
1) สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น
2) สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพืน้ ที่ของตนเอง
3) สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทลั
4) สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา
3. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
4. พัฒนาครู
1) สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง
2) สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข
3) วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ
4) แก้ไขปัญหาหนี้สนิ ครู
5. ผลิตและพัฒนาก้าลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
1) บูรณาการการศึกษาทัง้ ระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนากาลังคน
2) ผลิตกาลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทาง การพัฒนา
ประเทศและท้องถิ่น
3) ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม
4) ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตกาลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ
5) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา
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6. เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1) พัฒนากาลังคนให้เป็นแรงงานทีม่ ีฝีมือ สามารถทางานได้ทั้งในและต่างประเทศ
2) เพิ่มคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย
3) พัฒนาความชานาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ ให้
กับกาลังคน
4) ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรูภ้ าษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ
1) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
2) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์
3) ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้
8. ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา
1) สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยสรุป ดังนี้
ข้อ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ข้อ 3 การลดความเหลื่อมล้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
ข้อ 4 การศึกษาและการเรียนรู้ การทานุบารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ข้อ 5 การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
ข้อ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อ 7 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ตามนโยบายและเป้าหมาย Roadmap แผนงานที่สาคัญของกระทรวง 11 เรื่อง ดังนี้
1. ภายใน 1 ปี : ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน
2. ภายใน 5 ปี : ส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
3. ภายใน 1 ปี : จะทาครูให้ครบตามเกณฑ์ภายใน 2 ปี : จะทาครูให้มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง ภายใน 5-10 ปี :
จะทาให้ครูตรงสาขา
4. ภายใน 2 ปี : จะทาให้เด็กเรียนท่องจา ในสิ่งที่ควรจา และนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ครบทุกโรงเรียน
5. ภายใน 5 ปี : จะทาให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษา (Science Technology Engineering and
Mathematics) ครบทุกโรงเรียน
6. ภายใน 3 ปี : ยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
7. ภายในปี 2560 : ปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา
8. ภายใน 10 ปี : จะผลิตกาลังคน ให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม
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10. ภายในปี 2560 : ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
11. การแก้ปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ
นโยบายส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาเริ่มแรกของคนในชาติ ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาของประเทศไทย มีคุณภาพ
มาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรู้และทักษะที่
แข็งแกร่งและเหมาะสม เป็นพื้นฐานสาคัญในการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป และการดารงชีวิตในอนาคต สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกาหนดนโยบายของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ และกระบวนการ การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
2. เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา ให้ผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท รวมถึงเด็กพิการ และด้อยโอกาส มีความรู้
และทักษะแห่งโลกยุคใหม่ควบคู่กันไป โดยเฉพาะทักษะการอ่าน เขียน และการคิด เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษา
ระดับสูงและโลกของการทางาน
3. เร่งปรับระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน มีการประสานสัมพันธ์กับเนื้อหา ทักษะ
และกระบวนการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย มาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน การพัฒนาทางวิชาชีพและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
4. ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษา ให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถและทักษะที่
เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการและเป็นผู้นาทาง
วิชาการ ครูและผู้บริหารสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ผู้เรียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ ส่งเสริมให้
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียน ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ
5. เร่งสร้างระบบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นองค์กรคุณภาพที่แข็งแกร่ ง และมีประสิทธิภาพ เพื่อ
การให้บริการที่ดี มีความสามารถรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและมาตรฐานได้เป็นอย่างดี
6. เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มีแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ ในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่ชัดเจน เป็นสถานศึกษาคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่สามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากล
7. สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ที่มีข้อมูล สารสนเทศ และข่าวสารเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์ และมีนโยบายการติดตามประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม
8. สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทางาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อการให้บริการที่ดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เร่งรัด
การกระจายอานาจและความรับผิดชอบ ส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วม ปรับปรุงระบบของ
โรงเรียนให้เป็นแบบร่วมคิดร่วมทาการมีส่วนร่วมและการประสานงาน สามารถใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาระหว่าง
โรงเรียนกับโรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ กลุ่มบุคคล องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และองค์กรสังคมอื่น
9. เร่งปรับระบบการบริหารงานบุ คคล มุ่งเน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ให้เป็นปัจจัย
หนุนในการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพ ขวัญและกาลังใจ สร้างภาวะจูงใจ แรงบันดาลใจ และความรับผิดชอบใน
ความสาเร็จตามภาระหน้าที่
10. มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และทาให้การศึกษานาการแก้ปัญหาสาคัญ
ของสังคม รวมทั้งปัญหาการคอร์รัปชั่น
11. ทุ่มเทมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้
ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
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ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์
การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย
12 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการ
การจัดการศึกษา
เป้าประสงค์
เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพืน้ ฐานของความเป็นไทย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน จึงกาหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
1. ผู้เรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดั บการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมี
คุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเป็นธรรม
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา อื่น มีทักษะที่เหมาะสม และทางานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหารจัดการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา
6. พื้นที่พิเศษ ได้รับการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
ยุทธศาสตร์
โดยมียุทธศาสตร์ในการด้าเนินงาน 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

16

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
และมีคุณภาพ
กลยุทธ์
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
1.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1.1.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เตรียม
ความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา
1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตสานึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
1.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป
1.1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย
1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนอย่างน้อย
1 ภาษา
1.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.2.1 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ
โดยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจาเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน
ท้องถิ่น และสังคม
1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอานวยความสะดวกที่
หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล ให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพ
เป็นรายบุคคล
1.2.4 ส่ง เสริม สนั บ สนุ น การน าผลการประเมิ น ในระดั บสถานศึกษา ระดั บชาติ (NT,O-NET) และระดั บ
นานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน
1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ
2. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปกครองชุมชน สังคม และ
สาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการกากับดูแล และมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 ประสานสถาบันที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อให้มีการคัดเลือกอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั โอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคณ
ุ ภาพ และเสมอภาค
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
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กลยุทธ์
1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
1.1 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพมีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้ครอบคลุมทุกตาบล
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการศึกษา
วิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น
1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐาน ให้เหมาะสมกับความ
ต้องการจาเป็น ของผู้เรียนแต่ละบุคคล โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบปกติ รูปแบบเพื่อความ
เป็นเลิศ รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ และรูปแบบการศึกษาทางเลือก
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง ชายแดน เกาะแก่ง
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้)
2. ลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา
2.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และระบบ
คุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ
2.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สาหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่อยู่ในทะเบียน
ราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยที่ไม่มีเลขประจาตัวประชาชน เป็นต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. ลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน
1.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มจี านวนครูไม่เพียงพอ
1.3 กาหนดนโยบายให้ผู้บริหารสถานศึกษาสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา ในโรงเรียนของตน และประสาน
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ที่การศึกษาที่มีคุณวุฒิเหมาะสมช่วยสอนในโรงเรียนที่ครูไม่เพียงพอ
1.4 ประสานและส่งเสริมการทางานของผู้มีจิตอาสา หรือการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรต่างๆ
2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การสอนคิดแบบต่างๆ
ตลอดจนการวัดและประเมินผล ให้สามารถนามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลในรูปแบบที่หลากหลายโดยการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทนั สมัยมาใช้ในการพัฒนา
2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้เกิดชุมชนแห่ง
การเรียนรู้
2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษหรือต้องการคุ้มครองพิเศษ
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3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล
4. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก้าลังใจในการท้างาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
4.1 ยกย่องเชิงชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ
4.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น
5. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจติ วิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการจ้าเป็นของโรงเรียนและชุมชน
6.1 สร้างความตระหนักกับองค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสรรหา ย้าย โอนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ที่ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
6.2 ประสานสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูวิชาเอกที่ตรงกับความต้องการสามารถจัดการเรียนรู้ที่มคี วามแตกต่าง
หลากหลายได้ และสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เป้าประสงค์ที่ 4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ
และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 5 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการทางานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการ บริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา และกระจายอานาจและความรับผิดชอบสู่สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 6 พื้นที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตาม
บริบทของพื้นที่
กลยุทธ์
1. กระจายอ้านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความสามารถและมีความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 บูรณาการการทางาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพิม่ ขึ้น
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1.6 พัฒนาระบบ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
1.7 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
2.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รบั การช่วยเหลือของสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษา
2.2.2 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือสถานศึกษา
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3. ส่งเสริมการน้าผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
4. ส่งเสริมส้านักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อผล
การด้าเนินงาน
4.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์
4.2 สร้างแรงจูงใจให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลให้มีผลงานเชิงประจักษ์
4.3 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรองค์คณะบุคคลในการปรับปรุง แก้ไขและ
ติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษ และระดับต้าบล
5.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
5.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาระดับตาบล (Educational Maps)
ผลผลิต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มีการดาเนินงาน 6 ผลผลิต ดังนี้
1. ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
3. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
4. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและพัฒนาสมรรถภาพ
5. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
6. ผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
โดยมีหน่วยงานกากับ ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา คือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จานวน 183 เขต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 42 เขต และสานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ซึ่งมีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยปฏิบัติการจัดการศึกษา เพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสามารถตอบสนองสภาพปัญหา
และรองรับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายรัฐบาล
จุดเน้น
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกาหนด 6 จุดเน้น การดาเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ที่สอดคล้อง
กับ 6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจยั ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1.1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
1.1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชัน้
1.1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
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1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส้าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาทีส่ มดุล
เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
1.2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
1.2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษาด้านคานวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
1.2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
1.2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการแนะแนว และได้รบั การพัฒนา
ความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคต
1.2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
1.3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้
1.3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการแก้ปัญหา และอยูอ่ ย่างพอเพียง
1.3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความมุง่ มั่นในการศึกษาและการทางาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุ
วัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.4 ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
ได้แก่
1.4.1 ผู้พิการ
1.4.2 ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียนในพืน้ ทีพ่ ิเศษ
1.4.3 ผู้เรียนมี่มีความสามารถพิเศษ
1.4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน
1.4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม
1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
1.4 ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
2. ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส้าคัญสู่มาตรฐานสากล
2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมตามช่วงวัย
2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคนอ่านออก เขียนได้
2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไปทุกคน อ่านคล่องเขียนคล่อง
2.4 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
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2.5 ค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของผล
การทดสอบระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
2.6 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาทุกคนมีแรงจูงใจสู่อาชีพและการมีงานทาในอนาคต
2.7 ผู้เรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร ทัก ษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้
เทคโนโลยี
2.8 ร้อยละ 50 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ
2.9 ผู้เรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (E-Testing)
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
3.1 ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้องตามช่วงวัย
3.2 ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.3 ผู้เรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
4. ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา
2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย
2.1.3 ครูและบุ คลากรทางการศึกษา ได้ รับการนิเทศแบบกัล ยาณมิ ต รจากสานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษามี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู การเป็ น ครู มื อ อาชี พ และยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก้าลังใจในการท้างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
2.4 องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
ตัวชี้วัดด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา
1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนผ่านการประเมินการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่มี
ทักษะกระบวนการคิด การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 ศึกษานิเทศก์ทุกคน สามารถนิเทศและช่วยเหลือครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID-Plan และนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
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2. ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง (โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีประจา
ตาบล โรงเรียนประชารัฐ) มีความสามารถบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดีขึ้นไป
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก้าลังใจในการท้างาน และมีผลการปฏิบัติงาน
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับ
การยกย่องเชิงชูเกียรติ
4. องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
4.1 คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา และ
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
3. จุดเน้นด้านพัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3.1 สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
3.2 หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวชี้วัดด้านพัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
1. สถานศึกษาทุกแห่งสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพเพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
2. ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4.1 ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียน มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4.2 ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้าชัน้ มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4.3 ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
ตัวชี้วัดด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1. ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
2. ระบบทดสอบเพื่ อ ประเมิ น ผ่ า น หรื อ ซ้้ า ชั้ น ได้ รั บ การพั ฒ นาให้ เ หมาะสมในการจบการศึ ก ษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
3. ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
5.1 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
5.2 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นฐานเดียวกันในเรื่องข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่นในการใช้ข้อมูลร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.3 หน่วยงานทุกระดับพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
5.4 ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
6.1 หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ้านาจ การสร้างเครือข่าย และ
รับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงาน
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6.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
6.1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
6.1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.4 สถานศึกษาบริหารจั ด การร่ว มกัน โดยใช้ ก ารวางแผนพั ฒ นาการศึกษาระดั บ ต าบล ( Educational
Maps)
6.1..5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.1.7 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการสวัสดิภาพ และความปลอดภัยให้
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่พิเศษ
6.1.8 หน่วยงานทุกระดับพัฒนาระบบ กากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง
6.1.9 หน่วยงานทุกระดับปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
รายหัวให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
6.1.10 หน่วยงานทุกระดับยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์
6.1.11 หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
6.1.12 หน่วยงานทุกระดับ มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.2.1 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.2.2 หน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
6.2.3 หน่ ว ยงานทุ กระดับ รับ ฟัง ความคิด เห็น ข้อเสนอแนะจากทุ กภาคส่ ว นและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เพื่ อ
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
ตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการ
1. หน่วยงานทุกระดับบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ้านาจ การสร้างเครือข่าย และ
รับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงาน
1.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งตามกฎกระทรวงว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 มุ่งเน้นการกระจายอานาจ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วม และ
มีความรับผิดชอบต่อผลการดาเนินงาน
1.2 สถานศึกษาทุกแห่งที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนด
1.3 ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาขนาดเล็กบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
1.4 ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาระดับตาบลมีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 เครือข่าย cluster ทุกแห่งบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 สถานศึกษาทุกแห่งมีการจัดทาแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติต่างๆ และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
1.7 ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการประเมินมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับดีมากขึ้นไป
1.8 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 และงบลงทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 87
1.9 ร้อยละ 1 ของสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยเบิกจ่ายตรง
1.10 สถานศึกษาทุกแห่ง สามารถพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนและดาเนินการได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ
1.11 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งผ่านการประเมินตามโครงการคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
1.12 หน่วยงานทุกระดับมีผลงานเชิงประจักษ์ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ
1.13 ร้อยละ 80 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีงานวิจัยและนาผลการวิจัยใช้พัฒนาการ
บริหารและการจัดการศึกษา
2. หน่วยงานทุกระดับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง ได้รับความร่วมมือส่งเสริมและ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา
2.2 สถานศึกษาทุกแห่งในโครงการโรงเรียนประชารัฐ สามารถพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557

มี 3 มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ มี 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
1) ภาวะผู้นาของผู้บริหาร การแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจที่ชัดเจน และกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้
ตรงประเด็น ประสานและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เกี่ยวข้อง
2) ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3) การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
4) การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และรูปแบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย
5) การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหลากหลายช่องทาง และมีประสิทธิภาพ
6) การนาผลการดาเนินงานพัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
1) การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนใฝ่รู้ มีความคิดเชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
2) การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับกลุ่มและ
ระดับองค์การ สร้างบรรยากาศและจิตสานึกร่วมในการทางาน
3) การสื่อสารและการส่งเสริมให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) การนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์การโดยใช้กระบวนการ การวิจัยเพื่อพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอ้านาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
1) การกระจายอานาจในการบริหารจัดการภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2) การส่งเสริม ประสานเชื่อมโยงการทางานของ 3 องค์คณะบุคคลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
(อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
3) การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ว มในการจั ด การศึก ษาของบุ คคล ชุ ม ชน องค์ ก าร หน่ ว ยงาน และสถาบั น อื่ น ที่
จัดการศึกษา
4) การสร้าง พัฒนา และประสานเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1) ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
2) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน และช่วยเหลือ ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
3) การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล สรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษา ทั้ง 4 ด้าน
4) การนาผลของการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน ไปใช้พัฒนาคุณภาพ
ตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มี 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
1) ประสาน ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) ส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ของผู้เรียนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
4) ส่งเสริมการวัด ผล ประเมินผล และนาผลไปใช้การปรับ ปรุงพั ฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของเขตพื้น ที่
การศึกษา
5) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
6) การวิจัยและนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนางานวิชาการ
7) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
8) ประสาน ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นเครือข่ายและแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ
1) การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการ
2) การจัดระบบบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
3) การควบคุมการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ
4) การสรุปรายงานผลในการบริหารงบประมาณ
5) การตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล
1) การวางแผนในการบริหารอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย ปัญหา
และความต้องการ
2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งครุและบุคลากรทางการศึกษาอย่างถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
3) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพโดยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการจาเป็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
4) การส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5) การส่งเสริม สร้างขวัญ และกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป
1) การพัฒนาระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
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2) การจัดทาสามะโนนักเรียนและการรับนักเรียน
3) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
4) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
5) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
6) การสื่อสารและประชาสัมพันธ์
7) การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
9) การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทุกรูปแบบของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
1) แผนงาน โครงการ/กิจ กรรมที่ ส อดคล้ องกับ นโยบายของกระทรวงศึ กษาธิ การ ส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความต้องการจาเป็นของเขตพื้นที่การศึกษา
2) รูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ปัญหาและการพัฒนาตามความต้องของหน่วยงาน
ต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา
3) การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการดาเนินการตามนโยบายอย่างครอบคลุมและ
ต่อเนื่อง
4) ผลการดาเนินงานและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 8 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส้าเร็จและเป็นแบบอย่างได้
1) ผลงานหรือผลการดาเนินงานที่บรรลุเป้าหมาย เป็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินงานภายในกลุ่มและ
หน่วยในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) ผลงานแต่ละชิ้นงานมีกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนางานมีคุณภาพและเป็นแบบอย่างเกิดประโยชน์
ต่อการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
3) ผลงานหรือผลการดาเนินงานต้องเป็นผลงานภายในช่วงระยะเวลา 3 ปี กรณีเป็นผลงานที่เกินระยะเวลาที่
กาหนดต้องเป็นผลงานที่มีการพัฒนาผลงานนั้นอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
1) จานวนสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) จานวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับปฐมวัย จาก
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3) จานวนสถานศึกษาได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร
1) ผลประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา
2) ผลการทดสอบระดับชาติ (NT : National Test) จานวน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา (Literacy)
ด้านคานวณ (Numeracy) และด้านการใช้เหตุผล (Reasoning ability)
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3) ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National Education Test) จานวน 8 สาระการ
เรียนรู้ ได้แก่ (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (5) ภาษาอังกฤษ
(6) สุขศึกษาและพลศึกษา (7) ศิลปะ และ (8) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดเน้นและสมรรถนะส้าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
1) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณตามจุดเน้นของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2) ผลการประเมิ น สมรรถนะส าคัญ ที่ จ าเป็ น ในการเรี ย นรู้ต ามที่ ก าหนดไว้ ในหลั กสู ต รแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
1) ผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจของเด็กปฐมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
3) ผลการประเมินการเจริญเติบโตของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
4) ผลการประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน และศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
1) จานวนนักเรียนที่เข้าเรียน คานวณจากนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน หรือระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดของแต่ละปีเปรียบเทียบกับจานวนประชากรวัยเรียนในเขตบริการที่จะต้อง
เข้าเรียน ได้แก่
1.1) จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
1.2) จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้น ป.1 และ ม.1
1.3) จานวนนักเรียนที่เข้าเรียนระดับชั้น ม.4
2) จานวนเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาตามศักยภาพ
3) จานวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จบหลักสูตรตามกาหนดเวลา
โดยพิจารณาจากจานวนนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นที่
สถานศึกษาเปิดทาการสอน
4) จานวนนักเรียนที่ศึกษาต่อให้พิจารณาจานวนนักเรียนที่จบชั้น ป.6 และ ม.3 ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในส่วนของการเรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า และจานวนนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.6
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
1) ผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
กระบวนการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงบบุคคล และด้านบริหารทั่วไป
2) ผลการประเมินความพึงพอใจการบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เกี่ยวกับการอานวยความสะดวก
ด้านอาคารสถานที่ ด้านสวัสดิการ และด้านข้อมูลข่าวสาร
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นโยบายส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้กาหนดกรอบการดาเนินงานและขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการศึกษาโดยการระดมความคิดเห็นจากผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
สังคมเมืองแห่งคุณภาพ ความสุข และความพอเพียง ลุ่มน้า มูล ชี เซ
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข
2. จัดบริการการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนให้ทั่วถึงและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
3. เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบและสร้างนวัตกรรม
ในการปฏิบัติงาน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา
5. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้บริการจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
UBON1L SMARTD
U : Unity
ความเป็นเอกภาพ
B : Balance
ความสมดุล
O : Original
ความเป็นต้นแบบ
N : Network
การสร้างเครือข่าย
1L : Love
รู้รักสามัคคี
S :
M :
A :
R :
T:
D:

Smile
Morality
Accountability
Readiness
Transparency
Decentralization

ยิ้มแย้มแจ่มใส
จิตใจมีคุณธรรม
ก้าวล้าความรับผิดชอบ
พร้อมเรียนรู้สู่มาตรฐาน
โปร่งใสในกระบวนงาน
สู่การกระจายอานาจ

เป้าประสงค์ (Goal)
1. นั ก เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษามี พั ฒ นาการที่ เ หมาะสมตามช่ ว งวั ย ได้ ส มดุ ล นั ก เรี ย นระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค
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3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการการทางาน เน้น การบริหารแบบมีส่วนร่วมการกระจายอานาจ และความ
รับผิดชอบสู่สถานศึกษา
กลยุทธ์

กาหนดเป็น 4 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการด้าเนินงาน
1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพ
2. ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับวัยทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นของนักเรียนที่สถานประกอบการต้องการและที่จาเป็นต่อการใช้
ชีวิตในอนาคต เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล บนพืน้ ฐานของความเป็นไทย
3. จัดสรรงบประมาณ ในรูปแบบที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ รวมถึงระดับ
และประเภทของผู้เรียน
4. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม ท้องถิ่น และผู้เรียน
5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. จัดระบบนิเทศ ติดตามผล และรายงานผล ให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และหลากหลายมิติ
เน้นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
7. สนับสนุนให้มีการแนะแนวผู้เรียน ให้มีแรงจูงใจในการเรียน เพื่อการเรียนต่อ สายอาชีพและการมีอาชีพสุจริต เพื่อ
ความมั่นคงในชีวิต ด้วยผู้แนะแนวที่หลากหลาย
8. ส่งเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ O-NET การประเมินของ PISA และระบบการทดสอบกลางของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
ใกล้เคียงกัน
9. ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
10. จัดระบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการเรียนการสอน ทั้งวิชาสามัญ และวิชาชีพ เพื่อรองรับ การมีอาชีพ
ตั้งแต่การเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการด้าเนินงาน
1. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคล ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
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2. บริหารจัดการงบประมาณ ประเภทงบเงินอุดหนุนรายหัวให้ผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้แบบตามตัวผู้เรียน
(Demand side Financing) มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการบริหาร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับ และทุกประเภท มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เรียนจนจบหลักสูตร
มีโอกาสเรียนต่อ มีอาชีพที่สุจริตและมั่นคงในชีวิต
4. สนับสนุนโรงเรียนดีมีคุณภาพ โรงเรียนดีประจาตาบล ให้เป็นโรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มุ่งสู่
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบเพื่อความเป็นเลิศ รูปแบบเพื่อเด็กพิการ
เด็กด้อยโอกาส และรูปแบบการศึกษาทางเลือก จัดให้มีความเหมาะสมและเต็มศักยภาพของผู้เรียนและยังคงระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
6. ส่งเสริมสนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีความเข้มแข็งและต่อเนื่อง
7. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางการดูแลช่วยเหลือและจัดการศึกษาที่เหมาะสม แก่เด็กด้อยโอกาส
ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร์เช่น บุตรหลานของแรงงานต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าวเด็กไทยที่ไม่มี
เลขประจาตัวประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการด้าเนินงาน
1. พัฒนาองค์ความรู้ และสมรรถนะของครู ผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
2.. พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน
3. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญกาลังใจในการทางาน สอดคล้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
4. ประสานและสนับสนุนให้กับองค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมและจัดสรรครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน และสังคม
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แนวทางการด้าเนินงาน
1. กระจายอานาจและความรับผิดชอบ
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
3. ส่ ง เสริมให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ผลการดาเนินงาน

และองค์คณะบุ คคล

จุดเน้น แบ่งเป็น 6 จุดเน้น ดังนี้
1.
2.
3
4.
5
6.

จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจยั ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ

มีความรับผิ ด ชอบต่ อ
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1. จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
1.1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
1.1.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้เรียน
1.1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น
1.1.4 สถานศึกษาใช้ STEM Education BBL DLTV
1.2 ผู้เรียนมีสมรรถนะที่ส้าคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้
1.2.1 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาทีส่ มดุล
เหมาะสมกับสังคม วัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข
1.2.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้
1.2.3 ผู้เรียนตั้งแต่ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง
1.2.4 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถด้านภาษาด้านคานวณ และด้านเหตุผล ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่กาหนดเพิ่มขึ้น
1.2.5 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
1.2.6 ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการแนะแนว และได้รบั การพัฒนา
ความรู้ทักษะที่เหมาะสมเพื่อการมีงานทาในอนาคต
1.2.7 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิต และทักษะการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมตามช่วงวัย
1.2.8 ผู้เรียนได้รับการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
1.3 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ รวมทั้งมีจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด
1.3.1 ผู้เรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับผู้อนื่ ได้
1.3.2 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะการแก้ปัญหา และอยูอ่ ย่างพอเพียง
1.3.3 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีความมุง่ มั่นในการศึกษาและการทางาน สามารถปรับตัวเข้ากับพหุ
วัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1.4 ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นรายบุคคล
ได้แก่
1.4.1 ผู้พิการ
1.4.2 ผู้ด้อยโอกาส
1.4.3 ผู้เรียนมี่มีความสามารถพิเศษ
1.4.4 ผู้เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ และศูนย์การเรียน
1.4.5 ผู้เรียนที่ต้องการความคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ตรงตามความต้องการของบุคคล และ
สถานศึกษา
2.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาวิธีจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิด
รวมทั้งการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
2.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย
2.1.3 ครูและบุ คลากรทางการศึกษา ได้ รับการนิเทศแบบกัล ยาณมิ ต รจากสานั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน
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2.1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทุกภาค
ส่วนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
2.1.5 ครูจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
2.1.6 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษามี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู การเป็ น ครู มื อ อาชี พ และยึ ด มั่ น ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารงานทุกด้านให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก้าลังใจในการท้างาน และมีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์
2.4 องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชน
3. จุดเน้นด้านพัฒนาก้าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
3.2 สถานศึกษาสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพื่อลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ
3.2 หน่วยงานทุกระดับมีการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
4. จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
4.1 ระบบการประเมินสถานศึกษาและผู้เรียน มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
4.2 ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่านหรือซ้าชัน้ มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4.3 ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาตามมาตรฐานผู้ประเมิน
5. จุดเน้นด้าน ICT เพื่อการศึกษา
5.1 ส้านักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
5.2 ส้า นัก งานเขตพื้นที่ และสถานศึก ษาพัฒ นาระบบข้ อมูล สารสนเทศให้ เ ป็ นฐานเดี ยวกั นในเรื่ องข้ อมู ล
นักเรียน ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลสถานศึกษาและข้อมูลข้าราชการและบุคลากรอื่นในการใช้ข้อมูล
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ส้านักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาพัฒนา DLTV DLIT ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน
5.4 ผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนรู้
6. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
6.1 ส้านักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งเน้นการกระจายอ้านาจ การสร้างเครือข่าย และ
รับผิดชอบต่อผลการด้าเนินงาน
6.1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกตามที่กาหนดได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
6.1.2 สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพการจัดการศึกษา
6.1.3 สถานศึกษาที่มีความพร้อมรับการกระจายอานาจ มีรูปแบบการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.4 สถานศึกษาบริหารจั ด การร่ว มกัน โดยใช้ ก ารวางแผนพั ฒ นาการศึกษาระดั บ ต าบล (Educational
Maps)
6.1..5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารร่วมกันในรูปแบบ cluster อย่างมีประสิทธิภาพ
6.1.6 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยใช้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.1.7 สานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างระบบสวัสดิการสวัสดิภาพ และความ
ปลอดภัยให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่
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6.1.8 สานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาพัฒนาระบบ กากับ ติดตาม และประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
6.1.9 สานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ และเกณฑ์การจัดสรรงบเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ
6.1.10 สานักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษายกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคล และบุคลากรที่มี
ผลงานเชิงประจักษ์
6.1.11 สานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและพัฒนาการจัดการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
6.1.12 สานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
6.2 ส้านักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.2.1 สานักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา
6.2.2 สานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา ส่งเสริมการระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา
6.2.3 สานักงานเขตพื้นที่ และสถานศึกษา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา
แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพผู้เรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1) การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างน้อย ร้อยละ 3 ทุกชั้นเรียน
2) เด็กทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้เพื่อนาไปสู่การมีทักษะทางด้านภาษา ทักษะด้านการคิดคานวณ และทัก ษะด้าน
เหตุผล มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3) เด็กได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดค่านิยมหลัก 12 ประการ
4) ครูต้องมีศักยภาพสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อทางไกลและนวัตกรรมที่หลากหลาย
5) ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาทางวิชาการและยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
6) สถานศึกษาต้องสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
7) เน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน กากับ ดูแล ประเมินผลและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวทาง การจัดท้าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต้องยึดหลักดังนี้
1) สนองต่ อ นโยบายเร่ ง ด่ ว น ของรั ฐ บาล กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2) เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สอดคล้องกับจุดเน้น 6 ด้าน คือ (1) ด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (2) ด้านครูและบุคลากรทาง
การศึกษา (3) ด้านพัฒนากาลังคนและงานวิจยั ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (4)ด้านการทดสอบ การประเมิน
การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (5) ด้าน ICT เพื่อการศึกษา (6) ด้านการบริหารจัดการ
4) การเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณให้นาตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) และตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ (KRS) มาประกอบในการพิจารณาจัดทาแผนปฏิบัติการด้วย
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ส่วนที่ 3
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาและบริหารจัดการศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจาแนก
ตามหลักเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
1. งบความจาเป็นพื้นฐาน
2. งบภาระงาน

เป็นเงิน
เป็นเงิน
รวมงบประมาณทีไ่ ด้รับการจัดสรร

3,750,000 บาท
4,250,000 บาท
8,000,000 บาท

การจัดสรรงบประมาณ โดยแยกการบริหารจัดการงบประมาณ ตามรายละเอียดดังนี้
1. งบความจาเป็นพื้นฐาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7

3,750,000

บาท

รายการ

งบประมาณ
900,000
400,000
1,000,000
500,000
400,000
288,000
262,000
3,750,000

ค่าวัสดุสานักงาน
ค่าซ่อมแซม
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พัก
ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
งบโครงการพิเศษ
รวมทั้งสิ้น

2. งบภาระงาน (งบพัฒนา)

4,250,000

บาท

งบภาระงาน แยกตาม 6 จุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเน้นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
จุดเน้นที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 3 พัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
จุดเน้นที่ 4 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
จุดเน้นที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
จุดเน้นที่ 6 การบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จานวนเงิน
906,110
662,040
249,500
2,432,350
4,250,000
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จุดเน้นที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ที่

โครงการ

1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
2 การจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning

งบประมาณ
676,110
20,000

3 ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน สพป.อบ.1

100,000

4 เสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรมโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ

100,000

5 ประชุมสัมมนาโรงเรียนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2560
รวมเป็นเงิน
906,110 บาท

10,000

กลุ่มที่
รับผิดชอบ
นิเทศ
(หน้า 38)
เอกชน
(หน้า 42)
ส่งเสริม
(หน้า 44)
ส่งเสริม
(หน้า 47)
ส่งเสริม
(หน้า 50)

จุดเน้นที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการ

1 เสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของ
เจ้าหน้าที่ใน สพป.อบ.1 และผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2 แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3 สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ
4 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ
5 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูดีในดวงใจ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
6 การส่งเสริมและการกากับติดตามการพัฒนาครูโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่
การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE ONLINE
7 ปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
8 การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจาปี 2560
9 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบตั ิราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ปีงบประมาณ 2560
10 การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนมีวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
11 พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
12 ประสิทธิภาพครูบรรจุใหม่
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
42,000
5,000
200,000
30,000
20,000
30,000
100,000
150,000
25,000
50,000
5,000
5,040

662,040 บาท

กลุ่มที่
รับผิดชอบ
บุคคล
(หน้า 52)
บุคคล
(หน้า 54)
บุคคล
(หน้า 56)
บุคคล
(หน้า 58)
บุคคล
(หน้า 60)
บุคคล
(หน้า 62)
บุคคล
(หน้า 65)
บุคคล
(หน้า 67)
บุคคล
(หน้า 69)
บุคคล
(หน้า 73)
บุคคล
(หน้า 75)
บุคคล
(หน้า 77)
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จุดเน้นที่ 3 การพัฒนากาลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ที่

กลุ่มที่

โครงการ
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ รับผิดชอบ
- บาท

จุดเน้นที่ 4 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ที่

โครงการ

งบประมาณ

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมจัดสอบ (NT)

107,500

2 การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 – ป.4

30,000

3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 กิจกรรมสอบ Pre O-NET

62,000

4 พัฒนาประสิทธิภาพการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

50,000

รวมเป็นเงิน

กลุ่มที่
รับผิดชอบ
นิเทศ
(หน้า 80)
นิเทศ
(หน้า 83)
นิเทศ
(หน้า 85)
นิเทศ
(หน้า 89)

249,500 บาท

จุดเน้นที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา
ที่

โครงการ
รวมเป็นเงิน

งบประมาณ
-

กลุ่มที่
รับผิดชอบ

บาท

จุดเน้นที่ 6 การบริหารจัดการ
ที่

โครงการ

งบประมาณ

1 ตรวจสอบภายในสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560

50,000

2 การปฏิบัติงานระบบ e-pension

50,000

3 อบรมสัมมนา ”หลักสูตรเทคนิคและการบริหาร เพื่อลดความเสีย่ งด้านการเบิกจ่ายเงิน
ของบุคลากรสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
4 ประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา/รอง ผอ.สพป./ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน

100,000

5 สร้างความสัมพันธ์และนโยบายความปรองดองระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา
(กีฬาเขตสัมพันธ์)

100,000

70,000

กลุ่มที่
รับผิดชอบ
ตสน.
(หน้า 93)
การเงิน
(หน้า 96)
การเงิน
(หน้า 99)
อานวยการ
(หน้า 102)
อานวยการ
(หน้า 104)
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จุดเน้นที่ 6 การบริหารจัดการ (ต่อ)
ที่

โครงการ

งบประมาณ

6 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

20,000

7 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมวันสาคัญ

80,000

8 พัฒนา ปรับปรุง ตกแต่ง อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์

200,000

9 วันกีฬา วันรักสุขภาพ

15,000

10 พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดาเนินงานตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการและตามแผนการปฏิบัติการประจาปี (KRS – ARS)
11 ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อมาตรฐานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา

10,000

12 พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
13 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
14 ต้อนรับบุคคลสาคัญและแขกผู้มีเกียรติ (สนามบินนานาชาติอบุ ลราชธานี)

10,000
100,000
32,000
100,000

15 พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการกองทุนการศึกษา

30,000

16 ส่งเสริมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สู่รางวัลพระราชทาน

20,000

17 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทาและจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา

50,000

18 จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ.2560/แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560-2564)

150,000

19 การบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา

100,000

20 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา

676,000

21 การติดตามและการรายงานผลการบริหารจัดการของ สพป.อบ.1 (สพฐ.ติดตาม)

47,500

22 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา (25 เครือข่าย)

250,000

23 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.อบ.1 (นโยบายเร่งด่วน)

171,850

รวมเป็นเงิน

2,432,350 บาท

กลุ่มที่
รับผิดชอบ
อานวยการ
(หน้า 107)
อานวยการ
(หน้า 110)
อานวยการ
(หน้า 113)
อานวยการ
(หน้า 115)
อานวยการ
(หน้า 117)
อานวยการ
(หน้า 120)
อานวยการ
(หน้า 123)
อานวยการ
(หน้า 126)
อานวยการ
(หน้า 128)
ส่งเสริม
(หน้า 130)
ส่งเสริม
(หน้า 135)
ส่งเสริม
(หน้า 138)
แผน
(หน้า 141)
แผน
(หน้า 145)
แผน
(หน้า 148)
แผน
(หน้า 150)
แผน
(หน้า 152)
(หน้า 154)
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โครงการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จุดเน้นที่ 1
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายพิจิตร
ทาทอง
โทรศัพท์ 081-6000644
2. นางจินตนา
ดอกพุฒ
โทรศัพท์ 089-8463043
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กาหนดการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2559 เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้
ความสามารถทางด้านความรู้ ทักษะ ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถนาไปพัฒนา
ต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นทักษะชีวิต ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ไ ด้ในชีวิตประจาวัน
รวมถึงการส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
เพื่ อให้การจั ดงานเป็ น ไปด้ วยความเรีย บร้อย บรรลุ ต ามวั ต ถุป ระสงค์ที่ กาหนด ส านักงานเขตพื้ น ที่การศึ กษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ ศิลปวัฒนธรรมและ
หัตถกรรม ด้านการงานพืน้ ฐานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูป้ ระสบการณ์ซึ่งกันและกัน
2.3 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับโรงเรียน ระดับเครือข่าย สถานศึกษาและ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รางวัลเหรียญทองเพิ่มมากขึ้นจากปี
การศึกษา 2558 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1. นักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามและมีความพร้อมในการเข้าแข่งขัน
กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมในระดับภูมิภาคทุกกิจกรรม
3.2.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะทางด้านศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมและทักษะ
ชีวิตของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
4.1 แต่งตั้งคณะทางาน/ประชุมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
4.2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2559
4.3 นิเทศติดตามการเตรียมพร้อมของโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษา
4.4 ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภูมิภาค ทีจ่ ังหวัดหนองคาย-จังหวัดบึงกาฬ ระหว่าง
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2559
4.5 สรุปผลการดาเนินงาน
ปฏิทินการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมวางแผนเตรียมงาน
2 กันยายน 2559
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
2 จัดทา Web site การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ภายในวันที่
1.นายปรีชา ทาศิริ
นักเรียน ปี 2559 สพป.อบ.1
3-5 กันยายน 2559
2.นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย
3.นางธนพร คานวณ
4.นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
5.นายเสงี่ยม พวงสุข
3 ประชุมประธานเครือข่าย ผู้รับผิดชอบ
5 กันยายน 2559
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
การลงทะเบียนระดับเครือข่าย ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานสื่อฯ
ลงทะเบียนศูนย์แข่งขัน
4 แข่งขันระดับสถานศึกษา
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ผู้บริหารโรงเรียน
15 กันยายน 2559
5 แข่งขันระดับเครือข่ายสถานศึกษา
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ประธานเครือข่ายสถานศึกษา
26 กันยายน 2559
คณะกรรมการเครือข่าย
6 เครือข่ายสถานศึกษาลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1.นายปรีชา ทาศิริ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาทางเว็บไซต์
26-29 กันยายน 2559 2.นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย
3.นางธนพร คานวณ
4.นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
5.นายเสงี่ยม พวงสุข
7 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละ
ภายในวันที่
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/สนามแข่งขัน
26-29 กันยายน 2559 กิจกรรมในแต่ละสนามแข่งขัน
8 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
6 ตุลาคม 2559
รองผอ.สพป. และ
ณ โรงเรียนที่เป็นสนามแข่งขัน
ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดขอบ
กิจกรรม
ผอ.โรงเรียนสนามแข่งขัน
9 แข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
9-11 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการที่รับผิดชอบ
กลุ่มสาระ
10 ประกาศผลการแข่งขันและจัดทาเกียรติบัตร
ภายในวันที่
1.นายปรีชา ทาศิริ
ทาง Web Site การแข่งขัน
19 ตุลาคม 2559
2.นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย
3.นางธนพร คานวณ
4.นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
5.นายเสงี่ยม พวงสุข
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ที่
กิจกรรม
11 นิเทศติดตามเตรียมการแข่งขันระดับภาค
12 ลงทะเบียนแข่งขันระดับภูมิภาค
13 โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล แก้ไข เปลี่ยนตัว
ระดับภาค
14 เข้าแข่งขันระดับภูมิภาคที่ จังหวัดหนองคาย
จังหวัดบึงกาฬ
15 สรุปผลการแข่งขันระดับภูมิภาค

ระยะเวลา
ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม
– 30 พฤศจิกายน 2559
1-10 พฤศจิกายน 2559

ผู้รับผิดชอบ
คณะนิเทศกิจกรรม
ที่ สพป.อบ..1 แต่งตั้ง
1.นายปรีชา ทาศิริ
2.นายอดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย
11-15 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ
เขตพื้นที่การศึกษา
ระหว่างวันที่
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ
7-9 ธันวาคม 2559
เขตพื้นที่การศึกษา
หลังประกาศการแข่งขัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับภูมิภาคแล้วเสร็จ
การศึกษา สพป.อบ.1

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 676,110 บาท
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณที่ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
30,000
- 30,000
คณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
250,000
- 200,000 50,000
การศึกษา
ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อม
40,000
- 40,000
ในการแข่งขัน
ค่าใช้จ่ายโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่
250,000
- 250,000
ไปแข่งขันระดับภาค
ค่าใช้จ่ายร่วมพิธีเปิดงานระดับภาคและการ
90,000
- 90,000
ประสานงานทีจ่ ุดแข่งขันของคณะทางานเขต
พื้นที่
ค่าใช้จ่ายการประมวลผลทางระบบคอมพิวเตอร์
20,000
- 20,000
และการทาเกียรติบัตร
ค่าจัดทาเอกสารสรุปผลและการดาเนินงานอื่น ๆ
20,000
- 20,000
รวมงบประมาณ
700,000
- 650,000 50,000
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วดั และค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
2. ผลการแข่งขัน

ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 90
2. . จานวนเหรียญที่ได้รับ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ครู และนักเรียน ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาการและทักษะงานอาชีพ
9.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ และทักษะของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
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โครงการ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning
กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จุดเน้นที่ 1
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นายชุมศักดิ์
ชุมนุม
โทรศัพท์ 086-5858338
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารโรงเรียนเอกชนยุคใหม่เป็นการบริหารที่มีความเป็นอิสระ รู้กว้าง รู้ไกล รู้เท่าทัน ปฏิบัติได้ ให้มี
คุณภาพ รู้สถานภาพ รู้บทบาท มีความสามารถ มีภาวะผู้นาในการจูงใจ ให้ผู้คนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มี
คุณธรรม มีทักษะชีวิต สามารถแก้ปัญหาได้ในภาวะลาบาก/คับขัน ผู้นา/ผู้บริหารในอนาคตควรมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก
จากการติ ดตามประเมิ น ผลพบว่า ผู้ บริหารและครูโ รงเรีย นเอกชนส่ ว นใหญ่ ยั งมี วิ ธีการสอนแบบเดิม ไม่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมากนั ก เพื่ อให้ ผู้ บ ริ หารและครูผู้ ส อนในโรงเรี ย นสามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี คุณ ภาพ มีคุณ ธรรม
สามารถดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการ
สอนแบบ Project Based Learning และ Active Learning
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนไดมีความรู ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนแบบ Project Based Learning และ
Active Learning
2.2 เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถนาความรูเกี่ยวกับการสอนแบบ Project Based Learning และ
Active Learningไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนได
3. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จานวน 28 โรงเรียน จานวน 120 คน
2. จัดอบรม 2 วัน ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1
ด้านคุณภาพ
1. ผู้บริหารและครูผู้สอนไนโรงเรียนเอกชนได้รู้บทบาท มีความสามารถ มีภาวะผู้นาในการจูงใจ ให้ผู้คน
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณธรรม
2. เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2

กิจกรรมหลัก
เตรียมเอกสารประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง
การประสานงาน นิเทศ ติดตาม

3
4

จัดอบรม
สรุปและรายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
มกราคม – เมษายน 2560
พฤษภาคม -มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560

หมายเหตุ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
เอกชน
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 20,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
โครงการอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอน
แบบ Project Based Learning และ Active
20,000
20,000
Learning
ผู้เข้าอบรม 2 วัน 120 คน
-ค่าอาหาร 80*120*2 เท่ากับ 19,200 บาท
-ค่าอาหารว่าง 35*2*120*2 เท่ากับ 16,800 บาท
-ค่าวิทยากร 3600*2 เท่ากับ 7,200 บาท
ค่าเอกสาร
รวมงบประมาณ
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

20,000

-

20,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ครูและผู้บริหารเข้าใจและมีทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ Project
Based Learning และ Active Learning

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนได้รบู้ ทบาท มีความสามารถ มีภาวะผู้นาในการจูงใจ ให้ผู้คน
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย มีคุณธรรม
9.2 เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพ

-
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โครงการ
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จุดเน้นที่ 1
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายสาญัณห์ รัตนโสภา โทรศัพท์
081-0758456
2. นายไพฑูรย์
ตระการไทย โทรศัพท์
089-8656693
3. นางสิทธิพร
ไขแสง
โทรศัพท์
089-9477549
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้ดาเนินการพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬาและออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ โดยมีจุดมุง่ หมายเน้นหนัก ที่จะให้การพลศึกษา และการกีฬาแพร่กระจายไปสู่กลุ่มนักเรียนอย่างกว้างขวาง และ
เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีความรักใคร่สามัคคี เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน อีกประการหนึ่ง นโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกาลังกาย เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียนขึ้นเป็นประจาทุกปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นกั เรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
2.2 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นกั เรียน ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐาน
2.3 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
2.4 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นกั เรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
2.5 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นกั เรียนได้มีโอกาสเข้าแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึน้ เพื่อสู่ความเป็นเลิศในกีฬา
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียน ได้มีการ
คัดเลือกเพื่อหาทีมตัวแทนนักกีฬาในระดับเครือข่ายสถานศึกษา ใน 5 ชนิดกีฬา ในรุน่ อายุ 12 ปี และ 15 ปี
ชาย/หญิง ประกอบด้วย 1) กีฬาฟุตบอล 2) กีฬาฟุตซอล 3) กีฬาเซปักตระกร้อ 4) กีฬาวอลเลย์บอล
5) กีฬาเปตอง
2) นักเรียนที่เป็นตัวแทนนักกีฬา ทั้ง 5 ชนิดกีฬา สามารถเข้าไปทาการแข่งขันถึงรอบชิงชนะเลิศ
และได้เป็นทีมตัวแทนนักกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนที่ได้เป็นทีมตัวแทนนักกีฬาทุกชนิดกีฬา และทุกรุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง สามารถเล่นกีฬา
ได้อย่างมีน้าใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ และสามารถนาทักษะที่ได้รบั ไปเล่นกีฬาในระดับทีส่ ูงขึ้นได้
2) นักเรียนที่เป็นตัวแทนนักกีฬาชนิดต่าง ๆ สามารถเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และเยาวชนในการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพติด

45

4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1
2
3
4

ขออนุมัติโครงการ
ประชุมผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา
แจ้งระเบียบการแข่งขันกีฬาให้โรงเรียนทราบ
แข่งขันภายในเครือข่ายสถานศึกษา

5
6
7

รับสมัครแข่งขันระดับเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประชุมผูจ้ ัดการทีมทุกชนิดกีฬา
ดาเนินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา

8

สรุปและรายงานผล

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1 – 15 มกราคม 2560
10 กุมภาพันธ์ 2560
1-30 พฤษภาคม 2560
1-30 มิถุนายน 2560

สพป.อบ.1
สพป.อบ.1
สพป.อบ.1
กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษา
1-15 กรกฎาคม 2560
สพป.อบ.1
20 กรกฎาคม 2560
สพป.อบ.1
3 – 5 กันยายน 2560
คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันที่ได้รับแต่งตั้ง
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560 สพป.อบ.1

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ กลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
6. งบประมาณ
จานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
1.1 ประชุมผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา
1.2 จัดการแข่งขันกีฬาภายในเครือข่ายสถานศึกษา
1.3 ประชุมผู้จัดการทีมนักกีฬาทุกชนิดกีฬา
กิจกรรมที่ 2
2.1 ดาเนินการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 สนับสนุนทีมนักกีฬาทีไ่ ด้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่
2.3 จัดทาถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
2.4 สรุปและรายงานผล
รวมงบประมาณ
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณที่ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3,000
26,000
1,000

3,000
1,000

26,000
-

-

25,000
30,000
15,000
1000,000

30,000
34,000

25,000
51,000

15,000
15,000

46

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
อาจประพฤติตัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม ทาให้เป็นปัญหาของสังคม และชุมชน
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสารถเฉพาะทาง มาทาการฝึกสอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทาให้
เกิดปัญหาในการเป็นนักกีฬาทีไ่ ปสู่การเป็นนักกีฬาในระดับทีส่ ูงขึ้นได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของการเล่นกีฬา ให้แก่
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2 จัดอบรมบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถของการเรียนการสอนกีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อนาไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผทู้ ี่เข้าร่วมโครงการ และเป็นแบบอย่างของเด็กและเยาวชนที่เห็นปะโยชน์ของการเข้าร่วม
โครงการ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1
1.โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
จานวน 251 โรงเรียนผ่านเกณฑ์
ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนมีความเป็นระเบียบวินยั และเป็นผู้ที่ใช้กฎ
การประเมิน ครบทั้ง 5 ด้าน
ระเบียบได้อย่างถูกต้อง เป็นแบบอย่างของนักเรียนที่ทโี่ รงเรียนและชุมชน
1..นักเรียน
2.ครู มีทักษะและพัฒนาการเรียนการสอนกีฬาสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพ
2.ครูผู้สอน
เชิงคุณภาพ
3.ผู้บริหาร
1.โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬา ทัง้ ในระดับ
4.กิจกรรม
เครือข่ายสถานศึกษา และระดับเขตพื้นที่การศึกษา สารถนาความรู้ ความสามารถด้าน 5.ด้านสนับสนุน
กีฬา ไปเล่นกีฬาได้ในระดับทีส่ ูงขึ้น
2. นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬา มีความรู้ ความเข้าใจในการเล่นกีฬาทีส่ ูงขึ้น
3. ครูหรือบุคลากร ที่ผ่านการเข่งขันกีฬา สามารถนาความรู้ ความสามารถ มาพัฒนา
ตนเองและมีศักยภาพในการเรียนการสอนสูงขึ้น
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
9.2 นักเรียนมีโอกาสได้เล่นแข่งขันกีฬาตามความสามารถ และมีทักษะในการเล่นกีฬา
9.3 เกิดความรัก ความสามัคคีภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน และชุมชน
9.4 นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
9.5 นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาในระดับทีส่ ูงขึ้น
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โครงการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ
กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จุดเน้นที่ 1
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายวิเศษ
ปากหวาน โทรศัพท์
086-8755601
2. นายไพฑูรย์
ตระการไทย โทรศัพท์
089-8656693
3. นางสิทธิพร
ไขแสง
โทรศัพท์
089-9477549
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วย
สร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งจะเป็นส่วนในการพัฒนาประเทศชาติได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งกิจกรรมลูกเสือยัง
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง ซึ่งสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือได้ดีเด่น จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนของชาติ
เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซึ่งจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต
นอกจากนี้ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 ได้กาหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุน งานของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ ดังนั้น สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ดูแลงานลูกเสือ ได้เห็นความจาเป็นดังกล่าว โดยเฉพาะทักษะในการฝึกระเบียบ และการเรียน
การสอนลู ก เสื อ ให้ เ ป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี คุ ณ ภาพต่ อ ไปในอนาคต จึ ง ก าหนดจั ด โครงการส่ งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น เพื่อที่จะสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกาปฏิบัติงานด้านลูกเสือ การปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา รวมทั้งสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือได้อย่างดีเยี่ยม
2.2 เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ครู ผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ และสามารถ
นาความรู้ และทักษะทางการลูกเสือ ไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้มีระเบียบ วินยั และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1) ติดตาม ประเมินผลโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือได้เป็นอย่างดีจาก
ทุกเครือข่าย ในสังกัด สพป.อบ.1 จานวน 248 โรงเรียน
2). คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมลูกเสือได้เป็นอย่างดี เครือข่ายละ
3 โรงเรียนเพื่อจัดการประกวดโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ
3) จัดประกวดการสอนกิจกรรมทางลูกเสือ ของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เช่น การประกวดระเบียบ
แถว หรือการประกวดการจัดสวนสนาม เป็นต้น
เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการจัดประกวดกิจกรรมลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทกั ษะ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเป็นอย่างดี
2) โรงเรียนสามารถนาความรู้ ความสามารถไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น และเป็นแบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 ขออนุมัติโครงการ
2 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา
3. แจ้งกาหนดการออกประเมินให้โรงเรียนที่จัดสอน
กิจกรรมลูกเสือทราบ
4 แต่งตั้งคณะกรรมการ และมอบหมายงาน
5 ออกประเมิน และพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่จัด
กิจกรรมลูกเสือได้เป็นอย่างดี
6. จัดประกวดโรงเรียนทีผ่ ่านการคัดเลือก
7 ประเมินผล สรุปและรายงานผลโครงการ

ระยะเวลา

หมายเหตุ

มีนาคม 2560
เมษายน 2560
เมษายน 2560

สพป.อบ.1
สพป.อบ.1
สพป.อบ.1

พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม – กรกฎาคม
2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

สพป.อบ.1
คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ
กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย
6. งบประมาณ
จานวน 100,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
1.1 ประชุมคณะกรรมการ/ประธานเครือข่าย
1.2 ออกประเมินโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
1.3 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
กิจกรรมที่ 2
1. สนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนในเครือข่าย
26 เครือข่าย ๆ ละ 2,000 บาท
2. จัดทาเกียรติบัตรและโล่รางวัล
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณที่
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
4,000
24,000
-

4,000
-

24,000

52,000
20,000
100,000

52,000
56,000

24,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ไม่เข้าใจบทบาท
หน้าที่ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
2. ขาดความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกระบวนการสอนกิจกรรมลูกเสือ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบควรจัดระบบการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือในสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
2. จัดอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะในวิชาลูกเสือ
ให้สูงขึ้น เพื่อนาไปจัดกาดรเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

-

20,000
20,000
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ติดตามประเมินผลโรงเรียนทีส่ ามารถจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือได้เป็น
อย่างดีจากทุกเครือข่าย ในสังกัด สพป.อบ.1 จานวน 248 โรงเรียน
2. คัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมลูกเสือได้
เป็นอย่างดี เครือข่ายละ ๑ โรงเรียนเพื่อจัดการประกวดโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ
3. จัดประกวดการสอนกิจกรรมทางลูกเสือ ของโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เช่น
การจัดประกวดระเบียบแถว หรือการประกวดการจัดสวนสนาม เป็นต้น
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการจัดประกวดกิจกรรมลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือเป็นอย่างดี สามารถนาความรู้
ความสามารถไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น
แบบอย่างแก่บุคคลอื่นได้

ค่าเป้าหมาย
โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1
จานวน 248 โรงเรียน ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ครบทั้ง
5 ด้านคือ
1.นักเรียน
2.ครูผู้สอน
3.ผู้บริหาร
4.กิจกรรม
5.ด้านสนับสนุน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือในสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี
9.2 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินในการจัดกิจกรรมลูกเสือเสือ สามารถนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ใน
การเรียนการสอนวิชาลูกเสือ ในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
9.3 โรงเรียนที่ชนะการประกวดการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีนักเรียนที่มีความเป็นระเบียบวินยั มีกฎ กติกาที่ดี
และสามารถเป็นแบบอย่างแก่บคุ คลทั่วไปได้
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โครงการ

ประชุมสัมมนาโรงเรียนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2560
กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จุดเน้นที่ 1
หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายไพฑูรย์
ตระการไทย โทรศัพท์
089-8656693
2. นางสาริกา
ชายผา
โทรศัพท์
084-4981213
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบ ลราชธานี เขต 1 ได้ กาหนดจุ ดประสงค์ร่วมสนองงาน
พระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งได้ดาเนินกิจกรรมการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อให้นักเรียน
สามารถเข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช รู้จักการนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อน สร้างองค์ความรู้ ทั้ง 5 องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้ยั่งยืน ตาม
แนวทางพระราชดาริ ให้กับโรงเรียนที่เป็นสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ในปีการศึกษา 2560 จานวน 30 โรงเรียน และโรงเรียน
เดิมที่รับป้ายพระราชทานแล้ว จานวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนที่มีความพร้อมสมัครเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น จานวน
150 โรง ดังนั้น กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรียนสมาชิกฯ เดิม ได้รายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2.2 เป็นการทบทวน แนวทางการดาเนินงานให้กับโรงเรียนสมาชิก ให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้น
2.3 เป็นการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน
2.4 เป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและชมผลการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของ
กลุ่มโรงเรียนสมาชิก
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 กลุ่มโรงเรียนสมาชิกเดิม จานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน จานวน 4 คน
3.1.2. โรงเรียนสมัครสมาชิกใหม่ จานวน 30 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม จานวน 60 คน
3.1.3 โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จานวน 118 โรงเรียนๆ ละ 1 คน จานวน 118 คน
3.1.4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ / คณะวิทยากร /ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 18 คน
รวมทั้งสิน 200 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
สร้างบุคลากรโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการให้มีครูแกนนา นักเรียนแกนนา สามารถสร้างจิตสานึกให้กับ
นักเรียนในการอนุรักษ์พืชในท้องถิ่นของตนเอง พร้อมทั้งสามารถขยายความรู้ไปยังเครือข่ายโรงเรียนใกล้เคียงได้
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4. กิจกรรมสาคัญและระยะเวลาดาเนินการ/งบประมาณ
1. เสนอขออนุมัติโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3. ประสานโรงเรียนเป้าหมาย
4. ดาเนินการจัดประชุม
5. สรุปผลการประชุม
5. การติดตามประเมินโครงการ
ตัวชี้วัด
เครื่องมือ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
แบบประเมิน
ทุกโรงเรียน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชเพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึง
ความสาคัญและประโยชน์ของ
พันธุกรรมพืช รู้จักการนาไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

วิธีการวัดประเมินผล
เก็บข้อมูล

6. ที่มาของงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ประจาปี 2560 สพป.อบ. 1 จานวน 10,000 บาท
1. ค่าอาหารจัดประชุม
2. ค่าอาหารว่าง
3. ค่าวิทยาการ (เหมาจ่าย)
4. ค่าพาหนะวิทยากร
5 ค่าวัสดุจัดอบรม
7. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
มกราคม - กันยายน 2560
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ครู นักเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” มีความ
ตระหนัก มีจิตสานึกในการปลูกฝังให้เยาวชนในสถานศึกษา มีความรู้ในการอนุรักษ์ต้นไม้
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เสริมสร้างความเข้าใจและแนวทางการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการของ
เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายชาตรี
ปุระมงคล
โทรศัพท์ 089-6198228
2. นางวิจติ รา
สุขสาย
โทรศัพท์ 082-4883627
3. นางเพชรมณี
บุญดาว
โทรศัพท์ 081-8786596
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ข้าราชการครูและผู้ที่มารับบริการ
ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสานักงานจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลที่รอบรู้ในด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการแก่ครู
และผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีวิสัยทัศน์ มีความเชื่อมั่นในสายงานอาชีพของตน มีจิตสานึกในด้านการบริการ
และจิตอาสา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รวมทั้ง
ประสานสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความรู้เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน ลดอัตตาตัวตน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างความเข้าใจระหว่าง
สถานศึกษากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้ เสริมสร้างจิตอาสาและจิตบริการ

3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จานวน 350 คน
เชิงคุณภาพ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความรักความสามัคคีร่วมมือร่วม
ใจในหน่วยงานให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรมหลัก
เสนอขออนุมัติโครงการ
ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดประชุมสัมมนาบุคลากรใน สพป.อบ.1 และ
ผู้บริหารสถานศึกษา
สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
7 พฤศจิกายน 2559
7 พฤศจิกายน 2559
9 พฤศจิกายน 2559
10 – 30 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 42,000 บาท

รายละเอียดดังนี้ :

ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1 การจัดประชุมสัมมนา
(ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)
จานวน 350 คน
2 ศึกษาดูงาน
3 สรุปและรายงานผล
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณที่
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
42,000
42,000
42,000

-

42,000

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. บูรณาการโครงการ โดยใช้งบประมาณร่วมกัน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรได้รับขวัญกาลังใจปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความรัก
ความสามัคคีในสานักงาน

ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ผ่านการพัฒนามีจติ สานึกและมีความตั้งใจในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ผู้ผ่านการพัฒนามีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร
9.3 ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีการดาเนินการที่ทนั สมัยและรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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โครงการ
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายชาตรี
ปุระมงคล
โทรศัพท์ 089-6198228
2. นางวิจติ รา
สุขสาย
โทรศัพท์ 082-4883627
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีนโยบายให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามความต้องการและตรงกับงานที่ปฏิบัติ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 จัดทาโปรแกรมจาแนกความต้องในการพัฒนาของครูรายบุคคล
2.2 จัดทาโปรแกรมรายงานผลการพัฒนาของครูรายบุคคล
2.3 เพื่อให้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
ข้อมูลการพัฒนาครู ผูบ้ ริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ทุกคน
จานวน 3,000 คน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1 จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
2 เตรียมข้อมูลและประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3 เขียนโปรแกรมและกรอกข้อมูลพื้นฐาน
4 ดาเนินการใช้โปรแกรม
5 สรุปผลการดาเนินการ

ระยะเวลา
1 – 30 พฤศจิกายน 2559
1 – 30 ธันวาคม 2559
1 – 30 มกราคม 2560
1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2560
1 – 30 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 5,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1. การจัดทาโปรแกรม
2. สรุปและรายงานผล
รวมทั้งสิ้น
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณที่
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
5,000
5,000
5,000
5,000
-
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ความสมบูรณ์ของโปรแกรม
2. การรายงานผลการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอ้ มูลในการพัฒนาครูทั้งระบบ ที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของข้าราชการ
ในสังกัด
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โครงการ

สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายชาตรี
ปุระมงคล
โทรศัพท์ 089-6198228
2. นางวิจติ รา
สุขสาย
โทรศัพท์ 082-4883627
3. นางเพชรมณี
บุญดาว
โทรศัพท์ 081-8786596
1. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ดังนั้น
การบริหารจัดการองค์กรต่างๆโดยเฉพาะสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความพร้อมที่จะนาองค์กรไปสู่
ความสาเร็จในการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และนโยบายการศึกษาของชาติ ดังนั้น การที่
ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ใ ห้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพนั้น จาเป็นจะต้อง
เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการเป็นผู้นา บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ ทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์
ภาวะผู้นาทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งประสานสัมพันธ์สามารถสร้างความร่วมมือ
ร่วมใจบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มองเห็นถึง
ความสาคัญจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และความตระหนักในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
2.2 เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2.3 มุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบได้
2.4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการสถานศึกษา และเกิดความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ - ผู้บริหารสถานศึกษา 250 คน
เชิงคุณภาพ - ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนที่ผา่ นการพัฒนาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
1. จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. จัดประชุมเสวนาด้านการบริหารการศึกษา และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการบริหาร
สถานศึกษา
4. สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
1 - 30 ธันวาคม 2560
1 มีนาคม - 30 มีนาคม 2560
1 - 30 เมษายน 2560
1 - 30 พฤษภาคม 2560
1 – 30 กันยายน 2560

57

5. ระยะเวลาและสถานที่ ในการดาเนินงาน
ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560
สถานที่ในการดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 200,000 บาท

รายละเอียดดังนี้ :

ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1 ประชุมเสวนาการบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล
2 การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การบริหารจัดการ
3 สรุปและรายงานผล
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณที่
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
80,000
80,000
120,000

-

120,000

-

200,000

-

200,000

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระยะเวลา
2. จานวนผูบ้ ริหาร
3. งบประมาณ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานโครงต้องจัดทาปฏิทินในการดาเนินการที่ชดั เจน
และก่อนดาเนินงานควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบรับการเข้าร่วมโครงการเพื่อความชัดเจนและความลงตัวของงบประมาณ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
- ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และสามารถนิเทศภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในภาพรวมของสถานศึกษาสูงขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายชาตรี
ปุระมงคล
โทรศัพท์ 089-6198228
2. นางวิจติ รา
สุขสาย
โทรศัพท์ 082-4883627
3. นางเพชรมณี
บุญดาว
โทรศัพท์ 081-8786596
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานทีส่ นับสนุนส่งเสริมการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการในด้านต่างๆ แก่ขา้ ราชการครูและผู้ที่มารับ
บริการ ดังนัน้ บุคลากรที่ปฏิบตั งิ าน ในสานักงานจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเป็นบุคคลที่รอบรู้ในด้านต่างๆสามารถให้บริการ
แก่ครูและผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีวิสัยทัศน์ มีความเชื่อมั่นในสายงานอาชีพของตน มีจิตสานึกในด้านการ
บริการและจิตอาสา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รวมทั้ง
ประสานสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนีข้ ึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความรู้ เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่ อง มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติ งานเพื่อสร้างวิสั ยทัศน์ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน ลดอัตตาตัวตน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
สร้างความเข้าใจระหว่างสถานศึกษากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้ เสริม สร้างจิตอาสาและจิต
บริการ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จานวน 50 คน
เชิงคุณภาพ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความรักความสามัคคีร่วมมือร่วม
ใจในหน่วยงานให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรมหลัก
เสนอขออนุมัติโครงการ
ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดประชุมสัมมนาบุคลากรใน สพป.อบ.1
สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
1 - 30 พฤศจิกายน 2559
1 - 30 มกราคม 2560
1 – 30 เมษายน 2560
10 – 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 30,000 บาท

รายละเอียดดังนี้ :

ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1 การจัดประชุมสัมมนา
(ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)
จานวน 50 คน
2 ศึกษาดูงาน
3 สรุปและรายงานผล
รวมทั้งสิ้น
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณที่
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10,000
10,000
20,000
30,000

-

20,000
30,000

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบตั ิงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. บุคลากรได้รับขวัญกาลังใจปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความรัก
ความสามัคคีในสานักงาน

ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ผ่านการพัฒนามีจติ สานึกและมีความตั้งใจในการปฏิบัตงิ านในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 ผู้ผ่านการพัฒนามีความรักและภาคภูมิใจในองค์กร
9.3 ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถปรับปรุงงานในหน้าที่ให้มีการดาเนินการที่ทนั สมัยและรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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โครงการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูดีในดวงใจ ครูครุสดุดี ครูดี
เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายชาตรี
ปุระมงคล
โทรศัพท์ 089-6198228
2. นางวิจติ รา
สุขสาย
โทรศัพท์ 082-4883627
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทาโครงการ ครูดีในดวงใจ
และครูครุสดุดี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ขึ้นทุกปี เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เป็นที่ศรัทธายอมรับ เสียสละ และมีผลงานดีเด่น เพื่อให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสนองนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้
ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการในสังกัด
3. เป้าหมาย
ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัด สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ทุกคน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรมหลัก
เสนอขออนุมัติโครงการ
ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
รายงานผลการพิจารณา ไป สพฐ. , คุรุสภา
จัดให้ได้รับรางวัล

ระยะเวลา
1 – 30 ตุลาคม 2559
1– 30 พฤศจิกายน 2559
14 พฤศจิกายน 2559 - 30 สิงหาคม 2560
15 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
ภายใน 30 กันยายน 2560
16 มกราคม 2561

5. ระยะเวลาและสถานที่ในการดาเนินการ
ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
สถานที่ในการดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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6. งบประมาณ
จานวน 20,000 บาท

รายละเอียดดังนี้ :

ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1. การจัดประกวดกิจกรรม
2. สรุปและรายงานผล
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณที่
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
20,000
20,000
20,000
20,000
-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. จานวนผู้สง่ ผลงาน
2. เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
3. คณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือก
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงในการดาเนินงานโครงการ อาจเกิดจากจานวนผูส้ ่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกควรมีการกาหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และควรตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้สว่ นเสีย
สามารถพิจารณาด้วยความยุติธรรม
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
- ข้าราชการครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้รับขวัญกาลังใจปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดได้รับการประกาศเกียรติคุณ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเข้ารับ
รางวัลในวันครูที่ 16 มกราคม 2561

62

โครงการ

การส่งเสริม และการกากับติดตามการพัฒนาครู โดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัตงิ านเป็นฐาน
ด้วยระบบ TEPE Online
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายชาตรี
ปุระมงคล
โทรศัพท์ 089-6198228
2. นางวิจติ รา
สุขสาย
โทรศัพท์ 082-4883627
1. หลักการและเหตุผล
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนา
ครู โดยใช้รูปแบบการพัฒนาครูโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online (Teachers
and Educational Personnel Enhancement by holding Responsibilities and functional Areas as Majors) ซึ่ง
เป็นรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุก
เวลา ทุกสถานที่ตามความต้องการ และความสนใจ ประหยัดงบประมาณ สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
อย่างทั่วถึง เท่าทัน และเท่าเทียมกัน โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นศูนย์ส่งเสริม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับภาคที่ทาหน้าที่พัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online ซึ่งสามารถอานวยความ
สะดวกและให้ความรู้ในการที่ครูจะเข้ารับการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1 ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาครูตามรูปแบบนี้จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง
2. ครูสามารถเข้ารับการพัฒนาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องนอกเวลาราชการ
3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
Best Practices
4. เพื่อกากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online อย่างต่อเนื่องเต็มรูปแบบ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจ และเข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 100
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ร้อยละ 80
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการกากับติดตาม ให้คาปรึกษาและประเมินผล
การพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online ร้อยละ 100
เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจ และเข้ารับการพัฒนา
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานและได้รับการเผยแพร่ผลงาน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการกากับติดตาม ให้คาปรึกษาและประเมินผล
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
1. การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
เข้ารับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
1 ตุลาคม 2559
ถึง
2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมและผลการ
30 กันยายน 2560
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices
3. กากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online
4. สรุปและรายงานผลการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online ในรูปแบบ
งานวิจยั เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ ศูนย์สง่ เสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับภาคที่ทาหน้าที่พฒ
ั นาครูด้วยระบบ
TEPE Online สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 30,000 บาท
ที่
1

2

3

4

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1 การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้า
รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
1.1 จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ
1.2 จัดทาคู่มือการพัฒนา
กิจกรรมที่ 2 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการ
เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมและผลการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ Best Practices
2.1 การจัดแข่งขันผลการปฏิบตั ิงานที่เป็น
เลิศ Best Practices
2.2 การเสวนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 3 ติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ครูด้วยระบบ TEPE Online
3.1 การนิเทศ กากับ ติดตาม การดาเนินงาน
3.2 การประเมินผลการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมที่ 4 สรุปและรายงานผลการพัฒนา
ครูด้วยระบบ TEPE Online ในรูปแบบงานวิจัย
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไป
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณที่
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10,000
10,000
-

-

-

-

10,000

-

10,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,000

-

10,000

-

30,000

-

30,000

-
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระบบ Internet ไม่เสถียร ไม่ครอบคลุมพื้นทีบ่ ริการของศูนย์
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ Internet
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. จัดหาระบบ Internet ที่มีความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นทีบ่ ริการของศูนย์
2. ประชุมชี้แจง และจัดทาเอกสารคู่มือความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบ Internet ในการพัฒนา
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจ และเข้ารับการพัฒนา
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการกากับติดตาม ให้คาปรึกษาและประเมินผล
การพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online
เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจ และเข้ารับการพัฒนา
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานและได้รับการเผยแพร่ผลงาน
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการกากับติดตาม ให้คาปรึกษาและประเมินผล
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online อย่างทั่วถึง
2. ครูมีเวลาในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มที่ และมีประสิทธิภาพ
3. มีเครือข่ายการเรียนรู้ และการเผยแพร่ผลงาน นวัตกรรมและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
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โครงการ
ปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายชาตรี
ปุระมงคล
โทรศัพท์ 089-6198228
2. นางวิจติ รา
สุขสาย
โทรศัพท์ 082-4883627
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมสนับสนุน กากับ ติดตาม
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและเป็ นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ มีข้าราชการ
และลูกจ้างประจาในสังกัดจานวนมาก ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงจัดทาโครงการปัจฉิม
นิเทศให้กับผู้ที่เกษียณอายุราชการขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างได้เตรียมตัวในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหลังเกษียณอายุราชการ
2.2 เพื่อเป็นขวัญ กาลังใจและสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่ราชการมาจนถึงวาระเกษียณอายุราชการ
2.3 เพื่อให้เพื่อนร่วมงานได้มีโอกาสแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการปี 2560 จานวน 200 คน
เชิงคุณภาพ เพื่อเป็นเกียรติ ขวัญ กาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจาทุกคน
ที่เกษียณอายุราชการ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก
แต่งตั้งกรรมการดาเนินการ/ประชุมเตรียมการ/จัด
ประชุมปัจฉิมนิเทศ/สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
กันยายน 2560

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 100,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
-จัดประชุมปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณ
-สรุปรายงานผล
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณที่
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
100,000
100,000
100,000

-

100,000

-
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสพท.อบ.1 ที่เกษียณอายุราชการ มีความภาคภูมิใจ
ในชีวิตทีส่ ามารถปฏิบัติหน้าที่จนครบวันเกษียณอายุราชการ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้เข้ารับปัจฉิมนิเทศมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติราชการจนเกษียณอายุราชการ
9.2 ผู้ผ่านการปัจฉิมนิเทศสามารถปรับวิถีชีวิตหลังเกษียณอายุราชการให้อยู่อย่างมีความสุขและพอเพียง
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โครงการ

การสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง
พนักงานราชการ ประจาปี 2560
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายชาตรี
ปุระมงคล
โทรศัพท์ 089-6198228
2. นางทิยานันท์ พละไกร
โทรศัพท์ 081-6539536
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เป็นผู้ดาเนินการสรรหาครูผู้ช่วย (กรณีจาเป็น) พนักงานราชการ และลูกจ้าง เพื่อบรรจุแต่งตั้งใน
ตาแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากาลังของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนอัตรากาลัง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ปัญหาการขาดอัตรากาลังในสถานศึกษา
2. เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรูค้ วามสามารถปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
3.เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

การสรรหาบุคคลตามอัตรากาลังที่ว่าง จานวน 100 อัตรา
ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง

4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน

1.
2.
3.
4.

กิจกรรมและการดาเนินการ
เสนอขออนุมัติโครงการ
ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาในการดาเนินการ
1 - 30 พฤศจิกายน 2559
1 - 30 มกราคม 2560
1 มีนาคม - 30 เมษายน 2560
10 - 30 กันยายน 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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6. งบประมาณ
จานวน 150,000 บาท

รายละเอียดดังนี้ :

ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1. สารวจอัตราว่างตาแหน่งต่างๆ
2. สอบแข่งขัน
3. ประกาศผลการสอบและรายงาน สพฐ.
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณที่
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
150,000
150,000
150,000
150,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. งบประมาณในการดาเนินงาน
2. จานวนอัตราว่างในตาแหน่งต่างๆ
3. วิธีการสรรหา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ควรมีการสารวจอัตราว่างของตาแหน่งต่างๆ แล้วจัดทาปฏิทินการดาเนินงานที่ชดั เจน ทาหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
- การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ได้บุคลากรทดแทนตามตาแหน่งที่วา่ งลดการขาดอัตรากาลัง
- ได้บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ

ค่าเป้าหมาย
1 ร้อยละ 100
2 ร้อยละ 100
3. ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ลดการขาดอัตรากาลังในสถานศึกษา
- ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง

-
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โครงการ

การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายชาตรี
ปุระมงคล
โทรศัพท์ 089-6198228
2. นางสุธานี
วิสุงเร
โทรศัพท์ 094-5416289
3. นางประนมยงค์ วิจิตร
โทรศัพท์ 081-9760101
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวปฏิบัติการในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เป็ น ธรรมและเหมาะสม โดยคานึ ง ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการปฏิบั ติ ราชการตามมาตรฐานต าแหน่ ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้อานวยการสถานศึกษา เพื่ อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
2.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
2.3 เพื่อจัดทารายงานผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 251 โรงเรียน
- การดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียนและทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
- ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษา
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกคน
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. -จัดทาโครงการ
-เสนอขออนุมัติโครงการ
2. กิจกรรมการดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ ติดตามผลการปฏิบตั ิงานของ ผูอ้ านวยการ
โรงเรียน และข้าราชการครูรักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน
ข้าราชการที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 (เชี่ยวชาญ)

ระยะเวลา
1 สิงหาคม – 30
กันยายน 2560
กุมภาพันธ์ 2560 และ
สิงหาคม 2560

2. จัดทาคู่มือ/เอกสารการตรวจ ติดตามฯ

กุมภาพันธ์ 2560 และ
สิงหาคม 2560
3. ประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามฯ
กุมภาพันธ์ 2560 และ
สิงหาคม 2560
4. กรรมการตรวจ ติดตามฯออกประเมินฯ
มีนาคม 2560 และ
กันยายน 2560
5. ประชุมสรุปผลการ ตรวจ ติดตามฯ
กันยายน 2560
6. จัดทารายงานผลการ ประเมินฯ
กันยายน 2560
7. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ สพท.
กันยายน 2560
8. ประชุมคณะกรรมการระดับ สพท.
กันยายน 2560
9. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามประกาศ สพฐ,ข้อ 10.3 วรรคท้าย
กันยายน 2560
10.ประชุมคณะกรรมการ ตามประกาศ สพฐ,.ข้อ 10.3 วรรคท้าย
กันยายน 2560
11. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศ สพฐ,.ข้อ กันยายน 2560
10.3.2 (กลั่นกรองการเลื่อนขั้นฯ)
12.ประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษาตามประกาศ สพฐ,.ข้อ กันยายน 2560
10.3.2 (กลั่นกรองการเลื่อนขั้นฯ)
13.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจา
กันยายน 2560
14.ประชุมคณะกรรการพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจา
กันยายน – ตุลาคม 2560
15.ประชุม อกศจ. และ กศจ.อุบลราชธานี
กันยายน – ตุลาคม 2560
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หมายเหตุ
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6. งบประมาณ
จานวน 25,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

กิจกรรมที่ 1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2559)
1. ประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามติดตามฯ
13 ชุดๆละ 3 คน (40คน) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2. จัดทาเอกสารการตรวจ ติดตาม ฯ
3. ค่าอาหารทาการนอกเวลาสาหรับเจ้าหน้าที่
4. กรรมการดาเนินการออกตรวจ เก็บข้อมูลรายโรงเรียน
- เบี้ยเลี้ยงกรรมการ
5. ประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามติดตามฯ สรุปผลการ
ตรวจ ติดตามฯ
– ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1,200
8,500
10,000
9,600
1,200

6. ประชุมคณะกรรมการระดับ สพท. (22คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

660

7. ประชุมคณะกรรมการ ตามประกาศ สพฐ,. ข้อ 10.3
วรรคท้าย (40คน) – ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1,200

8. ประชุมคณะกรรการพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจา
(22คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

660

กิจกรรมที่ 2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2560)
1. ประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามติดตามฯ 13 ชุดๆ
ละ 3 คน (40คน)
– ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
2. จัดทาเอกสารการตรวจ ติดตาม ฯ
3. ค่าอาหารทาการนอกเวลาสาหรับเจ้าหน้าที่
4. กรรมการดาเนินการออกตรวจ เก็บข้อมูลรายโรงเรียน
- เบี้ยเลี้ยงกรรมการ
5. ประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตาม ติดตามฯ สรุปผล
การตรวจ ติดตามฯ
– ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

1,200
8,500
10,000
9,600
1,200

6. ประชุมคณะกรรมการระดับ สพท. (22คน)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

660

7. ประชุมคณะกรรมการ ตามประกาศ สพฐ,. ข้อ 10.3
วรรคท้าย (40คน) – ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
8. ประชุมคณะกรรการพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจา(22คน)

1,200
660

รวมงบประมาณ
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

20,000

29,040

17,000
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากข้อจากัดของโครงการ ได้แก่ งบประมาณ เวลา บุคลากร และการดาเนินงาน
โดยการปฏิ บั ติการซึ่ง ส่ งผลกระทบต่ อโครงการท าให้โครงการมี ความคลาดเคลื่อน คือ ค่า ใช้ จ่ ายเกินที่ กาหนดทาให้
งบประมาณไม่เพียงพอตามที่กาหนดไว้ส่งผลให้ระยะเวลาวันสิ้นสุดโครงการมีความคลาดเคลื่อน การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารการศึกษา และการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องแต่งตั้งผู้ที่มีความความรู้เหมาะสม รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม
และการดาเนินงานต้องมีการกาหนดระยะเวลาดาเนินที่ชัดเจน จึงจะสามารถดาเนินโครงการให้สาเร็จลุล่วงไปได้
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
1. สพป.อบ.1 ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
100%
การเลื่อนขัน้ เงินเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการที่รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน ข้าราชการที่รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4(เชี่ยวชาญ) ตลอดจน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน
2.
2. ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือ่ นขั้นเงินเดือนฯ ได้ถูกต้อง
ตามแนวปฏิบัติและวิธีการที่ สพฐ./ สพท.กาหนด
3.
เชิงคุณภาพ
การดาเนินการเลื่อนขัน้ เงินเดือน เป็นไปด้วยความบริสทุ ธิ์ ยุติธรรม และเป็นตาม
ข้าราชการครูและบุคลากร
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทางการศึกษาในสังกัดมีขวัญ
และกาลังใจที่ดี
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถานศึกษาและส่วนราชการ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็น
จริงในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดมีขวัญและกาลังใจที่ดี
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โครงการ
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายชาตรี
ปุระมงคล
โทรศัพท์ 089-6198228
2. นางสุภาวดี
วิริยะพันธ์
โทรศัพท์ 098-2645838
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดแนวการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขอเลื่อนมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาการขอเลื่อนมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษของข้าราชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยเป็นธรรมและเหมาะสม โดยคานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอ
เลื่อนมีวิทยาฐานะชานาญการพิเศษที่ถูกต้อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด
2.2 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง ประกอบการพิจารณาการขอเลื่อนมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
2.3 เพื่อจัดทารายงานผลการประเมินการขอเลื่อนมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ประเมินประสิทธิภาพการประเมินการขอเลื่อนมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด จานวน 100 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
- ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพการประเมินการขอเลื่อนมีวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
1. -จัดทาโครงการ
-เสนอขออนุมัติโครงการ
2. กิจกรรมการดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการขอเลื่อนมีวิทยฐานะฯ

ระยะเวลา
1 สิงหาคม –
30 กันยายน 2559

หมายเหตุ

กุมภาพันธ์ 2560

2. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ
3. กรรมการประเมินฯ
4. ประชุมสรุปผลการประเมินฯ

มีนาคม 2560
มีนาคม – กันยายน 2560
กันยายน 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 50,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

1. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ
(ค่าอาหารกลางวัน/ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม)

5,000

2. กรรมการประเมินฯ
3. การสรุปรายงานผลการประเมินฯ
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

-

50,000

40,000
-

5,000

-

40,000

10,000

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. บูรณาการโครงการ โดยใช้งบประมาณร่วมกัน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ
ได้รับการประเมินด้วยถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินและเป็นธรรม

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึกและมีความตั้งใจในการปฏิบัตงิ านในหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนั้ ต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายชาตรี
ปุระมงคล
โทรศัพท์ 089-6198228
2. นางสุธานี
วิสุงเร
โทรศัพท์ 094-5416289
3. นางเพชรมณี
บุญดาว
โทรศัพท์ 081-8786596
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยแต่ละปีมีข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เป็นจานวนมาก ซึ่งเมื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พจิ ารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จะต้องนาไปจ่ายให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในแต่ละปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้ข้าราชการครู/
บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจาในสังกัด ทีไ่ ด้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี 2558,2559 ขึ้น
2.2 เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญ กาลังใจ แก่ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจาในสังกัด
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจาในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี 2558, 2559 ซึ่งมีผู้เสนอขอฯ จานวน 1,000 ราย
3.2 เชิงคุณภาพ
เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญ กาลังใจ แก่ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจาในสังกัด
ทาให้บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่วนราชการต่อไป
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4

กิจกรรมหลัก
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชฯ (ประชุม)
เจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบเดินทางไปรับเครื่องราชฯ
แจ้งผู้ได้รับจัดสรร เครื่องราชฯ ทราบ
จัดพิธีมอบเครื่องราชฯ

ระยะเวลา
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559
พฤศจิกายน 2559

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หมายเหตุ
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6. งบประมาณ
จานวน 5,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรม
1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเดินทางไปรับเครื่องราชฯ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชฯ
3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเครื่องราชฯ
4. จัดพิธีรับเครื่องราชฯ
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
5,000
5,000
-

5,000

-

5,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. บูรณาการโครงการ โดยใช้งบประมาณร่วมกัน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา ข้าราชการครู/บุคลากร
ทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา ในสังกัด ทีไ่ ด้รับพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ได้รับขวัญ กาลังใจ ทาให้บังเกิดผลดีต่อการปฏิบตั ิประจาปี 2558, 2559 ซึ่งมีผู้
เสนอขอฯ จานวน 1,000 ราย

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา ในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี 2558, 2559 จานวน 1,000 ราย ได้รับขวัญ กาลังใจ ทาให้บังเกิดผลดีต่อการปฏิบตั ิ

-
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โครงการ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพครูบรรจุใหม่สู่การเป็นครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จุดเน้นที่ 2
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายชาตรี
ปุระมงคล
โทรศัพท์ 089-6198228
2. นางวิจติ รา
สุขสาย
โทรศัพท์ 082-4883627
1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 บัญญัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 45 หรือมาตรา 50 ก่อนการมอบหมาย
หน้าที่ให้ปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
ก
า
ห
น
ด
ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึกษาอุบ ลราชธานี เขต 1 เป็ น หน่ ว ยงานการศึก ษาที่ จั ด ตั้ ง ขึ้น ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหน้าที่ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ
รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
จึง ได้จั ด ทาแผนการพั ฒ นาและส่ ง เสริมข้า ราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในหน่ว ยงานการศึกษาในเขตพื้ น ที่
การศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยที่การดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นจะต้องพัฒนาบุคลากรทุ กฝ่าย ครูเป็นผู้ที่มีความสาคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 บัญญัติให้มีการ
พั ฒ นาข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ทั ก ษะ เจตคติ ที่ ดี คุณ ธรรม จริย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งครูบรรจุใหม่นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีบทบาทและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาการเรียน
การสอนและสื่อการเรียนรู้เพื่อให้บทเรียนน่าสนใจ ท้าทาย และจูงใจให้นักเรียนประสบผลสาเร็จในการเรียนตามแนวการ
จัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึง
จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครูผู้ช่วยขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้เข้ารับการพัฒนา ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้ที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็น
ผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างมืออาชีพ
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้ที่มีวินยั คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา อันจะนาไปสู่การสร้างเครือข่าย
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3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559 จานวน 11 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และสามารรถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
2. ครูผู้ช่วย มีความพึงพอใจ และมีเจตคติที่ดี ในการประกอบวิชาชีพ
3. ครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรมหลัก
จัดทาและขออนุมัติโครงการ
แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข่ารับการอบรมพัฒนา
ดาเนินการอบรมพัฒนา โดยการบรรยาย
ความรู้ด้านต่างๆ และเข้าค่ายวิชาการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
สรุปและรายงานผลการพัฒนา

ระยะเวลา
21 – 24 ตุลาคม 2559
21 – 24 ตุลาคม 255
25 ตุลาคม 2559
26 – 31 ตุลาคม 2559
31 ตุลาคม 2559
1 – 30 พฤศจิกายน 2559

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 5,040 บาท

รายละเอียดดังนี้ :

ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1 ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 11 คน
(ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน)
2 สรุปและรายงานผล
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณที่
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
3,840
3,840
-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. บูรณาการโครงการ โดยใช้งบประมาณร่วมกัน

1,200
5,040

-

1,200
5,040

-
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
-ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
-ผู้เข้ารับการอบรมมีความพอใจในความมั่นคงของการประกอบวิชาชีพ
-ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้ตาม
มาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 100
3. ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผู้ผ่านการอบรมพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามมาตรฐาน
9.2 ผู้ผ่านการพัฒนา มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดไี ด้
9.3 ผู้ผ่านการพัฒนามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพของตน
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โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมการจัดสอบ NT)
กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จุดเน้นที่ 4
การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ
โทรศัพท์ 062-2954799
1. หลักการและเหตุผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้ นฐานในปีการศึกษา 2559 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานกับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยวั ด ความสามารถพื้ น ฐานส าคั ญ 3 ด้ า น คื อ ด้ า นภาษา (Literacy) ด้ า นค านวณ (Numeracy) และด้ า นเหตุ ผ ล
(Reasoning Abilities) ผลการประเมินที่ได้จะเป็นข้อมูลสาคัญที่สะท้อนคุณภาพการดาเนินงานการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการกาหนดนโยบาย กาหนดยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติ ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผลการ
ทดสอบระดับชาติ (NT) จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยความสามารถทั้ง สามด้าน ด้าน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 ทุกด้าน ซึ่ง
สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้กาหนดการจัดสอบNT ในวันที่ 8 มีนาคม
2560 เพื่อให้สถานศึกษาได้นาผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อกาหนดแนวดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
ปีการศึกษา 2559 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นรูปธรรม สามารถปฏิบัติได้จริงตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา
และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินของส่วนกลาง
2.2 เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน
ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการชุดต่างๆ ศูนย์ประสานการสอบ โรงเรียน/สนามสอบ ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน
2.3 เพื่อวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สาหรับนาไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนด้อยที่พบ
ทั้งรายบุคคล และการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรีย นชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 สังกัดสานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนทุกคนได้สอบ NT
3.2.2 โรงเรียน และเครือข่ายสถานศึกษา มีการนาผลสอบ NT ไปวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยของ
ผลคะแนนการสอบ ตามโครงสร้างของข้อสอบที่ใช้สอบ และจัดสอนซ่อมเสริม หรือปรับปรุงการเรียนการสอนในชัน้ เรียน
และรายบุคคล
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 โรงเรียนดาเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนชั้น
15 ธันวาคม 2559 –
ประถมศึกษา 3
10 มกราคม 2560
2 จัดประชุมชี้แจง การดาเนินการจัดสอบ
กุมภาพันธ์ 2560
ให้แก่ รอง ผอ.สพป.อบ.1 ศึกษานิเทศก์
และประธานศูนย์สอบ
3 จัดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 8 มีนาคม 2560
4 กากับติดตามการจัดสอบ และรายงานผล
วันที่ 8 มีนาคม 2560
การจัดสอบ
5 แจ้งผลคะแนนการทดสอบ และรายงานผล วันที่ 18 เมษายน 2560
การสอบให้แก่ โรงเรียน และเขตพื้นที่
การศึกษา
6 วิเคราะห์จุดเด่นผลสอบนักเรียนรายบุคคล เมษายน-พฤษภาคม 2560
ตามโครงสร้างข้อสอบ
7 สรุปและรายงานผลการดาเนินงานในภาพ
พฤษภาคม 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่าย
รวมทั้ง ระดับสถานศึกษาให้แก่สพฐ.ทราบ

นายทะเบียนวัดผลโรงเรียนทุก
โรงเรียน
นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ
ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
ประธานศูนย์สอบ
- รอง ผอ.สพป.อบ.1
- ศึกษานิเทศก์ประจาเครือข่าย
สานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
- ผู้บริหารโรงเรีย
- ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ และ
ศึกษานิเทศก์กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 107,500 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 1 โรงเรียนดาเนินการกรอกข้อมูล
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 3
จัดประชุมชี้แจง การดาเนินการ
กิจกรรมที่ 2 จัดสอบ ให้แก่ รอง ผอ.สพป.อบ.1
ศึกษานิเทศก์ และประธาน
เครือข่ายสถานศึกษา
จัดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่
3
กิจกรรมที่ 3 กากับติดตาม
การจัดสอบของสนามสอบ NT ใน
กิจกรรมที่ 4 ศูนย์สอบ
หมายเหตุ ใช้งบประมาณ
สพฐ.ในการจัดทาแบบทดสอบ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

เงินนอก
รวม งบประมาณ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

50,000

สพฐ.

-

-

งบนิเทศ

-
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ที่

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย
วัสดุ

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 5 แจ้งผลคะแนนการทดสอบ และ
รายงานผลการสอบให้แก่
โรงเรียน และเขตพื้นที่
การศึกษา
กิจกรรมที่ 6 วิเคราะห์จุดเด่นผลสอบนักเรียน
รายบุคคลตามโครงสร้างข้อสอบ
สรุปและรายงานผลการ
กิจกรรมที่ 7 ดาเนินงานในภาพระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่าย
รวมทั้ง ระดับสถานศึกษาให้แก่
สพฐ.ทราบ
หมายเหตุ ใช้งบประมาณ
สพฐ.ในการจัดทาแบบทดสอบ
รวม

เงินนอก
รวม งบประมาณ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,500

-

-

-

107,500

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ได้สอบ NT
2. ร้อยละ 100 ของครูที่สอนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 3นาผลสอบไป วิเคราะห์และ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในชัน้ เรียน

วิธีการ
1) การดาเนินการจัดสอบของศูนย์
สอบและสนามสอบ
1) วิเคราะห์และคัดแยกนักเรียน
รายบุคคลเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง
และอ่อน

เครื่องมือ
-แบบสอบถาม
-แบบนิเทศติดตาม
- แบบรายงานคะแนน
ผลการทดสอบ NT

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 1) กาหนดแนวทางการพัฒนานักเรียน - แบบรายงานคะแนน
ที่ 3 ที่มีผลสอบ NT มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่า ที่มผี ลการสอบต่ากว่าร้อยละ 50 ทุก
ผลการทดสอบ NT
กว่า 50 ได้รับการพัฒนาเป็นรายบุคคลต่อไป กลุ่มสาระการเรียนรู้
- แบบรายงานผลการ
ดาเนินงาน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา 2559 โดยผลสอบระดับโรงเรียน และ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในความสามารถทั้งสามด้าน คือด้านภาษา ด้านจานวน และด้านเหตุผล และในภาพรวม สูงขึ้น
ร้อยละ 5 ขึ้นไป ทุกด้าน
8.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการพัฒนาในระดับชัน้ สูงขึ้นต่อไป
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โครงการ
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ชั้น ป.1 – ป.4
กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จุดเน้นที่ 4
การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางวัชราภรณ์ จิตรมาศ
โทรศัพท์ 062-2954799
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย รัฐบาลมี นโยบายซุปเปอร์บอร์ด นักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบ ป.1 อ่า นออกเขียนได้ และมี
มาตรการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม” โดยให้ดาเนินการเร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบายพัฒนาการ
อ่านเขียนเพื่อการสื่อสาร(อ่านเข้าใจ) โดยกาหนดเป้าหมายให้นักเรียนพื้นที่ปกติและพื้นที่ชายแดนหรือพื้นที่พิเศษที่ใช้
ภาษาไทยถิ่นในชีวิตประจาวัน ชั้น ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี รวมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ภาษาไทยทุกระดับชั้นเมื่อ
เปรียบเทียบผลการประเมินปีการศึกษาที่ผ่านมาเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และเพื่อเป็นการประเมินผลการอ่านการเขียน
ภาษาไทย วิเคราะห์ผลการประเมิน สรุปผลการประเมินและจัดทาข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยเป็น
รายบุคคลและแผนซ่อมเสริมเป็นรายบุคคล
2. วัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบความสามารถในการอ่าน เขียน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. จัดทาเครื่องมือทดสอบความสามารถในการอ่าน เขียน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4
ปีการศึกษา 2559 ในสังกัดทุกคน
2. เพื่อทดสอบความสามารถในการอ่าน เขียน สาหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 -4
การศึกษา 2559 ในสังกัดทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในสังกัดทุกคน ได้รับการประเมินการอ่านเขียนอย่างมีมาตรฐาน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2.
3.
4.

กิจกรรม
จัดประชุมวางแผนคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อ
จัดทาแบบทดสอบ
จัดทาข้อมูลนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-4
การสร้างเครื่องมือทดสอบการอ่านเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-4
ประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1-4

ระยะเวลา
พ.ย. 2559
ม.ค. 2560
ก.พ.2560
ก.พ. 2560

หมายเหตุ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 30,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้

กิจกรรม/รายการ
1.ประชุมคณะกรรมการ/
คณะทางาน วันที่ 15 พฤศจิกายน
2560
2. จัดทาข้อมูลนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-4
3. จัดทาข้อสอบประเมินการอ่าน
การเขียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-4
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

เงินงบประมาณ
เงินนอก
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวม งบประมาณ
-

รวม
-

-

-

-

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

-

30,000

-

-

-

-

7. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมินผล
1.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในสังกัดทุกคน ได้รับการประเมินผล -ทดสอบ
การอ่านการเขียนที่ได้มาตรฐาน
2.ครูผู้สอนภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ในสังกัดทุกคน มี -ตรวจสอบ
ข้อมูลการอ่านการเขียนของนักเรียนรายตัวชี้วัด

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ
แบบรายงานผล
การประเมิน

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มขึ้นอย่างน้อยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3
8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -4 ในสังกัดทุกคน มีทักษะการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง
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โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 (กิจกรรมการจัดสอบ Pre O-NET)
กลยุทธ์ที่ 1
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จุดเน้นที่ 4
การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์ โทรศัพท์ 081-9772979
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีนโยบายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้กาหนด
เป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ 10 ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ประกอบกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สนับสนุนเครื่องมือในการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับโครงสร้างแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อม
สาหรับการสอบระดับชาติ O-NET ประจาปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กาหนดการจัดสอบในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้นเพื่อให้
สถานศึกษา เห็น ความสาคัญของการน าผลการทดสอบไปใช้ ประโยชน์ ในการวางแผนพั ฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนในระยะเร่งด่วน และเพื่ อให้นักเรียนคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้นั กเรีย นคิดวิเคราะห์
รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงแบบทดสอบ O-NET สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงกาหนดให้จัดสอบ Pre O-NET จานวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดสอบในวันที่ 21 – 22
ธันวาคม 2559 และครั้งที่ 2 จัดสอบในวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในชั้นที่จะสอบ O-NET เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนได้ทันการ โดย
เร่งรัดในการจัดสอนซ่อมเสริม/ปรับปรุงการสอนในชั้นเรียน และรายบุคคล ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้
คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
2.เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลการสอบของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 ส าหรั บ
นาไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนด้อยที่พบ ทั้งรายบุคคล และการจัดการเรียนการสอน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 5,619 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 2,159 คน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุกโรงเรียนทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกโรงเรียนทุกคน ได้สอบ Pre O-NET
เพื่อมีความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีลักษณะ
และรูปแบบคล้ายคลึงกับข้อสอบ O-NET
3.2.2 โรงเรียน และเครือข่ายสถานศึกษา มีการนาผลสอบ Pre O-NET ไปวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยของ
ผลคะแนนการสอบ ตามโครงสร้างของข้อสอบที่ใช้สอบ และจัดสอนซ่อมเสริม หรือปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และรายบุคคล
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1. จัดประชุมชี้แจง การดาเนินการจัดสอบ
ให้แก่ รอง ผอ.สพป.อบ.1 ศึกษานิเทศก์ และ
ประธานเครือข่ายสถานศึกษา
และส่งมอบคู่มือจัดสอบ ให้แก่โรงเรียน
2. จัดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
3. กากับติดตามการจัดสอบ และรายงานผลการ
จัดสอบ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
4. แจ้งผลคะแนนการทดสอบ และรายงาน
ผลการจัดสอบให้แก่ โรงเรียน และเขตพื้นที่
การศึกษา
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
5. วิเคราะห์จุดเด่น จุดเด่น ผลสอบนักเรียน
รายบุคคลตามโครงสร้างข้อสอบ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
6. กาหนดแนวทางการพัฒนานักเรียน
จัดสอนซ่อมเสริม/ปรับปรุงการสอนในชัน้ เรียน
และรายบุคคล

7. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานให้แก่ เขต
พื้นที่การศึกษาทราบ
8. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานให้แก่
สพฐ.ทราบ (ครั้งที่ 1)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

วันที่ 13 ธ.ค.59
กลุ่มนิเทศฯ

วันที่ 21-22 ธ.ค.59
วันที่ 19-20 ม.ค.60
วันที่ 21-22 ธ.ค.59
วันที่ 19-20 ม.ค.60

วันที่ 25 ธ.ค.59
วันที่ 23 ม.ค.60

ประธานเครือข่าย
สถานศึกษา
- รอง ผอ.สพป.อบ.1
- ศึกษานิเทศก์ประจา
เครือข่าย
ประธานเครือข่าย
สถานศึกษา

- ผู้บริหารโรงเรียน
ประธาน
วันที่ 25 – 30 ธ.ค.59 - เครือข่ายสถานศึกษา
วันที่ 23 - 25 ม.ค.60
- ครูผู้สอนประจากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วันที่ 5 ม.ค. – 31 ม.ค.60 - ผู้บริหารโรงเรียน
- ประธานเครือข่าย
สถานศึกษา
- ครูผู้สอนประจากลุ่ม
สาระการเรียนรู้
- คณะกรรมการพัฒนา
นักเรียนของเครือข่าย
สถานศึกษา
ประธานเครือข่าย
วันที่ 1 ก.พ.60
สถานศึกษา
กลุ่มงานวัดและ
วันที่ 15 ม.ค.60
ประเมินผลการศึกษา
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 62,000 บาท
รายละเอียดดังนี้
เงินงบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจงรองผอ.สพป.อบ.
1 ศึกษานิเทศก์ และประธาน
เครือข่าย
จัดทาคู่มือการจัดสอบ Pre ONET
กิจกรรมที่ 2 กากับติดตามการจัดสอบ
Pre O-NET ในเครือข่าย
สถานศึกษา
ครั้งที่ 1 การบริหารจัดการสอบ
กิจกรรมที่ 3 ของเครือข่ายสถานศึกษา
ครั้งที่ 2 การบริหารจัดการสอบ
ของเครือข่ายสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 4 การกากับติดตามการจัดสอบและ
ติดตามพัฒนานักเรียน
การจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนทีม่ ี
ความบกพร่องตามโครงสร้าง
ข้อสอบ
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

ค่า
ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

-

2,000.-

-

-

เงินนอก
งบประมา
ณ

รวม

-

2,000-

-

-

-

-

-

-

60,000

-

งบรายหัว
นักเรียน
60,000

-

-

-

-

-

-

-

-

งบประมา
ณโรงเรียน
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7. การประเมินผล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ได้
สอบ Pre O-NET
2. ร้อยละ 100 ของครูที่สอนระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 นาผลสอบไป
วิเคราะห์และปรับปรุงการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีผลสอบ
Pre O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
จัดสอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ากว่า 50 ได้รับการพัฒนาเป็น รายบุคคล
ในระยะเร่งด่วน

วิธีการ
1) การดาเนินการจัดสอบของ
เครือข่ายสถานศึกษา
1) วิเคราะห์และคัดแยกนักเรียน
รายบุคคลเป็นกลุ่ม เก่ง ปานกลาง
และอ่อน

เครื่องมือ
-แบบสอบถาม
-แบบนิเทศติดตาม
- แบบรายงานคะแนน
ผลการทดสอบ Pre O-NET
- แบบรายงานผลการ
ดาเนินงาน

1) กาหนดแนวทางการพัฒนา
นักเรียนที่มีผลการสอบต่ากว่าร้อย
ละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) จัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ในมาตรฐานที่มีคะแนน
ต่า
3) เร่งรัดการติวหรือจัดสอนซ่อม
เสริม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 โดยผลสอบระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 10 ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
กลยุทธ์ที่ 4
การบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 4
การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายจิรวัฒน์
สว่างวงศ์
โทรศัพท์ 081-9672799
2. นางชาลินี
ศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 090-2954114
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารงาน 4 องค์
คณะบุคคล คือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะกรรมการคุรุสภา
เขตพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ด้าน
วิชาการ คือ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้กาหนดนโยบายและแนวทาง
ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาจึงจาเป็นต้องมีการวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
บุคคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาใน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
2.2 เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
2. รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1
3. ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1
4. ประธานเครือข่ายสถานศึกษา
5. ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

จานวน
9 คน
จานวน 8 คน
จานวน 22 คน
จานวน 25 คน
จานวน 251 คน

เชิงคุณภาพ
1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
กาหนด
2. กลุ่มงานเลขานุการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษามีแผนปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการทางานร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่าย
สถานศึกษา
3. สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่ายได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาอย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้ง
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จัดทาเครื่องมือ/คู่มือ และประชุม
อนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมกับประธานเครือข่ายสถานศึกษาและ
คณะกรรมการชี้แจงเครื่องมือ
2. ประชุมคณะทางานจัดทาฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ด้านวิชาการ
บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ และบริหารงานทั่วไปให้เป็น
ปัจจุบนั และเผยแพร่ในระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษา ใน
สังกัด
4. ประชุมสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
นิเทศการศึกษา

ระยะเวลา
มกราคม 2560

หมายเหตุ

มกราคม 2560 เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560 สิงหาคม 2560
กันยายน 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 50,000 บาท รายละเอียดดังนี้ :
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 กิจกรรมที่ 1
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.อบ.1
จานวน 6 ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุม (1 คน X 1600 บาท + 8
คน X 1000 บาท ) X 6 ครั้ง
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(20 คน X 35 บาท X 6 วัน )
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม
2 กิจกรรมที่ 2
ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จัดทา
เครื่องมือ/คู่มือ ติดตาม ตรวจสอบฯ และ
ประชุมชี้แจงอนุกรรมการร่วมกับประธาน
เครือข่ายสถานศึกษา
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(50 คน X 150 บาท X 1 วัน )
3 กิจกรรมที่ 3
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
สถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาทุกแห่ง

เงินงบประมาณ
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

57,600

-

-

57,600

-

57,600

-

4,200

-

4,200

-

4,200

-

6,000

-

6,000

-

7,500

-

7,500

-

7,500

-

-

-

-

-

-

6,000
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ที่

กิจกรรม/รายการ

4 กิจกรรมที่ 4
ประชุมสรุปและจัดทารายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(25 คน X 150 บาท X 3 วัน )
- ค่าจัดทารายงานผลการติดตามฯ
(จานวน 50 เล่ม)
5 กิจกรรมที่ 5
ประชุมคณะทางานจัดทาข้อมูล
สารสนเทศ ด้านวิชาการ บุคคล
งบประมาณ และบริหารทั่วไปให้เป็น
ปัจจุบนั เผยแพร่ในระบบเครือข่ายและ
อินเตอร์เน็ต
- ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(25 คน X 150 บาท X 1 วัน )
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

ตอบแทน

เงินงบประมาณ
ใช้สอย วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมาณ

รวม

11,250
-

11,250
-

9,700

-

3,750

57,600

32,700

11,250
-

9,700

-

9,700

3,750

-

3,750

100,000

-

100,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความร่วมมือในการทางานขององค์คณะบุคคลกับระบบการทางานของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2. ภารกิจการทางานที่ซาซ้
้ อนในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. วางแผน กาหนดรูปแบบการทางานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.กับบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
2. ประชุมชี้แจงภารกิจการทางานของระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ชัดเจนเพื่อการประสานการทางานให้มีประสิทธิภาพ
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ปฏิบัตงิ านตามบทบาทหน้าที่
2. ร้อยละ อนุกรรมการ ก.ต.ป.น.ที่ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา
3. ร้อยละ สถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาได้รับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
80
80
80

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าทีท่ ี่
กฎหมายกาหนดและกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

93

โครงการ

การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 3
ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางสาวนันทนา บัพพคุต โทรศัพท์ 081-9774301
2. นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์ โทรศัพท์ 085-0978688
e-mail
1. nanaudit@gmail.com
2. C_seubwong@yahoo.com
1. หลักการและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ของผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต1 และหัวหน้าหน่วยงานย่อยในสังกัด เพื่อใช้สอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี
และพัสดุ การก่อหนี้ผูกพันด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณและเพื่อให้ทราบว่าผลการดาเนินงาน ตาม
แผนงาน งาน/โครงการ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน ได้รับผลสาเร็จตามที่ได้
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และประหยัด รวมทั้ งเพื่อป้องปรามการทุจริต และรู้ข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยงานย่อยในสังกัดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องเหล่านั้นให้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทาโครงการตรวจสอบภายในนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา/สถานศึกษา เป็นไปตามกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
2.2. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงาน การดาเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทาง การ
ปรับปรุงแก้ไข การบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงาน
และเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานผู้ใต้บั งคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
3.1.2 สถานศึกษา จานวน 40 แห่ง
3.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. จัดทาแผนการตรวจสอบภายในเสนอผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อนุมัติ
และแจ้งปฏิทนิ การตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบ
ตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและ การ
2. บริหารทรัพย์สินของสถานศึกษา จานวน 40 แห่ง
ตรวจสอบภายในด้านการเงิน บัญชีและรายงานทางการเงิน
3. ในระบบGFMISของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์)
4. สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจาปีงบประมาณ 2560

ระยะเวลา
กันยายน- ตุลาคม 2559

หมายเหตุ

พฤศจิกายน 2559 – 30
กันยายน 2560
เมษายน – กรกฎาคม 2560
กันยายน 2526

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ สถานศึกษาในสังกัด จานวน 40 แห่ง และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 50,000 บาท รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1. ตรวจสอบภายในสถานศึกษา จานวน 40
30,000
แห่ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถ จานวน 4 คน
20,000
จานวน 40 วัน วันละ 120 บาท
-ค่าวัสดุ
10,000
กิจกรรมที่ 2. ตรวจสอบภายในกลุ่มบริหารงานการเงิน
35,000
และสินทรัพย์ สพป.อบ.1
-ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
20,000
- อบรมเจ้าหน้าที่ ตสน.
15,000
รวมงบประมาณ
65,000
20,000
35,000
10,000
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ทันตามเวลากาหนดเนื่องจากมีภาระงานอื่นปฏิบัติ
2. ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขอบเขตกรอบงานตรวจสอบที่วางแผนไว้
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. มีการกาหนดหน้าที่ รับผิดชอบการปฏิบัติ งานตรวจสอบภายในที่ชัดเจนและผู้ตรวจสอบภายในมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2. มีการปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจสอบและตามจานวนอัตรากาลังของผู้ตรวจสอบภายใน
3. มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจาปีและรายงานการดาเนินงานโครงการ
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพท./สถานศึกษา จานวน 40 แห่ง ได้รับการ
ตรวจสอบภายในครบทุกแห่ง
เชิงคุณภาพ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพท./สถานศึกษา จานวน 40 แห่ง สามารถ
บริหารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
100 %
100 %

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ทาให้เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง มติ ครม.และพ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง
9.2 หัวหน้าหน่วยงานรู้ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ ของหน่วยงานได้ทันเวลา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
9.3 ช่วยให้การดาเนินงานของสถานศึกษา บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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โครงการ
การปฏิบัติงานระบบ e-pension
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ
จุดเน้นที่ 6
ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายเธียนไท
คาล้าน
โทรศัพท์ 090-6611665
2. นายอนุชา
กัลยา
โทรศัพท์ 081-2657714
3. นางอรุณี
เกตุฉันท์
โทรศัพท์ 091-8356987
1. หลักการและเหตุผล
.
ตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ปฏิบัติงานระบบการสั่งจ่ายเบี้ยหวัด
บาเหน็จบานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบาเหน็จบานาญ (e-pension) ของกรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นระบบที่เน้นการนาเทคโนโลยี มาช่วยในการปฏิบัติงานให้สะดวก รวมเร็วยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยบันทึกคาขอรับเงินเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ และสามารถการดาเนินงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพื่อสร้างความโปร่งใสด้านการอนุมัติสั่งจ่ายบาเหน็จบานาญ
การปฏิ บั ติ ง านโดยบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งสม่ าเสมอ จะท าให้
ผลการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย และจัดโครงการเตรียมความพร้อมของผู้ ที่จะเกษียณอายุราชการ
ใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ของข้าราชการและลูกจ้างประจา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการในการยื่นเรื่องของรับเงินบาเหน็จบานาญผ่านระบบบาเหน็จบานาญ (e-pension) อัน
จะส่งผลให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการได้รั บเงินบาเหน็ จบานาญต่อเนื่องกับเงินเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการ
ดารงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบี ยบ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิต่ าง ๆ ในการขอรับ เงิ น
บาเหน็จบานาญ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หลักจากเกษียณอายุราชการ
2.2 เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ เข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการยืนเรื่องขอรับเงินบาเหน็จบานาญ
2.3 ทบทวน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข่าวสาร และประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากสื่อต่าง ๆ
2.4 สร้างความเข้าใจอันดีในบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 แก่ผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้เสีย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 มีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินการยืน
เอกสารเพื่อขอรับเงินบาเหน็จบานาญ และดาเนินการได้ถูกต้อง
3.2 เชิงคุณภาพ
การปฏิบัติงานระบบบาเหน็จบานาญ (e-pension) มีประสิทธิภาพและดาเนินการได้ตามกาหนดเวลา ได้รับ
เงินบาเหน็จบานาญต่อเนื่องในเดือนตุลาคม ของปีที่พ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลาง
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4. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
1

กิจกรรม
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
ระบบการปฏิบัติงาน e-pension

ระยะเวลาดาเนินงาน
มิถุนายน 2560

2

ประชุมข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ใน
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

มิถุนายน 2560

ผู้รับผิดชอบ
นายเธียนไท คาล้าน
นายอนุชา กัลยา
นางอรุณี เกตุฉันท์
นายเธียนไท คาล้าน
นายอนุชา กัลยา
นางอรุณี เกตุฉันท์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
กิจกรรม

ค่าตอบแทน

กิจกรรมที่ 1
ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานระบบ
การปฏิบัติงานระบบบาเหน็จบานาญ (epension)
กิจกรรมที่ 2
ประชุมข้าราชการที่เกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
กิจกรรมที่ 3
จัดทาข้อมูลในระบบบาเหน็จ
บานาญ (e-pension)
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ

รวม

25,000

25,000

40,000

5,000

รวม
25,000

45,000

30,000
30,000

เงินนอก
งบประมาณ

30,000
65,000

5,000

100,000

100,000
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

วิธีการวัดประเมินผล
สัมภาษณ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เจ้าหน้าที่การเงินมีทักษะและความรู้เกี่ยวกับระบบบาเหน็จบานาญ (e-pension)
9.2 ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ รวมทั้ง
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับบาเหน็จบานาญ และขั้นตอนและวิธีการยื่นเรื่องขอรับเงินบาเหน็จบานาญ
9.3 เกิดความเข้าใจอันดีในบริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1แก่ผู้เกี่ยวข้อง
หรือผู้มีส่วนได้เสีย

99

โครงการ

อบรมสัมมนาหลักสูตร “เทคนิคและการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารการจัดการ
จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางสุภาวดี วิลัย
โทรศัพท์ 088-5834484
2. นางพรทิพย์ ภิญโญ
โทรศัพท์ 081-9664599
1. หลักการและเหตุผล
ด้ว ยส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึกษาประถมศึกษาอุบ ลราชธานี เขต 1 พบปัญ หาการเงิ น และการเบิกจ่า ยเงิ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในวันสาคัญและการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการของบุคลากรใน
องค์กร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาสาหรับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี และเป็น
ประเด็นในการตรวจสอบภายในขององค์กร ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ที่สาคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตาม
ระเบียบ กฎหมาย ภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติงานให้บริการ โรงเรียน ต่าง ๆ ในสังกัด
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลัก ความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ ในการนี้
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้รับบริการ บุคลากรในองค์กร จึงได้จัดโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “เทคนิคและการบริหารเพื่อลดความเสี่ยง
ด้านการเบิกจ่ายเงิน” สาหรับบุคลากรขององค์กร ให้ได้รับความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทอานาจหน้าที่
ของตนเอง มีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จาเป็นต้องมีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินขององค์กร ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการบริหารงานการเงิน จะต้อง
ดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด
รวมถึงปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในบทบาทอานาจหน้าที่ของตนเอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบตั ิงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
4. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
ของ องค์กร
3 เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรในหน่วยงานทุกคนมีความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง
2. สามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงินถูกต้องและเกิดความคุ้มค่าในงบประมาณที่ได้รับ
3. บุคลากรในสังกัดเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภาพ
1. เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตงิ านการเงินและพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบตั ิ
ด้านการเงิน ได้อย่างถูกต้อง
2. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุม้ ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาและเกิดความเข้าใจ ลดความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินการ
ที่
1
2
3

กิจกรรมหลัก
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อจัดทาหลักสูตร
ดาเนินการอบรม
สรุปผลการอบรม

ระยะเวลา
เมษายน 2560
เมษายน 2560
เมษายน-พฤษภาคม 2560

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560
1. ห้องประชุมราชธานี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2. เขื่อนสิรินธร อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
6. งบประมาณ
จานวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
3,800
3,800
ดาเนินงาน เพื่อจัดทาหลักสูตร
1.2 จัดทาคู่มือการอบรม
5,000
5,000
และวัสดุในการอบรม
กิจกรรมที่ 2 อบรมตามโครงการอบรม
สัมมนาหลักสูตร “เทคนิคและการบริหาร
87,400
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน 2 คนๆละ 600 บาท
14,400
จานวน 12 ชั่วโมง
2.2 ค่าพาหนะวิทยากร
จานวน 2 คน
3,000
2.3 ค่าอาหาร 100 คน
จานวน 2 วัน
55,000
2.4 อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
100 คนๆละ 35 บาท 4 มื้อ
14,000
2.5 ค่าป้ายในการอบรม
1,000
กิจกรรมที่ 3
3.1 ประชุมสรุปผลการอบรม
3,800
3,800
3.2 รายงานผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ
100,000
14,400
75,800
6,000
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง ได้แก่ความเสี่ยงในด้านงบประมาณ ด้านค่าใช้จ่าย การกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานและ
การอบรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง การกาหนดกลยุทธ์ในการปฏิบตั ิงาน ขัน้ ตอนและความเข้าใจในระเบียบ กฎ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
8.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ หนังสือสั่งการต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร เช่น งานวันสาคัญของชาติ
งานประเพณีและการจัดงานอื่น ๆ
3. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT),การเบิกชดเชยค่า
น้ามัน,การใช้รถส่วนราชการในการไปราชการ
4. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา
5. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินการต่าง ๆ
เชิงคุณภาพ
บุคลากรขององค์กร ให้ได้รับความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาท
อานาจหน้าที่ของตนเอง มีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
100

100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และนาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรูแ้ ละพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับระเบียบต่าง ๆ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ผู้เข้าอบรมได้นาความรู้ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ไป
ปรับใช้ในการดาเนินการอย่างถูกต้อง
4. มีมาตรการในการประหยัดงบประมาณในการเบิกจ่ายเงินเดียวกันที่ชัดเจน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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โครงการ

ประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา/รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม/
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 4
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 1
การบริหารการจัดการสู่ความเป็นเลิศ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน
โทรศัพท์ 081-0674320
2. นางวนิดา
อัมพันธ์
โทรศัพท์ 083-9664772
3. นางทิพวรรณ สมสอน
โทรศัพท์ 085-0176823

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กาหนดให้สถานศึกษามีฐานะ
นิ ติ บุ ค คล มี อ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ ห้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการนั้ น ๆ โดยให้ มี ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา
เป็ น ผู้บั ง คั บบั ญ ชาข้า ราชการ และมี อานาจหน้า ที่ ในการบริหารกิจ การของสถานศึกษา ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์ของทางราชการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัด
โครงการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารการศึก ษา และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต 1 รองผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้ อานวยการกลุ่ม/หน่ว ย
ตรวจสอบภายใน เพื่อรับทราบนโยบาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษาและผูบ้ ริหารสถานศึกษา ได้รบั ทราบนโยบายในการจัดการศึกษา และนานโยบาย
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบเป้าหมายการดาเนินการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด
2.3 เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการที่จะสนองกลยุทธ์ต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2.4 เพื่อให้ผู้บริการสถานศึกษาในสังกัดได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนาองค์กร
ที่ดีต่อไป
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ จานวน 358 คน โดยแยกเป็น
3.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จานวน 106 คน
3.1..2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
จานวน 252 คน
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงข้าราชการได้รับทราบเป้าหมายการดาเนินการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
3.2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการเกิดทัศนคติต่อการปฏิบัติงานในทางที่ดีสร้างเสริมความสามัคคี
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ประชุมบุคลากร ผูบ้ ริหารการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

2 เดือน ต่อครั้ง
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 70,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน 358 คน
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-

งบประมาณที่ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
70,000
- 70,000
700,000

-

70,000

-
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ผลผลิต
ร้อยล่ะของผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ และรับทราบแนวปฏิบตั ิ รวมถึง
นโยบายต่าง ๆ

ร้อยละ 100

ผลลัพธ์
ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติ และ
พัฒนางานทางวิชาการ และการบริหารจัดการ

ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รวมถึงผู้บริหาสถานศึกษา จานวนทั้งสิน้ 358 คน ได้รับทราบแนวปฏิบัติและ
นโยบายต่าง ๆ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการดาเนินการของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนแผนงานและแนวปฏิบัติจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน และ
กระทรวงศึกษาธิการ
เชิงคุณภาพ
-ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการได้รับททราบแนวปฏิบัติและแนวนโยบายต่าง ๆ เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ไปในแนวทางเดียวกัน
-ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการเกิดความตระหนักต่อการปฏิบัติหน้าที่และหลักการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน
-ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการมีทัศนคติที่ดตี ่อการทางานร่วมกัน และเสริมสร้างความสามัคคี
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โครงการ

สร้างความสัมพันธ์และนโยบายความปรองดองระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา
(กีฬาเขตพื้นที่สัมพันธ์)
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
. นางปวารณา
ร้อยพิลา
โทรศัพท์ 093-5096799
1. หลักการและเหตุผล
การออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากในสังคม
ปัจจุบนั สภาพสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ทุกคนต้องเร่งรีบเพื่อหารายได้จุนเจือ
ครอบครัวทาให้ไม่มีเวลาออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา ด้วยเหตุนี้ ทาให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอจึงมีแนวคิดที่จะหาทางออกที่
ถูกต้องด้วยการเล่นกีฬา ทั้งกีฬาประเภทพื้นบ้านและกีฬาประเภทต่าง ๆ เพื่อความเป็นน้าหนึ่งเดียวกัน มีความรัก ความ
สามัคคีในองค์กร และระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาด้วยกันสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1
จึงได้เห็นชอบร่วมกันกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2-5 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี ครั้งที่ 7/2559 ขึ้นเพื่อให้เป็นประเพณีการจัดการ
แข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ 6 เขตการศึกษาเป็นประจาทุกปี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
2.2 เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาพืน้ บ้านให้สูงขึน้ และรู้จกั กฎ กติกา การเล่นเล่นกีฬาประเภทอื่น ๆ
2.3 เพื่อให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีในองค์กรและหน่วยงานทางการศึกษาด้วยกัน ให้รู้จักการรู้แพ้ รู้ชนะ
รูอ้ ภัย
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ บุคลากรใน สพป. อบ.1-5 และ สพม.29 จานวน 500 คน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
3.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรใน สพป.อบ. 1-5 และ สพม.29 มีสุขภาพแข็งแรง มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
จัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง สพป.อบ.1-5 และ สพม.29

ระยะเวลา
1 ตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หมายเหตุ
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6. งบประมาณ
จานวน 100,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
ค่าอาหาร /ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
และวัสดุอุปกรณ์กีฬา
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณที่ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
100,000
- 100,000
100,000

-

100,000

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
บุคลากรของ สพป.อบ.1-5 และ สพม.29
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ทุกประเภทด้วยความรัก
ความสามัคคี

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรใน สพป.อบ.1-5 และ สพม.29 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน
9.2 บุคลากรใน สพป.อบ.1-5 และ สพม.29 มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความรัก สามัคคีในหมู่คณะและมีขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงานหน่วยงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1 นางนันทนา
พายตะคุ
โทรศัพท์ 081-6608132
2. นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน .
โทรศัพท์ 081-0674320
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 ที่กาหนดให้ส่วนราชการต้ องวางระบบการควบคุมภายใน มี การติด ตาม การประเมินผล และรายงาน
ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น อย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในให้ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและส า นั ก
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน น าระบบบริหาร ความเสี่ยง
มาใช้ ใ นการบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาให้ เ หมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ มและความเสี่ ย งที่ เ ปลี่ ย นแปลง อยู่ เ สมอ
1.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้มีความตระหนัก และนาไป
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานได้อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั่วทั้งองค์กร หน่วยตรวจสอบภายในในฐานะผู้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
ภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้กาหนด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดทารายงานตามระเบียบว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เครือข่าย 26 เครือข่าย ประกอบด้วย (ประธานเครือข่าย,รองประธานเครือข่าย,กรรมการเครือข่าย
และเลขานุการเครือข่าย)
3.1.2 ครูธุรการโรงเรียน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
3.1.3 เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม ในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
3.2 เชิงคุณภาพ
3.1.2 โรงเรียนมีมาตรการความเสี่ยงภายในโรงเรียนได้ครอบคลุมทั้ง 4 งาน.
3.1.3 ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มสามารถขยายผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบควบคุมภายในให้แก่บุคลากรในกลุ่ม/สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

แต่งตั้งคณะทางานเพื่อเตรียมการจัดอบรมระบบการ
ควบคุมภายใน

มกราคม 2560

2

ประชุมชี้แจงคณะทางานและกาหนดเนื้อหาหลักสูตร
วิธีการอบรม ฯลฯ

สิงหาคม 2560

3

จัดอบรมบุคลากรสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1

สิงหาคม 2560

4

ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดาเนินงาน สพฐ.

ตุลาคม 2560

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 20,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
1.1 ประชุมเตรียมความพร้อม
คณะกรรมการดาเนินงาน.
1.2 ประชุมสัมมนา
-ค่าตอบแทนวิทยากร
-ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดประชุม

งบประมาณที่ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
10,000
- 10,000
-

กิจกรรมที่ 2
2.1 ติดตามการด าเนินการ
มาตรการความเสี่ยง
2.2 สรุปผล/รายงานผลต่อ สตง./
สพป.ตามก าหนด

10,000

-

10,000

-

รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

20,000

-

20,000

-
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ และเจ้าหน้าทีธ่ ุรการกลุ่มสามารถขยายผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในให้แก่บุคลากรในกลุ่ม/สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง

โครงการ
กลยุทธ์ที่ 4
จุดเน้นที่ 6
มาตรฐานที่ 2

สร้างเครือข่ายความร่วมมือและกิจกรรมวันสาคัญ
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
. นางปวารณา

ร้อยพิลา

โทรศัพท์ 093-5096799

[

1. หลักการและเหตุผล
สภาพการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่ างๆ การทางานจาเป็นจะต้องอาศัยการเชื่อมประสานงานกันระหว่างบุคคล
หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และมีความเป็นมืออาชีพที่เชื่อถือได้ สิ่งหนึ่งที่ได้รับนอกจาก
ผลสาเร็จตามที่ต้องการคือ ความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน การทางานแบบเครือข่ายช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้ วิธีการทางาน และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ ช่วยให้บุคคลและองค์กร
เครือข่ายมีการปรับตัว พัฒนาการในด้านต่าง ๆ ทั้งในการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ รวมทั้งขยายแนวร่วมใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้การท างานประสบผลสาเร็จมากขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดการกับปัญหา การพบปะและมีกิจกรรม
ที่เกี่ย วข้องระหว่ า งกัน ท าให้เกิด การปรับ ตั ว เพื่ อลดจุ ด อ่อนและแก้ไ ขข้อบกพร่องของตนเอง เกิด การพึ่ งพาตนเอง
เครือข่ายที่มีการทางานอย่างมีระบบ ช่วยเสริมสร้างวินัยและวั ฒนธรรมของสมาชิกในเครือข่าย ทาให้มีศักยภาพในการ
เผชิญกับปัญหาด้านต่าง ๆ เกิดการพึ่งพาตนเองได้วันสาคัญ คือวันที่มีความสาคัญเป็นพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีการ
จั ด กิจ กรรมประเพณี หรื อเฉลิ ม ฉลอง ในวั น ส าคัญ แต่ ล ะวั น แตกต่ า งกัน ไปวั น ส าคัญ ที่ ส านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จะต้องจัดกิจกรรม หรือร่วมจัดกิจกรรมกับเครือข่ายความร่วมมือและส่วนราชการต่าง ๆ
ของจังหวัด เช่น วันสาคัญที่เป็นราชพิธี วันสาคัญทางศาสนา ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีวันสาคัญต่าง ๆ เมื่อรวมทั้งปีแล้ว จะจัด
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 40 ครั้ง ดังรายละเอียดวันสาคัญของชาติไทยที่แนบ ซึ่งจาเป็นจะต้องให้มีโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการระดับจังหวัด และองค์กรภาคเอกชน ในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของชาติ ของจังหวัด ทีส่ อดคล้องกับภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.2 จัดกิจกรรมสาคัญในงานเทศกาลและวันสาคัญต่าง ๆ ที่เป็นพระราชพิธี รัฐพิธี วันสาคัญของชาติ วันสาคัญ
ทางศาสนา และวันสาคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม รวมทั้งกิจกรรมวันสาคัญของจังหวัด
2.3 เพื่อจัดกิจกรรมในการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และค่านิยมหลัก 12 ประการ ให้กับสถานศึกษา ครูและนักเรียน
2.4 เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและผลการดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นที่รู้จักต่อ
สาธารณชน
2.5 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการทานุบารุง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการระดับจังหวัด ไม่ต่ากว่า 50 เครือข่าย และเครือข่าย
ภาคเอกชน ไม่ต่ากว่า 10 เครือข่าย
3.1.2 ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวัน
สาคัญของชาติ วันสาคัญทางศาสนา ไม่ต่ากว่า 40 ครั้ง ใน 1 ปี
3.1.3 จัดกิจกรรมเพื่อทานุบารุงขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ของท้องถิ่น และงาน
ในเทศกาลต่าง ๆ จานวน 20 ครั้งต่อปี
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3.1.4 จัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ และปลูกฝังคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ และ
ค่านิยมหลัก 12 ประการ ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง
3.1.5 ส่วนราชการในระดับจังหวัดและองค์กรภาคเอกชน รู้ข่าวความเคลื่อนไหว และผลงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ไม่ต่ากว่า 200 ส่วนราชการระดับจังหวัด
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ส่วนราชการทัง้ ภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามพันธกิจของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทาให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานการจัดการศึกษา ทั้งทางด้านโอกาส ความ
เสมอภาคด้านคุณภาพ ดาเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
3.2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้แสดงออก
ซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งในงานราชพิธี รัฐพิธี และกิจกรรมวันสาคัญของชาติ
ศาสนา รวมทั้งมีสว่ นร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
3.2.3 ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน และเป็นแบบอย่างการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

1

จัดกิจกรรมวันสาคัญของชาติ วันสาคัญ
ทางศาสนา และวันสาคัญอื่น ๆ

ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560

2

จัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น
เช่น ท าบุญเลี้ยงพระ บุญกฐิน
บุญเข้าพรรษา บุญประเพณี

ตุลาคม 2559 –
30 กันยายน 2560

3

จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญกาลังใจ เชิดชู ยกย่อง
เกียรติยศ เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันสิริมงคลต่าง ๆ

ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

4

จัดกิจกรรมที่สาคัญตามนโยบายของจังหวัด เช่น
วันปรองดอง วันสดุดีทา้ วคาผง วันทาความสะอาด คนใน
ชาติมีสุข

ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560

5

จัดกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษา ในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม

พฤษภาคม – กันยายน 2560

6

จัดทาข้อมูลการจัดกิจกรรม เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หมายเหตุ
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6. งบประมาณ
จานวน 80,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณที่ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ค่าจัดซื้อวัสดุ และจัดจ้างทาพวงมาลา พานพุ่ม
80,000
- 80,000
และอื่น ๆ ตามกิจกรรมของวันสาคัญ จานวน 40
ครั้ง ครั้งละ 2,500 บาท
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน
สาหรับจัดกิจกรรม ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี 10 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท

-

-

-

-

80,000

-

80,000

-

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. สานักงานเขตพื้นทีไ่ ด้ร่วมกิจกรรมสาคัญกับส่วนราชการของจังหวัด

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

2. ข้าราชการมีความพึงพอใจ มีขวัญกาลังใจในการทางาน

ร้อยละ 100

3. การนาเสนอข้อมูลข่าวสารของสานักงาน

ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัดและ
ภาคเอกชน ในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของชาติ ของจังหวัดที่สอดคล้องกับภารกิจกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
9.2 ส่วนราชการในระดับจังหวัดและองค์ภาคเอกชนรับทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ให้
การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมทางศึกษา
9.3 ได้ปลูกฝังคุณธรรมในการดาเนินชีวิตเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้ง
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาปรับปรุง ตกแต่งอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อม และปรับปรุงภูมิทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1 นางนันทนา
พายตะคุ
โทรศัพท์ 081-6608132
2. นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน .
โทรศัพท์ 081-0674320
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัด
จานวน 251 โรงเรียน และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ข้าราชการครู ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เป็นจานวนมาก เพื่อ
เป็นแบบอย่างในการพัฒนาสานักงานน่าอยู่ มี สิ่งแวดล้อมที่ดี จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ดียงิ่ ขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ให้เกิดความรวดเร็ว ลดค่าใช้จา่ ย ลดปัญหา ทาให้เกิดภาพรวมที่ดี เน้นความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการ สถานที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการต่อผู้รับบริการ
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจของครูที่ใช้บริการ
3. เพื่อเกิดความสวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ทั้งผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการ
4. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนา
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
- ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ สานักงานให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นภาพลักษณ์ที่ดี
- ซ่อมแซมสวนหย่อมทั้งภายในและภายนอกอาคารให้สวยงาม
เชิงคุณภาพ
- ทาให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี
- ทาให้บรรยากาศในการทางานมีความสุข ส่งเสริมในด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. จัดทาแผนการดาเนินการ/กรอบการดาเนินการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
5. แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการจัดเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์
6. ดาเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม
7. ติดตามประเมินผล
5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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6. งบประมาณ
จานวน 200,000 บาท
ที่
1

2
3
4

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณที่ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอาคาร สถานที่
90,000
90,000
สภาพแวดล้อมสานักงานเขตพืน้ ที่
1.1 ประชุมรอง/ผอ.กลุ่ม
10,000
1.2 จัดทาสวน/บริเวณอาคาร
80,000
ปรับปรุงห้องประชุมราชธานีบริเวณด้านข้าง
50,000
50,000
ตลอดแนว
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี
30,000
30,000
ปรับปรุงภูมิทัศน์ (โรงเก็บขยะปลอดมลพิษ
30,000
30,000
รวม
200,000
- 10,000 190,000
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1.ความพึงพอใจของผู้รับบริการตามตัวชี้วดั การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
2.ผลการประเมินตามการจัดทาคารับรอง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ระดับดีมาก

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อย
อานวยต่อการให้บริการข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทัว่ ไป อย่างเหมาะสม
สนองตอบต่อนโยบายการจัดการศึกษา อย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ
9.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ การดาเนินงานตามตัวชี้วัด ตามคารับรอง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ได้รับการรับรอง ในระดับที่สูงขึน้
9.3 การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบ ราบรื่น บรรลุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ
วันกีฬา วันรักษาสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
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มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
. นางวไลพร
สารพิมพา
โทรศัพท์ 085-7782188
1. หลักการและเหตุผล
งานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้จะต้องมีคนปฏิบัตงิ านที่มีประสิทธิภาพ คนที่มีประสิทธิภาพ
ส่วนใหญ่เป็นผูท้ ี่มีสุขภาพแข็งแรง ผู้ที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ต้องออกก าลังกายเป็นประจาและรับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายงดเว้นจากอบายมุข เหล้า บุหรี่ เป็นต้น หากเจ้าหน้าทีท่ ี่ปฏิบตั ิงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกคน ได้ออกก าลังกาย เป็นประจาหรือมีใจรักการออกกาลังกายและงดเว้นสุรา ยาสูบ
ก็จะส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการวันกีฬา วันรักษาสุขภาพขึน้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกคนมีใจรักการ
ออกก าลังกาย
2.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ
2.3 เพื่อเสริมสร้างความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ของบุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกคน
3.2 เชิงคุณภาพ บุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ออกกาลังกาย
โดยการเต้นแอโรบิค และเล่นกีฬาอย่างน้อยคนละหนึ่งชนิด และงดเว้นการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และงดสูบบุหรี่
ทุกวันพุธ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา

1. แอโรบิคแดนซ์/เล่นกีฬาตามความสมัครใจ

ทุกวันพุธ

2. งดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ทุกวันพุธ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

6. งบประมาณ

หมายเหตุ
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จานวน 15,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
ค่าจ้างวิทยากร
สรุปรายงานผล
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณที่ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
15,000
15,000
15,000
15,000
-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
บุคลากรทุกคนได้ออกก าลังกาย และงดอบายมุขอย่างน้อย 1 วัน ใน 1
สัปดาห์ และมีสุขภาพดีขนึ้ ทุกคน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและส่งผลให้การปฏิบตั ิงานที่มปี ระสิทธิภาพ

โครงการ
กลยุทธ์ที่ 4

พัฒนาวิธีการปฏิบัติงานและการรายงานผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
และตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (KRS - ARS)
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1 นางนันทนา
พายตะคุ
โทรศัพท์ 081-6608132
2. นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน .
โทรศัพท์ 081-0674320
1. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทาง วิธีการในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีดี โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องทาการพัฒนาการปฏิบัติราชการและทาข้อตกลง ผลงาน
กับผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้จัดทารายละเอียดผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้สนองตอบต่อนโยบายได้อย่าง
ครบถ้วน บูรณาการการปฏิบัตงิ านให้มีความเชื่อมโยงอย่างเหมาะสม ดังนี้
1.1 การกาหนดตัวชีว้ ัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี ต้องเป็นตัวชี้วดั ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี หรือให้มีงบประมาณ หรือกิจกรรมรองรับครบถ้วนทุกตัวชี้วัด
1.2 กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และทุกตัวชี้วัดที่จะต้องดาเนินการ โดยให้สอดคล้อง
กับการประเมินรายบุคคล สร้างความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนรวมกัน
1.3 ดาเนินการขับเคลื่อน การปฏิบัติราชการประจาปี อย่างจริงจัง ต่อเนื่องและสามารถสะท้อนความสาเร็จ
ของการปฏิบัติราชการสู่สาธารณะอย่างเป็นรูปแบบ มีการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานเป็นระยะ ตามรอบ
ระยะเวลา การรายงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
1.4 พัฒนาระบบการกากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ ทีช่ ัดเจนมีประสิทธิภาพ ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบรายงานและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
-ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการประจาปี (KRS)
-ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการประจาปี (ARS)
-ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)
-ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา (AMSS++)
1.5 การสรุปและรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี โดยรายงานผลการดาเนินงาน ผ่านระบบดังกล่าว
ให้เสร็จทันตามกาหนดเวลาที่กาหนด โดยให้มีการแนบไฟล์เอกสารอ้างอิง รายละเอียด กระบวนการดาเนินงานสู่ความ
สาเร็จแนบทุกตัวชี้วัด อย่างชัดเจน รวมทั้ง ระบุปัญหา อุปสรรค์ ในการดาเนินงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ตามคารับรองให้เกิดประสิทธิภาพ ตามแนวทางที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด
2.2 เพื่อให้ข้าราชการ มีโครงการเป็นกรอบในการท างานและใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
2.3 เพื่อปรับปรุงวิธีการรายงานตามระบบ ทั้ง 4 ระบบ คือ KRS./ARS./AMSS++และ ทันตามกาหนดเวลา
ผลการรายงานได้คะแนนในระดับดีมากขึ้นไป
2.4 เพื่อปรับปรุงวิธีการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ดาเนินไป
ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ข้าราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จานวน 105 คน มี
วิธีการทางานที่มีมาตรฐาน มีโครงการ มีแผน และขัน้ ตอนการดาเนินงาน ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3.1.2 ข้าราชการสานักงาน จานวน 105 คน มีเอกสารอ้างอิง กระบวนการดาเนินงาน สู่ความสาเร็จ
ตามตัวชี้วดั อย่างชัดเจน
3.1.3 คะแนนผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการได้คะแนนไม่ตากว่
่ า ระดับดีมาก
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.5
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ข้าราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีแผนเป็นเครื่องมือในการทางาน มีกระบวนการทางานที่
ชัดเจน เป็นขัน้ ตอนพร้อมหลักฐานอ้างอิง สาหรับการรายงาน ทาให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.2.2 ข้าราชการผูป้ ฏิบัติงาน สามารถระบุปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงานและปัจจัยแห่งการสาเร็จ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติราชการ ต่อไป
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

1 - จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานและรับผิดชอบตัวชี้วัด
- จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเข้าใจ
2
และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกัน
3 - ผู้รับผิดชอบ ข้าราชการผูป้ ฏิบตั ิ จัดทารายละเอียด
โครงการ ระบุ ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน
4 - ผู้ปฏิบัตงิ านดาเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการและ
รวบรวมเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงาน
- แต่งตั้งคณะทางาน สาหรับรวบรวมผลการดาเนินงาน
5 และเอกสารอ้างอิงตามตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการและตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
- ดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงานในระบบ KRS
6
และระบบ ARS ติดตามการรายงานผลในระบบ
AMSS++ และระบบ SMSS
ั หา
7 - สรุปผลการดาเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ระบุปญ
อุปสรรค ของการดาเนินงาน และระบุปัจจัยแห่งความสาเร็จ
8 - นาผลการสรุปการดาเนินงานไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลา
ตุลาคม 2559
มกราคม 2560
มกราคม – มีนาคม 2560
พฤศจิกายน-กันยายน 2560
มกราคม- มีนาคม 2560
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ
รอบ 12 เดือน
หลังจากรายงานรอบ
6, 9 และ รอบ 12 เดือน
เมษายน,มิถุนายน,กันยายน
2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หมายเหตุ
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6. งบประมาณ
จานวน 10,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
1.1.จัดทาคาสั่งมอบหมายตัวชี้วดั
1.2. จัดทาเอกสารการประชุม
สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
กิจกรรมที่ 2
2.1 จัดการประชุมสัมมนา
2.2 การติดตามการดาเนินงานของ
สถานศึกษา 3 ครั้ง
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณที่ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
5,000

-

5,000

-

5,000

-

5,000

-

10,000

-

10,000

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการประเมินของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค่าเป้าหมาย
ระดับดีมาก

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีผลการดาเนินงาน ตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการและตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี อยู่ในระดับดีมาก เป็นที่พอใจ
9.2 การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ดาเนินการไปอย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการดาเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน มีเอกสารข้อมูลสาหรับ
อ้างอิง สามารถระบุปัญหา อุปสรรค และปัจจัยของความสาเร็จได้
9.3 ข้าราชการ ผู้ปฏิบตั ิงานมีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการปฏิบตั ิงาน เกิดความพึง
พอใจในการทางานร่วมกัน
โครงการ
กลยุทธ์ที่ 4
จุดเน้นที่ 6

ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อมาตรฐานสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ
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มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1 นางนันทนา
พายตะคุ
โทรศัพท์ 081-6608132
2. นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน .
โทรศัพท์ 081-0674320
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีโรงเรียนในสังกัด
จานวน 251 โรงเรียน และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ข้าราชการครู ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เป็นจานวนมาก เพื่อ
เป็น
1. หลักการและเหตุผล
การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติเน้นภารกิจในความรับผิดชอบอีกด้านหนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษาในการน า
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา สู่การ
ปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เกิดผลสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ในฐานหน่วยงานในสังกัด
นโยบายสาคัญที่จะต้องดาเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพือ่ ให้การดาเนินงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความต้องการของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
2.2 เพื่อหารูปธรรมหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ปัญหา และการพัฒนาความต้องการของ
หน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา
2.3 เพื่อกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการดาเนินการตามนโยบายอย่างครอบคลุม และต่อเนื่อง
2.4 เพื่อนาผลการดาเนินงานไปปฏิบัติและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและ
ปรับปรุงต่อไป
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เพื่อกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศงานตามนโยบาย ของสถานศึกษา
จานวน 251 โรง ให้ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง
3.1.2 เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย 4 ด้าน คือ วิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหาร
ทั่วไป ของสถานศึกษา ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนละ 1 ครั้งต่อเดือน
3.1.3 เพื่อให้นโยบายเร่งด่วน 4 ประการ ได้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล ในปี พ.ศ. 2560
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการดาเนินงานตามประเด็นพิจารณาของ
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครบทั้ง 4 ข้อ
3.2.2 ผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีแผนงานโครงการที่สอดคล้องนโยบายมีการรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย
3.2.3 ผู้ปฏิบัติงานมีนวัตกรรมทีเ่ ป็นรูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

1

รวบรวมนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการขับเคลื่อน

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2559

2

จัดทาโครงการรายละเอียดกิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

พฤศจิกายน 2559 –ธันวาคม 2560

3

จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้เกี่ยวข้อง
กับนโยบาย แต่ละอย่าง จานวน 4 ครั้ง

มกราคม 2560 – สิงหาคม 2560

4

ตรวจเยี่ยม ติดตาม กากับการดาเนินงานตาม
นโยบาย ทีส่ ถานศึกษาเดือนละ 1 ครั้ง
ต่อโรงเรียน

มกราคม 2560 – กันยายน 2560

5

สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย 3 ครั้ง

มีนาคม 2560, มิถุนายน 2560
สิงหาคม 2560

6

สรุปผลการดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบาย
และรายงานผลการดาเนินการ รอบ 6 เดือน
9 เดือน 12 เดือน

มกราคม 2559 –กันยายน 2559

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หมายเหตุ
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6. งบประมาณ
จานวน 10,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทางาน
เป็นค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม

งบประมาณที่ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
2,000
2,000

2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้รับผิดชอบ ขับเคลื่อนนโยบาย 3 ครั้ง

3,000

3,000

3. ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะสาหรับไปราชการ ติดตาม
กากับที่สถานศึกษาของคณะทางาน

3,000

3,000

4. ค่าใช้จ่ายในการไปราชการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามนโยบาย เฉพาะโรงเรียนที่มีปัญหา

2,000

2,000

-

-

5. ค่าใช้จ่ายในการสรุปรายงานผล
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

10,000

-

10,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. ผู้ปฏิบัติงานมีโครงการในการขับเคลื่อนนโยบาย
2. สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจาปีเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน
3. ผู้ปฏิบัติมีเอกสารสาหรับการดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและรายงาน
4. มีรูปแบบ วิชาการ นวัตกรรม ในการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามนโยบาย สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
มีผลการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
9.3 ผู้ปฏิบตั ิแต่ละคนมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย ใช้สาหรับรายงานตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานในระบบการติดตาม ของ กพร. KRS และ ARS
โครงการ

พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

123

กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ โทรศัพท์ 081-5473855
e-mail : kunnitta@gmail.com
1. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 1 เป็ น หน่ ว ยงานใหญ่ มี ส ถานศึ ก ษา
ในสั ง กั ด เป็ น จ านวนมาก และมี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา รวมถึ งบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาบ่ อ ยครั้ ง ซึ่ ง สื บ เนื่ อ งจากการย้ า ยและแต่ ง ตั้ ง การเกษี ย ณอายุ ราชการและการเกษี ย ณอายุ ร าชการ
ก่อนกาหนด ดังนั้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับบุคคล หน่วยงานกับประชาชนทั่วไปให้เข้าใจ เข้าถึง และ
ดารงไว้ซึ่งความมีวิสัยทัศน์ขององค์กรให้สาธารณชน และผู้สนใจด้านการศึกษาได้ทราบรับข่าวสาร ระเบียบ กฎหมายอย่าง
ถูกต้อง และเพื่อเป็นช่องทางให้โรงเรียน ครู และนักเรียน ได้นาเสนอผลงาน อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยการผ่าน
กระบวนประชาสัมพันธ์
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร ประชาชน โรงเรียน และสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง
2.3 เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สถานศึกษาในสังกัดเพื่อการเรียนรู้
และบริหารจัดการ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและเข้าใจถูกต้อง รวมทั้งรวดเร็วและ
สามารถสื่อสารได้ตรงเป้าหมาย
3.1.2 มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3.1.3 มีเอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3.1.4 มีเว็บไซต์ที่ทนั สมัย เอื้อประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์
3.1.5 มีสื่อสิ่งพิมพ์รายวันเพื่อบริการผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียน ครู นักเรียนและประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและการบริหารขององค์ กรเป็นอย่างดี
และถูกต้อง
3.2.2 สาธารณชนได้ รับ ทราบผลการด าเนิ นงานขององค์กรโรงเรีย นในสั ง กัด และให้ความร่วมมื อ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3.2.3 ทาให้การสื่อสารขององค์กรกับโรงเรียนและประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ในเชิงบริหารจัดการได้
3.2.4 มีการได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1

จัดทาบอร์ด,ทาเนียบ

1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

2

จัดทาเอกสาร แผ่นพับ

1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

3

สื่อสิ่งพิมพ์รายวัน

1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 1

6. งบประมาณ
จานวน 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ

งบประมาณ
ที่ใช้

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

6.1 จัดทาบอร์ด,ทาเนียบองค์คณะบุคคล ผูบ้ ริหาร สพฐ.
ผู้บริหารสานักงาน ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา

50,000

-

-

50,000

6.2 จัดทาเอกสาร แผ่นพับแนะนาสานักงาน

40,000

-

-

40,000

6.3 สื่อสิ่งพิมพ์รายวัน

10,000

-

-

10,000

100,000

-

-

100,000

รวมงบประมาณ

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
1.....................................................
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1.....................................................

125

8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและเข้าใจถูกต้อง รวมทั้งรวดเร็ว และ
สามารถสื่อสารได้ตรงเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
โรงเรียน ครู นักเรียนและประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและการบริหารขององค์กรเป็นอย่างดี
ถูกต้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารขององค์กรกับโรงเรียนและประชาชน
เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ในเชิงบริหารจัดการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 มีบอร์ด, เอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรเผยแพร่ต่อสาธารณชน
9.2 โรงเรียน ครู นักเรียน และประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและการบริหารขององค์กร
9.3 สาธารณชนได้รับทราบผลการดาเนินงานขององค์กร โรงเรียนในสังกัดและให้ความร่วมมือสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง
9.4 ทาให้การสื่อสารขององค์กรกับโรงเรียนและประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องและใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนรู้
9.5 มีการได้รับข่าวสารอย่างทัว่ ถึงและสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
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โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
นางนันทนา
พายตะคุ
โทรศัพท์ 081-6608132
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในตัว
จังหวัดอุบลราชธานี และ เป็นที่ตั้งสนามบินนานาชาติ ซึ่ง นอกจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีซึ่งมี
การด าเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ องแล้ ว มั กจะมี น โยบายเร่ ง ด่ ว นที่ จ าเป็ น ต้ องด าเนิ น การควบคู่ไ ปกับ การด าเนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี จากทั้งกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย
จัง หวั ดอุบ ลราชธานี อยู่ เป็ นประจ าทุ กปี เพื่ อให้การด าเนิ นงานตามนโยบายเร่งด่ วนดั งกล่า ว มี ประสิท ธิภาพ บรรลุ
ประสิทธิผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินงานโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายจังหวัดอุบลราชธานี
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เพื่อจัดทาและดาเนินการโครงการสาคัญ จาเป็นตามนโยบายเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายจังหวัดอุบลราชธานี
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

1 วิเคราะห์การดาเนินงานจากปีทผี่ ่านมา
2 เสนอโครงการ
3 ดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วน

ระยะเวลา
ตุลาคม 2559
ตุลาคม 2559
ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 32,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
อัตราจ้าง 1 อัตรา (4,000 บาท x 8 เดือน)
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณที่ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
32,000
32,000
32,000

-

32,000

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. การดาเนินโครงการสาคัญ จาเป็นตามนโยบายเร่งด่วนสาเร็จตามวัตถุประสงค์
2. ความพึงพอใจของผู้มาติดต่อประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100
ระดับดีมาก

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายจังหวัดอุบลราชธานี
9.2 การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของทุกกลุม่ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 การอานวยความสะดวกให้บุคลากรทางการศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานที่เดินทาง
มาปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดใกล้เคียงดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

128

โครงการ
ต้อนรับบุคคลสาคัญและแขกผู้มีเกียรติ (สนามบิน)
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
. นางปวารณา
ร้อยพิลา
โทรศัพท์ 093-5096799
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นตัวแทน หน่วยงานทางการศึกษาทุกเขต
ในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อต้อนรับคณะบุคคลสาคัญและแขกผู้มีเกียรติที่มาตรวจราชการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี และ
เขตใกล้เคียง
2. วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับบุคคลสาคัญทางการศึกษาที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในเขตพืน้ ที่จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง
3. เป้าหมาย
คณะบุคคลสาคัญและแขกผู้มีเกียรติได้รับความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในการต้อนรับและให้บริการ
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมหลัก
อานวยความสะดวกให้คณะบุคคลสาคัญและแขกผู้มี
เกียรติ ที่สนามบินนานาชาติอบุ ลราชธานี

ระยะเวลา

หมายเหตุ

1 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี
6. งบประมาณ
จานวน 100,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้ :

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณที่ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
100,000
- 100,000
100,000
- 100,000
-
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

บุคคลสาคัญและแขกผู้มีเกียรติได้รับความพึงพอใจในการอานวยความสะดวก
และสพป.อบ.1 เป็นที่รู้จักของหน่วยงานอื่นอย่างกว้างขวาง
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้รับคาชมเชยจากบุคคล และหน่วยงานอื่น ผลงานประสบผลสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 90
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โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการกองทุนการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายสาญัณห์ รัตนโสภา โทรศัพท์
081-0758456
2. นายไพฑูรย์
ตระการไทย โทรศัพท์
089-8656693
3. นางสิทธิพร
ไขแสง
โทรศัพท์
089-9477549
1. หลักการและเหตุผล
การดาเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา มีหลักการแนวคิด เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ทุนการศึกษาให้แก่
เด็กนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน มีความประพฤติดี แต่ขาดโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
จนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งสายอาชีพ
การสนับสนุนส่งเสริมการให้ทุนการศึกษา ได้ส่งเสริมให้นักเรียน และเยาวชน มีความรู้ ความสามารถในหลาย
ด้านเช่นการประกวดโครงงาน การการประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่า ง ๆ รวมทั้งการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอื่น ๆ
ด้วยกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความสามรถ ได้มีโอกาสนาเสนอผลงานของตนเองสู่สาธารณชน
และมีโอกาสได้เรียนรู้หาประสบการณ์เพิ่มพูนในการศึกษาต่อไป เพื่อเป็นขวัญ กาลังใจแก่ผู้ทาความดี ประพฤติดีสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในฐานะหน่วยงานทางการศึกษา ที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการ
สอนโดยตรง จึงตระหนักและให้ความสาคัญต่อการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น จึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้น ซึ่งจะเป็นแนวทางอี กทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะยังส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนเด็กนักเรียนที่ยากจนที่เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม ที่กาลังศึกษาอยู่ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ที่กาลังจะจบการศึกษาได้มโี อกาสศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น
2.2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเด็กยากจน ให้มีความรู้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
ตอนปลาย ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จนถึงระดับอุดมศึกษา และมีทักษะความสามารถพัฒนาตนเอง
ตลอดจนยกระดับความสามารถในการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
2.3 เพื่อให้ครูและนักเรียน ได้สง่ ผลงานเข้าประกวดในการประจัดประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม
ติณสูลานนท์ ได้ครบทุกกลุ่มสาระ
2.4 เพื่อให้ครู และนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดโครงงาน ได้มีขวัญ กาลังใจ ในการสร้างสรรค์
ผลงานที่ดี และมีประสิทธิภาพ
2.5 เพื่อกระตุ้นให้ครู และนักเรียน ได้นาเสนอผลงาน ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม รวมทั้งสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. และ สช. ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทั้ง 5 เขต
2. โรงเรียนในสังกัด สพม.29 ในพื้นที่จงั หวัดอุบลราชธานี
3. โรงเรียนในสังกัดมหาดไทย (อบจ./อบต.) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
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เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 80 ของเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัด สพป.อบ.1 ส่งกิจกรรมเข้าร่วม
แข่งขันทุกกลุ่มสาระ
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เป็นตัวแทนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สามารถนาความรู้ และ
ประสบการณ์ ไปถ่ายทอดให้เพื่อร่วมชั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองและเพื่อร่วมชั้นได้
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
ระยะเวลา
หมายเหตุ
1
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สพม.29,
สยามมกุฎราชกุมาร
สพป.อบ.1 – 5 และ
1.1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุน
มีนาคม 2560
หน่วยงานที่ได้รบั การ
พระราชทาน ให้เหลือ 8-10 คน
แต่งตั้งเป็น
1.2 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อดูข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนที่ มีนาคม – เมษายน คณะกรรมการ
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
2560
1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
เมษายน 2560
นักเรียนทุนพระราชทาน ให้เหลือ 2 คน
1.4 แจ้งรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณา จานวน 2 คน ให้
เมษายน 2560
สพฐ.ทราบ
1.5 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อดูข้อมูลเชิงประจักษ์นักเรียนที่ พฤษภาคม 2560
ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก
สศช./สพฐ.
2
ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
สพป.อบ.1-5
2.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1/สพป.อบ.2-5/สพม.29/
กรกฎาคม 2560
สพม.29
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/สานักงานพุทธศาสนา พิจารณา
คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา
2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักเรียนรับทุนการศึกษา สิงหาคม 2560
2.3ประสานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อ
สพป.อบ.1
ไปรับทุนการศึกษามามอบให้แก่ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ กันยายน 2560
ได้รับทุน
2.4 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานักเรียนมารับทุนการศึกษา
สพป.อบ.1
2.5 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
พฤศจิกายน 2560
ทุนการศึกษามูลนิธิชาวอุบลราชธานี
ธันวาคม 2560
จังหวัดอุบลราชธานี
2.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1/สพป.อบ.2-5/สพม.29/
3
โรงเรียนการศึกษาพิเศษ/โรงเรียนที่เปิดสอนสายอาชีพ/โรงเรียน มิถุนายน 2560
สพป.อบ.1
กีฬา/มหาวิทยาลัยราชภัฎ,อุบลราชธานี พิจารณาคัดเลือก
นักเรียนเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับทุนฯ
2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่เหมาะสมให้
ได้รับทุนการศึกษา
กรกฎาคม 2560
สพป.อบ.1
2.3 ประสานมูลนิธชิ าวอุบลราชธานี เพื่อทราบรายละเอียด
ข้อมูลในการมอบทุนการศึกษา
กรกฎาคม 2560
สพป.อบ.1
บ
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ที่

4

กิจกรรมหลัก
2.4 แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานักเรียนทีผ่ ่านการพิจารณา
คัดเลือกมารับทุนการศึกษา
2.5 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
การประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี 2560
-ประชุมชี้แจงโรงเรียนในสังกัดให้เข้าร่วมประกวดโครงงาน
-ขอรายชื่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง
-ประชุมมอบหมายงานคณะกรรมการและคณะทางาน
-จัดเตรียมเอกสารและสถานที่ในการประกวด
การจัดการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม
ติณสูลานนท์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด
-คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นทีแ่ ละระดับจังหวัด
เพื่อเข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-แจ้งโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับภาคฯเข้าแข่งขัน ณ จังหวัด
นครราชสีมา
-สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
การประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรมในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
-แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1 ส่งโครงงานเข้ารับการประกวด
-ทาการประกวดโครงงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อหาตัวแทน
เข้าแข่งขันในระดับจังหวัด
-แจ้งโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่
ไปแข่งขันในระดับจังหวัด
-สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
สิงหาคม 2560

หมายเหตุ
สพป.อบ.1

สิงหาคม 2560
สพป.อบ.1
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม –
สิงหาคม 2560

สพป.อบ.1

สิงหาคม – กันยายน สพป.อบ.1
2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และกลุ่มโรงเรียน/
เขตพื้นที่เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
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6. งบประมาณ
จานวน 30,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1
1.ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
-ประชุมคณะกรรมการ
-ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อดูข้อมูลเชิงประจักษ์
2.ทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปี 2560
-ประชุมคณะกรรมการ
-พิธีมอบทุนการศึกษา
3.ทุนมูลนิธชิ าวอุบล
-ประชุมคณะกรรมการ
-พิธีมอบทุนการศึกษา
กิจกรรมที่ 2
1.การจัดประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
จังหวัดนครราชสีมา ปี 2560
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด
2.การจัดประกวดโครงงานคุณธรรม จริยธรรม
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
3,000
5,000

3,000
5,000

1,000
5,000

1,000
5,000

1,000
5,000

1,000
5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

30,000

30,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่ไม่เข้าร่วมโครงการ
อาจประพฤติตัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม ทาให้เป็นปัญหาของสังคม และชุมชน
2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสารถเฉพาะทาง มาทาการฝึกสอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทาให้
เกิดปัญหาในการเป็นนักกีฬาทีไ่ ปสู่การเป็นนักกีฬาในระดับทีส่ ูงขึ้นได้
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ผู้บริหาร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของการเล่นกีฬา ให้แก่
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
2 จัดอบรมบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ ความสามารถของการเรียนการสอนกีฬาชนิดต่าง ๆ เพื่อนาไป
ใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผทู้ ี่เข้าร่วมโครงการ และเป็นแบบอย่างของเด็กและเยาวชนที่เห็นปะโยชน์ของการเข้าร่วม
โครงการ
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1.ติดตามประเมินผลนักเรียนทีไ่ ด้รับทุนการศึกษา เพื่อรายงานการดาเนินโครงการ
ทุนการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
2.นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ได้ครบตามโควต้าของโครงการ
ทุนการศึกษาที่จดั สรรให้
เชิงคุณภาพ
1.นักเรียนที่ได้รับกากดรพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา สามารถศึกษากดต่อในระดับที่สูงขึน้
จนจบหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้
2. นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาเมื่อจบหลักสูตรสูงสุด และสาเร็จตามโครงการสามารถนา
วิชาความรู้ที่ได้ศึกษามา นาไปประกอบอาชีพได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย
โรงเรียนในสังกัด สพม 29
สพป.อบ.1-5 และสังกัด
เทศบาล ในจังหวัด
อุบลราชธานี ได้เข้าร่วม
โครงการคัดเลือกให้ได้รับ
ทุนการศึกษา ครบตาม
จานวนที่ได้รับจัดสรร

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนพระราชทาน จานวน 1 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) เป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดคือ ยากจน เรียนดี ประพฤติดี มีคุณธรรม มีโอกาสศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น และศึกษา
ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
9.2 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีขึ้น ทั้ง
ประเภทรายปี และประเภทต่อเนื่อง
9.3 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดโครงงานมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับประสบการณ์ตรง
ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้กับตนเอง และนาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระอื่นได้
9.4 โรงเรียนมีขวัญและกาลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วมประกวด
9.5 ครูผู้สอนเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการสอนและกาหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียน
9.6 นักเรียนสามารถนาผลงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สสู่ ถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายสาญัณห์ รัตนโสภา โทรศัพท์
081-0758456
2. นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม
โทรศัพท์
085-0242136
1. หลักการและเหตุผล
การกาหนดนโยบายด้านการศึกษาในประเทศไทย ได้มีการให้หน่วยงานทางการศึกษาหลาย ๆ ภาคส่วน เข้า
มาร่วมจัดการศึกษา เช่น การศึกษาท้องถิ่น การศึกษาเอกชน การศึกษาตามอัธยาศัย หรือแม้แต่ การศึกษาของคนพิการ
กระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความสาคัญอย่างมาก คือการศึกษาพิเศษ งานด้านการศึกษา ถือว่ามีความสาคัญที่สดุ ในการ
พัฒนาประเทศ และแน่นอนว่า การแข่งขันของสถานศึกษาต่าง ๆ ในหลาย สังกัดย่อมเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว สถานศึกษา
บางแห่ง จัดการศึกษาได้ดีเยี่ยม ประสบความสาเร็จอย่างมาก โดยสามารถวัดได้จากการศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ้นไปของ
นักเรียน ดังนัน้ จึงมีการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาที่มีความดีเด่น หลายด้าน ให้ได้รับรางวัล และรางวัลที่
ทรงคุณค่าที่สุด สาหรับสถานศึกษา และนักเรียน คือรางวัล พระราชทาน
โครงการส่งเสริมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน เป็นโครงการที่ต้องการให้สถานศึกษาและ
นักเรียนที่มีความดีเด่น ในทุก ๆ ด้าน ได้เข้ารับการแข่งขัน กับสถานศึกษาในสังกัดอื่น ๆ และ เขตพื้นที่การศึกษาอื่น ใน
ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10 และผลจากโครงการนี้ จานาพาไปสู่ การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นกาลังในให้กับ
ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้รับรางวัลพระราชทาน ใน
ระดับ ก่อนประถมศึกษา และ ประถมศึกษา
2เพื่อให้สถานศึกษาทีส่ ่งนักเรียน เข้ารับการประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้รบั รางวัล
พระราชทาน ในระดับ ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สถานศึกษา อย่างน้อย 1 แห่ง ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ในระดับก่อน
ประถมศึกษา และ ประถมศึกษา
3.1.2 นักเรียน อย่างน้อย 1 คน ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน มีความรู้ ความสามารถในการนาเสนอผลงาน ของตนเอง ตรงตาม
หลักเกณฑ์ ที่กาหนด ทั้ง 5 ด้าน
3.2.2 สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน นาเสนอผลงานของสถานศึกษา ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้ง 6 ด้าน
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา

หมายเหตุ

ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาที่ได้รับรางวัล เมษายน – มิถุนายน 2560
พระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา 2 แห่ง และประเภทนักเรียน 2 แห่ง
กากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ นักเรียนและสถานศึกษา
ที่เข้ารับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
ปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด
( จานวน 10 วัน และออกติดตามเป็นช่วงเวลา )

กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ดาเนินการ - โรงเรียนประจาอาเภอ เมือง , เขื่องใน , ม่วงสามสิบ , เหล่าเสือโก้ก , ดอนมดแดง
6. งบประมาณ
จานวน 20,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาที่ได้รับ
รางวัลพระราชทาน
ประเภทสถานศึกษา 2 แห่ง และประเภทนักเรียน
2 แห่ง รวม 4 แห่ง
ศึกษาดูงาน 4 วัน ( จานวน 40 คน )ค่าใช้จ่าย
1.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง
1.2 ค่านามันเชื้อเพลิง
กากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ นักเรียนและ
สถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมินนักเรียนและ
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล พระราชทาน
ปีการศึกษา 2560
ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ( จานวน 10 วัน และออก
ติดตามเป็นช่วงเวลา )
ค่าใช้จ่าย
2.1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
2.2 ค่านามันเชื้อเพลิง
รวมงบประมาณ
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณที่
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
10,000

10,000

10,000

10,000

20,000

-

20,000

-
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
- ไม่สามารถรวบรวมงานที่ดาเนินการผ่านมาแล้ว ให้ครอบคลุมตลอด 3 ปีย้อนหลัง
- งานทีด่ าเนินการไม่เป็นปัจจุบนั
- ภาระงานที่เพิ่มมากของครูแต่ละคน
- ขาดแรงจูงใจ ขาดความสามัคคีในโรงเรียน
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ไม่สามารถรวบรวมงานที่ดาเนินการผ่านมาแล้ว ให้ครอบคลุมตลอด 3 ปีย้อนหลัง
- งานทีด่ าเนินการไม่เป็นปัจจุบนั
- ภาระงานที่เพิ่มมากของครูแต่ละคน
- ขาดแรงจูงใจ ขาดความสามัคคีในโรงเรียน
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน ฯ ทุกแห่งจัดเอกสารและเสนอ
ผลงาน ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. นักเรียน ที่เข้ารับการประเมิน ทุกคน จัดเอกสารผลงาน และ
นาเสนอ ตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย
เกณฑ์การประเมินประเภทสถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา จานวน 5 ด้าน
ระดับประถมศึกษา จานวน 6 ด้าน
เกณฑ์การประเมินประเภทสถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา จานวน 5 ด้าน
ระดับประถมศึกษา
จานวน 6 ด้าน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา
9.2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล พระราชทาน ได้รับรางวัล
พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา
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โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทาและจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายสาญัณห์
รัตนโสภา
โทรศัพท์ 081-0758456
2. นายไพฑูรย์
ตระการไทย
โทรศัพท์ 089-8656693
3. นางทัศนย์วรรณ
จันทศิลป์
โทรศัพท์ 089-6303525
1. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนดาเนินงานจัดทาและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษาและให้บริการข้อมูล
ทางการศึกษา เป็นการดาเนินงานตามนโยบายกระจายอานาจไปสูโ่ รงเรียน โรงเรียนจะต้องมีบุคลากร (นายทะเบียน) ที่
มีความรู้เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนวัดผล และอ้างอิงระเบียบ คาสั่ง หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด โดยเฉพาะแนวปฏิบัติการวัด และประเมินผล เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อปฏิบัติ และนามาใช้ในการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งได้ปรับปรุง
รูปแบบเอกสารหลักฐานการศึกษาและวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องการใช้หลักสูตรใหม่ จึงจาเป็นต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนให้
ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนของโรงเรียน ที่จะต้องจัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาโดยเฉพาะการจัดทารายงาน
ผู้สาเร็จการศึกษาตามแบบ ปพ.3 : ป (ระดับประถมศึกษา) และ แบบ ปพ.3 : บ (ระดับมัธยมศึกษา)ตอนต้นของโรงเรียน
ขยายโอกาส ให้สามารถจัดทาจัดเก็บเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ให้
ถูกต้อง สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
รวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
2. วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อส่งเสริมให้ครูที่รับผิดชอบของโรงเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับคาสั่ง แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นปัจจุบนั ที่เชื่อมโยงไปถึงหลักการและวิธีการจัดทาเอกสารการศึกษา และ
การจัดเก็บข้อมูลแสดงผลการจบการศึกษาอย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
2.2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนจัดทาเอกสารเป็นระบบและแนวทางการดาเนินงานให้บริการข้อมูล ทาง
การศึกษา สามารถให้คาแนะนาแก่ประชาชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน สถานศึกษา ในบริบทของงานทะเบียน อย่างครบ
วงจร สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ครูที่รับผิดชอบของโรงเรียน จานวน 251 โรงเรียน จัดทาจัดเก็บเอกสารการศึกษา ครบทุกโรง
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ร้อยละ 100 ครูที่รับผิดชอบที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนวัดผลและงานบริการสามารถ
พัฒนาความรู้เกี่ยวกับการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรปัจจุบันรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดทาจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษา ได้รบั การฝึกอบรมอย่างถูกต้องตามระเบียบคาสั่ง
สามารถเชื่อมโยงวิธีปฏิบตั ิและวิธีแก้ไขปัญหาได้สอดคล้องกับระเบียบคาสัง่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปปฏิบัติภายในโรงเรียน
และระหว่างโรงเรียนได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรมหลัก
1. การจัดเตรียมความพร้อมการออกกากับ ติดตาม
การจัดทาและจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
จัดทาคู่มือการจัดทาและจัดเก็บหลักฐานทาง
การศึกษา มอบหมายภารกิจการออกกากับ ติดตาม
การจัดทาและจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
2. การกากับ ติดตามการจัดทาและจัดเก็บหลักฐาน
ทางการศึกษา

ระยะเวลา
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ

ธันวาคม 2559 - พฤษภาคม 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
สถานที่ดาเนินการ โรงเรียน 25 โรงเรียน (เครือข่ายละ 1 โรงเรียน)
6. งบประมาณ
จานวน 50,000 บาท รายละเอียดดังนี้ :
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ 1 จัดเตรียมความพร้อมการออกกากับ
ติดตามการจัดทาและจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
จัดทาคู่มือการจัดทาและจัดเก็บหลักฐาน
17,500
17,500
ทางการศึกษา
มอบหมายภารกิจการออกกากับ ติดตาม
10,000
10,000
การจัดทาและจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การกากับ ติดตามการจัดทาหลักฐาน
ทางการศึกษา
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

22,500

50,000

22,500

-

32,500

17,500
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7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กไม่เพียงพอทาให้ภาระงานเพิ่มมาก
2. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการจัดทาหลักฐานทางการศึกษา
3. ครูที่รับผิดชอบยังขาดความรู้และไม่ได้รับการพัฒนา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ให้โรงเรียนแกนนาในแต่ละเครือข่ายดูแล ให้ความรู้และความช่วยเหลือโรงเรียนที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ
หรือโรงเรียนที่เปลี่ยนบุคลากรทารับผิดชอบรายใหม่
2. จัดทาเอกสารคู่มือเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานจัดทาและจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
- ครูที่รับผิดชอบ ร้อยละ 100 ของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการจัดทาและจัดเก็บข้อมูลเอกสารทางการศึกษา
และสามารถจัดทาได้ถูกต้องตามระเบียบ
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได้รับเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้อง และตรง
ตามกาหนดเวลา
- โรงเรียนทุกแห่งส่งหลักฐานทางการศึกษา (ปพ.3) ให้เขตพื้นที่
การศึกษาได้ถูกต้องและตรงตามกาหนดเวลา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ครูที่รับผิดชอบงานทะเบียน สามารถจัดทาหลักฐานทางการศึกษาได้ถูกต้อง โดยให้บริการกับนักเรียนและ
ผู้ปกครองได้อย่างทัว่ ถึง
2. ครูที่รับผิดชอบการทาหลักฐานทางการศึกษา ประสานงานระหว่างสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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โครงการ

การจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2564
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางสาวประคองขวัญ
สัมพะวงศ์
โทรศัพท์ 089-9494288
2. นางลาพูน
พลกุล
โทรศัพท์ 081-2653870
3. นางวาสนา
มุสิกสาร
โทรศัพท์ 086-2328074
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 7 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี /แผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาแผน
ปฏิบัติการของสานักงานเขตพื้นที่ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับ ควบคุม การดาเนินงานตามโครงการของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดและงบประมาณที่วางไว้
อีกทั้งยังใช้เป็นกรอบ ในการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือ แนวทางในการบริหารงานตามงบประมาณทีไ่ ด้รับจัดสรร
2.2 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกลยุทธ์ และ เพื่อการตรวจติดตามของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุม ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา / รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /
ผู้อานวยการกลุ่ม และผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /
ประธานเครือข่ายสถานศึกษา และตัวแทนครูวชิ าการประจาเครือข่าย 26 เครือข่ายสถานศึกษา จานวน 162 คน
จานวน 3 ครั้ง
3.1.2 เอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 100 เล่ม
3.1.3 เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 100 เล่ม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 / โรงเรียน ใช้แผนเป็นเครื่องมือ
ในการดาเนินงานอย่างมีคุณภาพ
3.2.2. ผลการประเมินของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก ทุกกลยุทธ์
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4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม
กิจกรรรมที่ 1 การจัดทาแผนปฏิบัติการ ปี พ.ศ.2560
1.1 ประชุมผอ., รองผอ.,ผอ.กลุ่ม /บุคลากรใน
สพป.อบ.1 ทุกคน /ประธานเครือข่าย และตัวแทน
ครูวิชาการประจาเครือข่าย 26 เครือข่าย (จานวน 3 ครั้ง)
1.2 ประชุมคณะทางานพิจารณาวิพากษ์และจัดทาแผน
ปฏิบัติการ นาเข้าเสนอคณะกรรมการ กศจ. เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
1.3 จัดทาเอกสารแผนปฏิบตั ิการประจาปี 2560
รายงาน สพฐ. พร้อมขยายผลและเผยแพร่ให้โรงเรียนใน
สังกัดทราบทั้งเอกสารและทางเว็บไซต์ สพป.อบ.1

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2559 มกราคม .2560
มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560
กุมภาพันธ์ 2560 –
เมษายน 2560

กิจกรรรมที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ประจาปี พ.ศ. 2560 - 2564
2.1 ประชุมผอ., รองผอ.,ผอ.กลุ่ม /บุคลากรใน
กุมภาพันธ์ 2560
สพป.อบ.1 ทุกคน /ประธานเครือข่าย และตัวแทน
ครูวิชาการประจาเครือข่าย 26 เครือข่าย (จานวน 3 ครั้ง)
2.2 ประชุมคณะทางานพิจารณาวิพากษ์และจัดทาแผน
มีนาคม 2560
พัฒนาการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน นาเข้าเสนอคณะกรรมการ
กศจ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.3 จัดทาเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมษายน 2560
รายงาน สพฐ. พร้อมขยายผลและเผยแพร่ให้โรงเรียนใน
สังกัดทราบทั้งเอกสารและทางเว็บไซต์ สพป.อบ.1

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หมายเหตุ
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6. งบประมาณ
จานวน 150,000 บาท

รายละเอียดดังนี้ :

ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผน
ปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(162 คน * 2 มื้อ * 35 บาท) * 3 ครั้ง
1.2 ค่าอาหารกลางวัน
(162 คน * 1 มื้อ * 120 บาท) * 3 ครั้ง
1.3 ค่าจัดทาเอกสารประกอบ
การประชุม
(162 ชุด * 30 บาท * 3 ครั้ง)
1.4 ค่าจัดทาเอกสารแผนปฏิบัตกิ าร
จานวน 100 เล่ม
2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2560 - 2564
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(162 คน * 2 มื้อ * 35 บาท) * 3 ครั้ง
2.2 ค่าอาหารกลางวัน
(162 คน * 1 มื้อ * 120 บาท) * 3 ครั้ง
2.3 ค่าจัดทาเอกสารประกอบ
การประชุม
2.4 ค่าจัดทาเอกสารแผนปฏิบัตกิ าร
จานวน 100 เล่ม
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณที่
ใช้

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร โอนเงินมาล่าช้า
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. ใช้งบประมาณอย่างประหยัด
2. บูรณาการโครงการ โดยใช้งบประมาณร่วมกัน

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

92,340
-

58,320

-

-

34,020

-

34,580
-

14,580
-

-

20,000

-

-

-

-

-

-

-

3,080
20,000

-

23,080

150,000

-

150,000

-
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. จานวนโรงเรียนที่ใช้แผนเป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน
2. ผลการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1

ค่าเป้าหมาย
1. จานวน 251 โรง
2. . ระดับดีมาก
ทุกกลยุทธ์

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนใช้แผนปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ. 2560 /แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน
9.2 ผลการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยู่ใน
ระดับดีมาก ทุกกลยุทธ์
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โครงการ
การบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นางสาวประคองขวัญ
สัมพะวงศ์
โทรศัพท์ 089-9494288
2. นางลาพูน
พลกุล
โทรศัพท์ 081-2653870
3. นางพรเพ็ญ
ผ่องแผ้ว
โทรศัพท์ 086-8736328
e-mail
1. lamphunpk@gmail.com
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ดาเนินการจัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และ
สนับสนุน ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรภายในกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กาหนด เนื่องจากเครือข่าย
สถานศึกษาเป็นการรวมสถานศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมมือกันดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่ได้เป็นหน่วยงานบังคับ
บัญชา ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการของตนเอง และเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
2.2 เพื่อให้โรงเรียนในเครือข่ายได้รับการนิเทศจากรองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์/
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา 25 เครือข่าย / ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา /
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ผู้อานวยการกลุ่ม และผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 62 คน
3.1.2 เครือข่ายมีแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของเครือข่าย
ตามระเบียบสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ว่าด้วยเครือข่ายสถานศึกษา พ.ศ. 2553
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3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มี
ศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2

กิจกรรมหลัก
ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
มกราคม 2560 - กันยายน 2560
กันยายน 2560

หมายเหตุ

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 100,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1 ประชุมประธานเครือข่ายสถานศึกษา
จานวน 62 คน ประชุมเดือนละ 2 ครั้ง
1) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(62 คน * 18 ครั้ง * 35 บาท )
2) ค่าอาหารกลางวัน
(62 คน * 18 ครั้ง * 80 บาท)
2 ค่าจัดทาเอกสารประกอบการประชุม
จานวน 62 ชุด * 18 ครั้ง * 20 บาท
3 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
จานวน 100 เล่ม ๆ ละ 100 บาท
รวมงบประมาณ
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
80,000
-

20,000

-

10,000

-

60,000
10,000

-

10,000

-

10,000

-

100,000

-

100,000

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
1. กาหนดเวลาการประชุมกับเวลาที่ประธานเครือข่ายสถานศึกษาพร้อมจะมาประชุมไม่ค่อยตรงกัน เนื่องจาก
ติดภารกิจที่สถานศึกษา
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1. จัดทาปฏิทินการประชุมโดยกาหนด วัน เวลา สถานที่ จัดประชุมไว้ล่วงหน้า
2. บูรณาการประชุมเข้ากับกิจกรรมอื่น ๆ
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8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เครือข่ายมีแผนปฏิบัติการประจาปีและดาเนินการตามแผน
2 โรงเรียนในเครือข่ายได้รับการนิเทศ
3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
4 เครือข่ายมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.
2.
3.
4.

ค่าเป้าหมาย
25 เครือข่ายสถานศึกษา
ร้อยละ 100
ร้อยละ 3
ระดับดีมาก

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนใช้แผนปฏิบัติการ
ประจาปี พ.ศ. 2560 /แผนพัฒนาการศึกษาขัน้ พื้นฐาน เป็นเครื่องมือในการดาเนินงาน
9.2 ผลการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยู่ใน
ระดับดีมาก ทุกกลยุทธ์
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พัฒนาประสิทธิภาพบริหารการจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายวิเศษ
ปากหวาน
โทรศัพท์ 086-5755601
2. นางสาวประคองขวัญ
สัมพะวงศ์
โทรศัพท์ 089-9494288
1. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ข้าราชการครูและผู้ที่มารับบริการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงทาให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการไม่เพียงพอ ดังนั้น
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ได้รับการบริหารอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว
3. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
จ้างบุคลากรปฏิบตั ิงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จานวน 5 คน
เชิงคุณภาพ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
4.
ที่
1
2
3
4

วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรม
เสนอขออนุมัติโครงการ
ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องและจัดทาสัญญา
เจ้าหน้าทีป่ ฏิบัติงาน
สรุปรายงานผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
ตุลาคม 2559
ตุลาคม 2559
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
30 กันยายน 2560

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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6. งบประมาณ
จานวน 676,000 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
จัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา
(คนละ 13,000 บาทต่อเดือน
จานวน 12 เดือน)
รวม
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
676,000
676,000

-

-

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบนั
9.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
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การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (สพฐ.ติดตาม)
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
การบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายวิเศษ
ปากหวาน
โทรศัพท์ 086-8755601
2. นางสาวประคองขวัญ
สัมพะวงศ์
โทรศัพท์ 089-9494288
3. นางสาวอมรา
ทิณพัฒน์
โทรศัพท์ 086-8808296
1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 7 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัด ทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีเพื่อเป็นคู่มือในการกากับ
ควบคุม การดาเนินงานตามโครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กาหนดและงบประมาณที่วางไว้ ซึ่งการดาเนินงานตามแผนดังกล่าวจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
การพัฒนาการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในติดตามการบริหารงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2.2 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกลยุทธ์ และ เพื่อการตรวจติดตามของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เอกสารประกอบการตรวจติดตามประเมินผล ของ สพฐ. ครั้งที่ 2/2559 และครั้งที่ 1/2560
จานวน 60 เล่ม
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ผลการประเมินของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5

กิจกรรม
ประชุมคณะทางานในการจัดทาเอกสารประกอบ
การรับการตรวจติดตาม จาก สพฐ. ครั้งที่ 2/2559
การรายงานผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 2/2559 พร้อมจัดส่ง
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ e-mes
ประชุม ผอ., รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อม
การรับการตรวจติดตามจาก สพฐ. ครั้งที่ 1/2560
ประชุมคณะทางานในการจัดทาเอกสารประกอบ
การรับการตรวจติดตาม จาก สพฐ.ครั้งที่ 1/2560
การรายงานผลการดาเนินงาน ครั้งที่ 1/2560
ต่อคณะกรรมการตรวจติดตามผลจาก สพฐ. พร้อมจัดส่ง
เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
พฤศจิกายน 2559
1.นายวิเศษ
ปากหวาน
ธันวาคม 2559
2.นางสาวประคองขวัญ
สัมพะวงศ์
มกราคม 2560
3.นางสาวอมรา ทิณพัฒน์
พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม 2560
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 47,500 บาท รายละเอียดดังนี้ :
ที่
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
งบประมาณที่
ใช้
ในการใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
จัดทาเอกหลักฐานประกอบ
ผลดาเนินงาน ครั้งที่ 2/2559
และครั้งที่ 1/2560
22,000
22,000
ประชุมคณะทางาน 60 คน
(การติดตามครั้งที่ 1/2560)
8,400
8,400
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(60 คน * 4 มื้อ * 35 บาท)
ประชุมคณะทางาน 60 คน
(เตรียมติดตามครั้งที่ 1/2560)
9,600
9,600
ค่าอาหารกลางวัน
(60 คน * 2 มื้อ * 80 บาท)
สรุปรายงานผล ประจาปีงบประมาณ 2560
7,500
7,500
รวม
47,500
47,500
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แบบฟอร์มรายงานจาก สพฐ. เปลี่ยนแปลงทุกปี ทาให้การรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปรายงานตามกลยุทธ์ล่าช้า
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แจ้งให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ ตามกลยุทธ์ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ เมื่อดาเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการประเมินผลการดาเนินงานของสพป.อบ.1

ค่าเป้าหมาย
ระดับดีมาก

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 ผลการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยู่ใน
ระดับดีมาก
9.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียน นาผลที่ได้รับจากการตรวจติดตาม
ประเมินจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับปรุง และวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งขึ้นไป
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ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายวิเศษ
ปากหวาน
โทรศัพท์ 086-8755601
2. นางสาวประคองขวัญ
สัมพะวงศ์
โทรศัพท์ 089-9494288
3. นางพรเพ็ญ
ผ่องแผ้ว
โทรศัพท์ 086-8736328
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ดาเนินการจัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และ
สนับสนุน ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา การระดมทรัพยากรภายในกลุ่มเครือข่าย
สถานศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กาหนด เนื่องจากเครือข่าย
สถานศึกษาเป็นการรวมสถานศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อร่วมมือกันดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่ได้เป็นหน่วยงานบังคับ
บัญชา ไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการของตนเอง และเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล
2.2 เพื่อให้โรงเรียนในเครือข่ายได้รับการนิเทศจากรองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา/ศึกษานิเทศก์/
คณะกรรมการบริหารเครือข่าย
2.3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 เครือข่ายมีแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานของเครือข่าย
ตามระเบียบสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ว่าด้วยเครือข่ายสถานศึกษา พ.ศ. 2553
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มี
ศักยภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3

กิจกรรมหลัก
ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการบริหารเครือข่าย
นิเทศ กากับ ติดตาม
ประชุมครูและบุคลากรในเครือข่าย

ระยะเวลา
มกราคม 2560
มิถุนายน 2560 – กันยาน 2560
สิงหาคม 2560 - กันยายน 2560

หมายเหตุ
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5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
6. งบประมาณ
จานวน 250,000 บาท

รายละเอียดดังนี้

ที่

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
1 ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการบริหาร
เครือข่าย
2 นิเทศ กากับ ติดตาม
3 ประชุมครูและบุคลากรในเครือข่าย
(25 เครือข่าย * 10,000 บาท)
รวมงบประมาณ
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
250,000
250,000
-

250,000

-

250,000

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. เครือข่ายมีแผนปฏิบัติการประจาปีและดาเนินการตามแผน
2 โรงเรียนในเครือข่ายได้รับการนิเทศ
3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3
4 เครือข่ายมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.
2.
3.
4.

ค่าเป้าหมาย
25 เครือข่ายสถานศึกษา
ร้อยละ 100
ร้อยละ 3
ระดับดีมาก

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 โรงเรียนในแต่ละเครือข่ายได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม การปฏิบัติงานและมีผลการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
9.2 เครือข่ายสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียนในเครือข่ายด้วยกัน เกิดความ
ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
9.3 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

-
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โครงการ

พัฒนาประสิทธิภาพบริหารการจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1
กลยุทธ์ที่ 4
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
จุดเน้นที่ 6
ด้านการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 2
การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ผู้รับผิดชอบ/เบอร์โทรศัพท์
1. นายวิเศษ
ปากหวาน
เบอร์โทรศัพท์ 086-8755601
2. นางสาวประคองขวัญ
สัมพะวงศ์
เบอร์โทรศัพท์ 089-9494288
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในตัว
จังหวัดอุบลราชธานี และ เป็นที่ตั้งสนามบินนานาชาติ ซึ่ง นอกจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีซึ่งมีการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้ว มักจะมีนโยบายเร่งด่วนที่จาเป็นต้องดาเนินการควบคู่ไปกับการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี จากทั้ งกระทรวงศึกษาธิ การ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และนโยบายจั งหวั ด
อุบลราชธานี อยู่เป็นประจาทุกปี เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว มีประสิทธิภาพ บรรลุประสิทธิผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับคุณภาพการดาเนินงานโครงการตามนโยบายเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายจังหวัดอุบลราชธานี
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
เพื่ อ จั ด ท าและด าเนิ น การโครงการส าคั ญ จ าเป็ น ตามนโยบายเร่ ง ด่ ว นของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายจังหวัดอุบลราชธานี
4. วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ที่
1
2
3

กิจกรรมหลัก
วิเคราะห์การดาเนินงานจากปีทผี่ ่านมา
เสนอโครงการ
ดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วน

ระยะเวลา
ตุลาคม 2559
ตุลาคม 2559
ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2559

5. ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2560 .
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

หมายเหตุ
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6. งบประมาณ
จานวน 171,850 บาท
ที่

รายละเอียดดังนี้

กิจกรรมและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
ดาเนินการโครงการสาคัญ
จาเป็นตามนโยบายเร่งด่วน
รวมงบประมาณ
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)

งบประมาณ
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ใช้
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
171,850
171,850
171,850

-

171,850

-

7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ปัจจัยความเสี่ยง
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
1. การดาเนินโครงการสาคัญ จาเป็นตามนโยบายเร่งด่วนสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์
2. ความพึงพอใจของผู้มาติดต่อประสานงานกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1

ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละ 100
2. ร้อยละ 90

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายจังหวัดอุบลราชธานี
9.2 การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของทุกกลุ่ม ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 การอานวยความสะดวกให้บุคลากรทางการศึกษาจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานที่เดินทาง
มาปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และ จังหวัดใกล้เคียงดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 4
การบริหารจัดการที่นาไปสู่ความสาเร็จ
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เป็นเครื่องมือสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อส่ง มอบผลผลิต การให้บริการ
การศึกษาที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้กาหนดปัจจัยความสาเร็จและกระบวนการนาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
การจัดสรรทรัพยากรเพื่อการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษาอุ บ ลราชธานี เ ขต 1 ก าหนดแนวทางการจั ด สรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ จุดเน้น ดังนี้
1. งบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหาร จัดการตามความจาเป็น ของสานักงานเขตพื้นที่ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสานักงาน ได้แก่ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค
2. งบประมาณตามภาระงาน เพื่อให้สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนราชการในเขตพื้นที่ ดาเนินการตาม
นโยบาย ยุทธศาสตร์ จัดเน้น ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ปัจจัยความสาเร็จ
1. ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาให้ความสาคัญในการบริหารจัดการโดยมุ่ งผลสัมฤทธิ์ของงาน
การทางานแบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่กาหนด
2. ผู้บริหารการศึกษา องค์คณะบุคลเชื่อมโยงความสาเร็จของหารปฏิบัติงานกับการบริหารบุคคลอย่างชัดเจน
3. การบริหารจัดการโครงการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กระบวนการนาแผนสู่การปฏิบตั ิ
1. สื่อสารทิศทางองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ ให้บริการ
หน่วยงาน ให้บุคลากรทุกระดับรับรู้และเข้าใจตรงกันอย่างทั่วถึง
2. จัดโครงสร้าง กระบวนการทางาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ทั้งเจ้าภาพหลัก เจ้าภาพรอง และ
ผู้สนับสนุน พร้อมกาหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพปัจจุบัน และเป้าหมายตามนโยบาย เพื่อกาหนดกลยุทธ์และจัดทาแผนปฏิบัติ
งาน ให้บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์
4. ดาเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
5. ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ก ารน ากลยุ ท ธ์ สู่ การปฏิบั ติ อย่ า งเป็ น รูป ธร รมโดยติ ด ตาม
ความก้าวหน้าประจาปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
6. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี สู่สาธารณชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ปฏิทินการบริหารแผนสู่การปฏิบัติ
ที่
1
2
3
4

ระยะเวลา
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559 มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
14 กุมภาพันธ์ 2560
5 มีนาคม 2560
6 มีนาคม 2560
7 มีนาคม 2560

8
9
10
11

เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
สิงหาคม 2560
ตุลาคม 2560

แนวปฏิบัติ
ทุกกลุ่ม รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประชุมกาหนดนโยบาย แนวทางในการจัดทาแผน ประจาปี 2560 (ครั้งที่ 1)
ประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณตามแผน ประจาปี 2560 (ครั้งที่ 2)
ทุกกลุ่มส่งแผนงาน/โครงการเพือ่ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2560
ประชุมพิจารณางบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2560 (ครั้งที่ 3)
ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการตามภาระงาน/ร่างแผนปฏิบัติการ ปี 2560
นาร่างแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เสนอคณะกรรมการ กศจ.
1. จัดทาแผนเป็นรูปเล่ม
2. แจ้งทุกกลุ่ม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพป.อบ.1
3. รายงานการจัดทาแผนให้ สพฐ. ทราบ
กลุ่มทุกรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)
กลุ่มทุกรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2560

ทั้ ง นี้ การบริหารงบประมาณให้คานึ ง ถึง ความคุ้ม ค่า คุ้ม ทุ น ประหยั ด และเกิด ประโยชน์ ต่ อ ผู้ เรีย นสู ง สุ ด
สอดคล้องกับกลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยการดาเนินงานต้อง
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง

