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ค าน า 
 
 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา          
อุบลราชธานี  เขต 1  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งประกอบด้วย
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(พ.ศ.2560-2579) นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วิสัยทัศน์       
พันธกิจ ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์  กลยุทธ์  โครงการ  ตัวชี้วัด  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึง
รายละเอียดของงบประมาณท่ีจะด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

แผนปฏิบัติการประจ าปี เล่มนี้ เป็นคู่มือส าหรับผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ท าให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่  
5/2561  เมื่อวันที่ 25  เมษายน  2561           

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารนี้จะเป็น
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พ.ศ. 2561  จนส าเร็จไปด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้  
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

   ประวัติความเป็นมา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 ได้บัญญัติสิทธิและเสรีภาพด้าน
การศึกษาของปวงชนชาวไทยไว้ว่า"บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี  
ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย" และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซึ่งถือเป็นกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของไทยที่ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่
ประชาชนชาวไทยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญกล่าวคือ มาตรา 10 ระบุว่า " การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า12ปีต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดย  
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย"  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546  มาตรา 10 
ก าหนดให้แบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการเป็น 6 หน่วยงาน ดังนี้ 

(1) ส านักงานรัฐมนตรี 
       (2) ส านักงานปลัดกระทรวง 
            (3) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
            (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            (5) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
       (6) ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ได้มีการยุบรวมส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  
กรมสามัญศึกษา และกรมวิชาการ เป็นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีหน้าที่ 
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ปี และได้แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน  185  เขต  ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2 )  
พ.ศ. 2553 และ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  23  กรกฎาคม  2553  สาระส าคัญของพระราชบัญญัติ
ทั้ง  3  ฉบับ แก้ไขปรับปรุงเพ่ือรองรับการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 
183 เขต และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 42 เขต รวมทั้งสิ้น 225 เขตทั่วประเทศ เพ่ือจัดระบบและ
กระจายอ านาจการจัดการศึกษาในประเทศไทยให้ครอบคลุมมากขึ้น  เกิดความคล่องตัวและไม่เกิดปัญหาในการ
พัฒนาการศึกษา และท าให้การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาแก่
นักเรียนในช่วงชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น  จึงเปลี่ยนชื่อเรียกว่า 
“ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1”  และในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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134 ตอนพิเศษ 295 ง หน้า 33 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 มีอ านาจหน้าที่ 

1.  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น 
         2.  วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
         3.  ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่
หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา 
         11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
         12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

โดยแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1) กลุ่มอ านวยการ 
(2) กลุ่มนโยบายและแผน 
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
และส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
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(ค) ด าเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน 
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(๒) กลุ่มนโยบายและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร 
งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและ 
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ 
โอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ 
การจัดการศึกษา 
 (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ 
และงานบริหารสินทรัพย์ 
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(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ 
การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ 
การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ 
การด าเนินคดีของรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน 
วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 
หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 
 ที่ได้รับมอบหมาย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร 
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและ 
การประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 



แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1      5 
 

(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ 
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด 
เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิ
เด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการปูองกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมปูองกันแก้ไขและ 
คุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

(9) หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล 
ทรัพย์สิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผล และนเิทศการศึกษา 

กลุ่มส่งเสริม           
การจัดการศึกษา  

กลุ่มนิเทศ ติดตาม    
และประเมินผล 

การจัดการศึกษา  

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบาย 

และแผน 

กลุ่มบริหารการเงิน 

และสินทรัพย์             

 
สถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล  

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

เครือข่ายสถานศึกษา 
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ทิศเหนือ         ติดต่อกับ   อ าเภอลืออ านาจ  อ าเภอหัวตะพานและอ าเภอพนา  
         จังหวัดอ านาจเจริญ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
         อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

ทิศใต้             ติดต่อกับ อ าเภอสว่างวีระวงศ์ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
         อ าเภอกันทรารมย์  อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ อ าเภอตาลสุม อ าเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ    อ าเภอมหาชนะชัย  อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร  
         อ าเภอหัวตะพาน จังหวัดอ านาจเจริญ  

ข้อมูลทั่วไป 
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สถานที่ตั้ง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   ตั้งอยู่เลขที่ 199   ถนนสุรศักดิ์        ต าบลใน
เมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 
   โทรศัพท์  :    กลุ่มนโยบายและแผน  0-4524-2323, 0-4525-0417  
            กลุ่มอ านวยการ    045 
            กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
            กลุ่มบริหารงานบุคคล 
            กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
           กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
            กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

           กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   โทรสาร   :   0-4524-2320, 0-4524-5031 
   Website  :   http://www.ubn1.go.th 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  มีพ้ืนที่ครอบคลุมเขตการปกครองของจังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน  5  อ าเภอ   53 ต าบล 598 หมู่บ้าน เทศบาลนคร 1 แห่ง   เทศบาลต าบล 7 แห่ง  และ
องค์การบริหารส่วนต าบล 47 แห่ง  
ข้อมูลการปกครอง 

 

 

ที ่

 

 

อ าเภอ 

 

ตั้งเมื่อ 
พ.ศ. 

ห่างจาก 

จังหวัด
(กม.) 

 

เนื้อที่        
(ตร.กม.) 

ข้อมูลปกครอง 

การปกครอง        ส่วน
ภูมิภาค 

การปกครอง           ส่วน
ท้องถ่ิน 

ต าบล หมู่บ้าน 
เทศบาลนคร/

ต าบล 
อบต. 

1 เมืองอุบลราชธานี 2460 - 406.385 12 155 5 8 

2 เขื่องใน 2460 38 772.819 19 183 2 17 

3 ม่วงสามสิบ 2460 34 917.537 14 158 1 14 

4 ดอนมดแดง 2539 35 235.000 4 47 - 4 

5 เหล่าเสือโก้ก 2538 23 284.000 4 55 - 4 

 รวม - - 2,615.741 53 598 8 47 

ข้อมูลประชากร 

ที ่ อ าเภอ 

ประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

1 เมืองอุบลราชธาน ี 167,782 184,675 352,457 

2 เขื่องใน 56,074 56,922 112,996 

3 ม่วงสามสิบ 44,106 44,240 88,346 

4 ดอนมดแดง 13,799 13,592 27,391 

5 เหล่าเสือโก้ก 14,072 13,839 27,911 

 รวม 295,831 313,268 609,101 

ที่มา  :  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  วันที่ 31 ธันวาคม 2560                          
          http://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByYear.php 

 สพท.อบ.1 

 

เขตการปกครอง 
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 ข้อมูลทางการศึกษา    (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)  ดังนี้     
  

     ตารางท่ี 1  ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดภาครัฐ  จ าแนกตามขนาดโรงเรียนและรายอ าเภอ 

ที ่
ขนาดโรงเรียน 

(แบ่งตามจ านวนนักเรียน) 

จ านวนโรงเรียนแยกตามอ าเภอ(ร.ร.) 
รวม 
(ร.ร.) 

เฉลี่ย 
ร้อยละ เมือง

อุบลราชธาน ี
เขื่องใน ม่วงสามสิบ 

ดอนมด
แดง 

เหล่าเสือ
โก้ก 

1 ขนาดเล็ก (0-120 คน) 32 59 55 9 20 175(1) 70.28 
2 ขนาดกลาง (121-600 คน) 25 17 14 8 5 69 27.71 
3 ขนาดใหญ่ (601-1,500 คน) 1 1 - - - 2 0.80 
4 ขนาดใหญ่พิเศษ 3 - - - - 3 1.20 

รวม 61 77 69 17 25 249(1) 100 
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ตารางท่ี 2  ข้อมูลจ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2559 – 2560  
               (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) 

       
 ระดับ 2559 2560 ปี

การศึกษา 
จ านวน 
โรงเรียน 

เปิดสอนปฐมวัย 
อ.1 - 320 รวม อ1.-อ.3 อ.2-อ.3 อ.3 
อ.2 2,688 2,843 2559 251(1) 188 - - - 
อ.3 2,941 3,199 2560 249 (1) 193 45 125 23 

รวมปฐมวัย 5,629 6,362 
      

ป.1 3,929 3,806 
ปีการศึกษา 2559 ไม่มีนักเรียน 3 โรงเรียน และ 1 โรงเรียน สาขา คือ 
โรงเรียน 

ป.2 3,985 3,985 

 

โรงเรียนวัดบ้านบาก  โรงเรียนบ้านวังถ้ า                 
โรงเรียนบ้านหนองผ า และ 

ป.3 4,120 4,046 
 

โรงเรียนบ้านยางกะเดา  สาขานาภูฮี 
 

ป.4 4,217 4,157 
ปีการศึกษา 2560 ไม่มีนักเรียน 6 โรงเรียน และ 1 โรงเรียน สาขา คือ 
โรงเรียน 

ป.5 4,497 4,238 

 

โรงเรียนวัดบ้านหนองไฮ  โรงเรียนบ้านหนองยาง  โรงเรียน
บ้านอ้น 

ป.6 4,490 4,480 

 

โรงเรียนบ้านนาดูน  โรงเรียนบ้านวังถ้ า                   
โรงเรียนบ้านหนองผ า 

รวมประถมฯ 25,238 24,712 
 

โรงเรียนบ้านยางกะเดา  สาขานาค าภูฮี 
ม.1 1,193 1,242 

      ม.2 1,206 1,170 ขนาดโรงเรียน 
    

ม.3 1,206 1,134 

ปี
การศึกษา 

นักเรียน 
0 

ขนาด
เล็ก 

ขนาด
กลาง ขนาดใหญ่ 

ขนาดใหญ่
พิเศษ 

รวม มัธยมฯต้น 3,605 3,546 
1-120 

121- 
600 601 -1500 1501 

ม.4 30 49 2559 3 (1) 176 66 3 3 
ม.5 23 17 2560 6(1) 176 69 2 3 

ม.6 18 17 
ยุบเลิก  1. โรงเรียนบ้านขาติสามัคคี  ประกาศ สพป.อบ.1 

28 ธ.ค. 2559 
 

รวมมัธยมฯปลาย 71 83 
           2. โรงเรียนวัดบ้านบาก  ประกาศ สพป.อบ.1       

26 ธ.ค. 2559 
 รวมทั้งสิ้น 34,543 34,703 
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ตารางที่  3  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ  2561  จ าแนกตามเพศและต าแหน่ง   (ข้อมูล  ณ  วันที่  16 มกราคม  2561)  

ที ่ อ าเภอ 
สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานการสอน 

รวมทั้งสิ้น 
ผอ.สถานศึกษา รอง ผอ.สถานศึกษา คร ู ครูผู้ช่วย 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 เมืองอุบลราชธานี 47 8 55 9 5 14 135 630 765 9 22 31 200 665 865 

2 เขื่องใน 53 12 65 2 1 3 133 266 399 3 27 30 191 306 497 

3 ม่วงสามสิบ 43 9 52 - 1 1 114 234 348 7 10 17 164 254 418 

4 ดอนมดแดง 14 2 16 - - - 28 80 108 - 6 6 42 88 130 

5 เหล่าเสือโก้ก 22 1 12 - - - 27 69 96 1 4 5 50 74 124 

รวม 179 32 211 11 7 18 437 1,279 1,716 20 69 89 647 1,387 2,034 
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  ตารางท่ี 4  ข้อมูลลูกจ้างช่ัวคราวในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561  จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง  (ข้อมูล  ณ  วันที่  30  กันยายน  2560)  
    

ที่ อ าเภอ 

ลูกจ้างชั่วคราว 

รวมทั้งสิ้น 
สายงานการสอน สายงานสนับสนุน 

ครูขาดแคลนขั้น
วิกฤติ/ 

ครูสาขาขาดแคลน 
บุคลากรวิทยาศาสตร ์ บุคคลากรคณิตศาสตร ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 

โครงการคืนครูให้นักเรียน งบพื้นฐาน 

ธุรการโรงเรียน นักการภารโรง นักการภารโรง 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 เมือง

อุบลราชธานี 
2 2 4 1 3 4 1 - 1 1 13 14 7 23 30 21 2 23 11 1 12 44 44 88 

2 เขื่องใน 2 10 12 2 2 4 - 4 4 2 11 13 5 24 29 27 - 27 9 - 9 47 51 98 

3 ม่วงสามสบิ 4 5 9 - 2 2 1 3 4 - 11 11 6 20 26 20 5 25 9 - 9 40 46 86 

4 ดอนมดแดง - 4 4 1 - 1 - - - 1 2 3 2 5 7 4 1 4 3 - 3 11 11 22 

5 เหล่าเสือโก้ก 1 4 5 - - - - - - - 2 2 4 5 9 12 - 12 3 - 3 20 11 31 

รวม 9 25 34 4 7 11 2 7 9 4 39 43 24 77 101 84 7 91 35 1 36 162 163 325 
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ตารางท่ี 5 ข้อมูลพนักงานราชการในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561 จ าแนกตามเพศ ต าแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) 
 

 

ที ่ อ าเภอ 

พนักงานราชการ 

รวมทั้งสิ้น กลุ่มงานบริการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

พี่เลี้ยง นักการภารโรง ครูผู้สอน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง  รวม  ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 เมืองอุบลราชธานี 2 2 4 - - - 1 7 8 3 9 12 

2 เขื่องใน - 1 1 - - - 1 14 15 1 15 16 

3 ม่วงสามสิบ - 2 2 - - - 5 13 18 5 15 20 

4 ดอนมดแดง - -  - - - 1 2 3 1 2 3 

5 เหล่าเสือโก้ก - 1 1 - - - 3 3 6 3 4 7 

รวม 2 6 8 - - - 11 39 50 13 45 58 
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ตารางท่ี 6 บุคลากรประจ าส านักงาน  (ณ  วันที่  ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 )     

ที ่ ประเภท 
เพศ 

รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง 

1 ผู้อ านวยการ 1 - 1 
2 รองผู้อ านวยการ 3 - 3 
3 บุคลากรทางการศึกษา    

- กลุ่มอ านวยการ - 5 5 
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 2 4 6 
- กลุ่มนโยบายและแผน - 5 5 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล 2 11 13 
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 8 9 
- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 7 11 18 
- หน่วยตรวจสอบภายใน - 3 3 

 - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา - - - 
4 ลูกจ้างประจ า 8 2 10 
5 ลูกจ้างชั่วคราว 4 5 9 
6 พนักงานราชการ 1 - 1 

รวมทั้งสิ้น 29 54 83 
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ตารางท่ี  7  เครือข่ายสถานศึกษา  
 

ที ่ ชื่อเครือข่าย ชื่อเครือข่าย ประธานเครือข่าย 
โรงเรียนที่เป็นประธาน

เครือข่าย 
1 เมือง 1 ศรีเมืองอุบล นายอภัย  สบายใจ อุบลวิทยาคม 

2 เมือง 2 ไร่น้อยเมืองอุบล นายอวยชัย  สุทธัง บ้านปลาดุก 

3 เมือง 3 เซ ชี มูล นายอรุณ  พาชอบ บ้านท่าบ่อ 

4 เมือง 4 หนองขอนปะอาว นายวิสิทธิ์  ศรีไหม บ้านดอนชี 

5 เมือง 5 ขามใหญ่ 8 นางจรัสศรี  ทิพย์อุตร์ บ้านหัวค า 

6 เมือง 6 ศรีหัวเรือข้ีเหล็ก นายจุมพล  จอมหงษ์ บ้านหนองแต้ 

7 เมือง 7 
กุดลาดห้วยวังนองหนอง
กระโสบ นายสมคิด  ไกรยสิทธิ์ บ้านปากห้วยวังนอง 

8 เขื่องใน 1 เขื่องในท่าไห นายอรรถพร  ส าเภา เขื่องใน (เจริญราษฎร์) 

9 เขื่องใน 2 พระธาตุดงใหญ่ นายปิยะ  อุทธสิงห์ ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 

10 เขื่องใน 3 ฟากชี นายสมัย  อินอร่าม บ้านแดงหม้อ 

11 เขื่องใน 4 ไทยค้อทอง นายขวัญชัย  วงศ์วานดุสิต ชุมชนกลางแก้งส้มปุอย 

12 เขื่องใน 5 กอกโนนรังกลางใหญ่ นายนิพนธ์  บุญถูก บ้านกลางใหญ่ 

13 เขื่องใน 6 ศรียางเหล่า นายประสิทธิ์  ทองโสม บ้านเค็งนาดี 

14 เขื่องใน 7 ก่อเอ้หัวดอน นายปิติพัฒน์  ยิ่งภัสสรานันท์ บ้านดงยาง 

15 เขื่องใน 8 ชีหัวดอน นายวิโรจน ์ คูณดี ศรีศึกษา 

16 ม่วงสามสิบ 1 ปัญญาม่วงหนองเหล่า นายค านวล  พวงธนะสาร บ้านดอนแดง 

17 ม่วงสามสิบ 2 เกษมสีมา นายชัยชนะ  ศรีมันตะ บ้านหนองฮาง 

18 ม่วงสามสิบ 3 เหล่าบกยางโยภาพ นายภคิน  ลดาดกจิรานนท์ ชุมชนบ้านหนองขุ่น 

19 ม่วงสามสิบ 4 หนองเมืองดุมใหญ่ นายสุชาติ  สุวรรณวงศ์ บ้านสร้างมิ่ง 

20 ม่วงสามสิบ 5 หนองช้างเตย นายพิภพ  บุญปัน บ้านค าเก่ิงหนองจิก 

21 ม่วงสามสิบ 6 ไข่นกยางสักแพง นายวินัย  บุญศรี บ้านแคน(ประชาสามัคคี) 

22 เหล่าเสือโก้ก 1 
พยัคฆ์แดนเหนือเหล่า
เสือ-โพนเมือง 

นายณัฐพงษ์  ดาขวา บ้านขามน้อย 

23 
เหล่าเสือโก้ก 2 

พยัคฆ์แดนใต้แพงใหญ่
หนองบก 

นายมนัส  ทาจิตต์ บ้านแต้เก่า 

24 ดอนมดแดง 1 ดอนมดแดง นายวัฒน์  วงศ์ค าพันธ์ ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 

25 ดอนมดแดง 2 ท่าเมืองเหล่าแดง นายอุทัย  รักวิจิตร์ บ้านเหล่าแดง 
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ผลการจัดการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมีผลการ
จัดการศึกษา  ดังนี้ 

1.  ด้านคุณภาพการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนได้
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ปรากฏผลการ
แข่งขัน และผลการประเมินในปีงบประมาณท่ีผ่านมา ดังนี้ 
   1.1  ความสามารถด้านการแข่งขัน 
     1.1.1 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 67  
ประจ าปีการศึกษา 2560จังหวัดขอนแก่น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับ
รางวัล ระดับเหรียญทอง  161 เหรียญ  ระดับเหรียญเงิน  50 เหรียญ  และระดับเหรียญทองแดง 19  เหรียญ  
รวมทั้งสิ้น 230 เหรียญ  ได้ล าดับที่  6  ระดับภาค  รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 9  ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 67 
 
 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที ่2 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

3 13 7 161 50 19 

23 230 

        1.1.2 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 67 จังหวัดปทุมธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญทอง  13 เหรียญ 
ระดับเหรียญเงิน 5 เหรียญ  และระดับเหรียญทองแดง  1  เหรียญ  รวมทั้งสิ้น  19 เหรียญ   ได้ล าดับที่ 72 ของ
ประเทศ ดังนี้  
ตารางท่ี 10 ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  ครั้งที่ 67 จังหวัดปทุมธานี 

เหรียญทอง 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

1 2 1 13 5 1 

4 19 
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  1.2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ตารางท่ี 11  ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (NT: Nation Test)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
 

ทักษะที่ประเมิน ปีการศึกษา 2558 ปีการศกึษา 2559 ปีการศึกษา 2559 
ด้านความสามารถทางภาษา 51.60 47.33 49.16 

ด้านค านวณ 41.31 40.28 36.22 

ด้านการใช้เหตุผล 48.69 48.59 51.38 

รวม 3 ด้าน 47.20 45.40 45.59 

 
ตารางท่ี 11   ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน Ordinary National Education Test 
               (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
การ

พัฒนา 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
การ

พัฒนา 
ปี 

2558 
ปี 

2559 
การ

พัฒนา 
ภาษาไทย 49.81 53.39 3.58 40.13 42.44 2.31 36.73 44.94 8.21 
คณิตศาสตร์ 43.86 41.94 -1.92 27.67 23.84 -3.83 18.02 21.91 3.89 

วิทยาศาสตร์ 42.48 41.48 -1.00 33.10 31.63 -1.47 30.5 26.82 -3.68 
สังคมศึกษาฯ 47.21 46.32 -0.89 41.72 44.70 2.98 33.14 30.53 -2.61 
ภาษาอังกฤษ 39.18 33.23 -5.95 26.49 27.46 0.97 19.83 21.62 1.79 
รวมทุกกลุ่มสาระ 44.51 43.27 -1.24 33.82 34.01 0.19 27.64 29.16 1.52 

 
ที่มา : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

2.  ด้านโอกาสทางการศึกษา 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีนโยบายเพื่อลดปัญหานักเรียน                     
ออกกลางคันทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย   
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   2.1 การออกกลางคัน 

ตารางท่ี 13  ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ในปีการศึกษา 2558 – 2559 

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2558  

ระดับชั้น 

ปีการศึกษา 2559 

นักเรียนต้น
ปี 

นักเรียน
ออก

กลางคัน 

ร้อยละ นักเรียนต้น
ปี 

นักเรียน
ออก

กลางคัน 

ร้อยละ 

ประถมศึกษา 25,581 2 0.008 ประถมศึกษา 25,238 1 0.004 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

3,665 12 0.327 มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

3,605 18 0.499 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

80 - 0.000 มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

71 - - 

รวมทั้งสิ้น 29,306 14 0.048 รวมทั้งสิ้น 28,914 19 0.065 

       2.2 ภาวะโภชนาการของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560   ภาคเรียนที่ 1 นักเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ในปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1    
จ านวนทั้งสิ้น   34,720   คน   มีภาวะโภชนาการ ดังนี้ 

ตารางท่ี 14  น้ าหนักของนักเรียน 

ระดับ 
น้ าหนักของนักเรียน (คน) รวม 

ต่ ากว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ ์  ตามเกณฑ์ นักเรียน (คน) 

อนุบาล 1,029 720 4,620 6,379 

ประถมศึกษา 2,857 4,145 17,710 24,712 

มัธยมศึกษาตอนต้น 245 679 2,622 3,546 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 16 62 83 

รวม 4,136 5,564 2,504 34,720 
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ตารางท่ี  15  ส่วนสูงของนักเรียน 

ระดับ 
ส่วนสูงของนักเรียน (คน) รวม 

ต่ ากว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ ์  ตามเกณฑ์ นักเรียน (คน) 

อนุบาล 743 697 4,939 6,379 

ประถมศึกษา 2,144 19,903 2,665 24,712 

มัธยมศึกษาตอนต้น 235 434 2,877 3,546 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 6 3 74 83 

รวม 3,128 21,037 10,555 34,720 

 

 

ตารางท่ี 16 น้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียน 

ระดับ 
ส่วนสูงของนักเรียน (คน) รวม 

ต่ ากว่าเกณฑ์ สูงกว่าเกณฑ ์  ตามเกณฑ์ นักเรียน (คน) 

อนุบาล 426 338 3,966 6,379 

ประถมศึกษา 1,234 1,626 15,801 24,712 

มัธยมศึกษาตอนต้น 103 223 2,287 3,546 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 0 54 83 

รวม 1,764 2,187 22,108 34,720 
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3.  ด้านบริหารการศึกษา 

   3.1 การประเมินผลตามระบบรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และระบบรายงาน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

รายการ จ านวนเขต ล าดับรายเขต ผลคะแนนรายเขต 

1. ผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(KRS : KPI Report System) 

183 33 4.66335 

2. ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  
   (ARS : Action Plan Report System) 

183 1 4.72217 

 
      3.2 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับผลคะแนน ล าดับที่ 29 คะแนน  
90.70  
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 

 

การศึกษาต้องมุ่งสร้างพืน้ฐานให้แก่ผู้เรียน ๔ ด้าน 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
3. มีงานท า – มีอาชีพ 
4. เป็นพลเมืองดี 

1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
1. มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง 
2. ยึดมั่นในศาสนา  
3. มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์  
4. มีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัว และชุมชนของตน 

2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่ม่ันคง – มีคุณธรรม  
1. รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด - ชอบ/ชั่ว – ดี   
2. ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม    
3. ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว     
4. ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 

3. มีงานท า – มีอาชีพ 
1. การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและ  
   เยาวชนรักงาน สู้งานท าจนงานส าเร็จ 
2. การฝึกฝนอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนท างานและ 
   มีงานท าในที่สุด 
3. ต้องสนับสนุนผู้ส าเร็จหลักสูตรมีอาชีพ มีงานท า จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว 

4. เป็นพลเมืองดี 
1.. การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน 
2.. ครอบครัว – สถานศึกษาและสถานประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดี 
3.. การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะท าเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องท า เช่น งานอาสาสมัคร 
งานบ าเพ็ญประโยชน์ งานสาธารณกุศล ให้ท าด้วยความมีน้ าใจและเอ้ืออาทร” 
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ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 

 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 ด้าน โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
           1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม 
 3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
 4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
 5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
 7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 
             2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
 2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล  
 4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
 5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
 6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
             3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
 5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
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            4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
 2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
 3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
            5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
            6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 6) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 7) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 2564 ) 

       
        ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564 ) ส าหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 
2560 -2564 ) มีหลักการที่ส าคัญคือ 

1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขท่ี
จ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่
ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 

2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย 
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยแลเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเก้ือกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

4)  ยึด “ เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เปูาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทาเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” 

6) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว” 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

2. เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
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3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการ
ผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐาน
ราก และสร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหารและน้ า 

4. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5.  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา 

6. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง ( Conectivity ) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ 

4. ทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเก่ียวข้องกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้ความส าคัญกับการ
วางรากฐาน การพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มี
ทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะ
ความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทา
สังคมท่ีเข้มแข็งท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกัน
พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม 
1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

2. เปูาหมายและตัวชี้วัด 
2.1 เปูาหมายการพัฒนา 

2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.2  ตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มข้ึน 
 ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี

คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น 
เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
 ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน 
 ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ  เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย 3 คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 
 ตัวชี้วัด  3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมขึ้น 
 ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 85 
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3. แนวทางการพัฒนา 

3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

3.1.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนกานสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง 

      3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 
   3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
  3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มี

ความคิด สร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง

กับพัฒนาการของสมองของแต่ละช่วงวัย และเน้นพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ  

 2) สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบ าเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแลสุขภาพ 
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต 

3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึก 
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
 3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 3.3.2 ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นผู้แนะน า 
และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบการ
ประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง 
 3.3.3 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้า
ร่วมระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพ่ีเลี้ยงให้ร่วมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน 
  3.3.6 จัดท าสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์ 
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่าย  สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ากัดเวลาสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษี
จูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก 
  3.3.7 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ 
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  29 
 

            3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
  3.7.3 ส่งเสริมสถานบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการท าวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพ้ืนที่ 
 2. ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ให้ความส าคัญกับการด าเนิน
กรยกระดับคุณภาพการบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการปิด
ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากท่ีได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากข้ึนในเรื่องการเพ่ิมทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่สนับสนุน
การเพ่ิมผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูงขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพ่ิมผลิตภาพส าหรับ
ประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่ าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพ่ือสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการเข้าถึง
เงินทุนเพ่ือสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพ้ืนที่และบูรณาการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า 

 1.วัตถุประสงค์ 

 1.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ 

  ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ท่ีปรับปรุง) ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่ากับ
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาท่ีครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ระหว่างพื้นที่ 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน 
ร้อยละ 50 มีจ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง 
 3. แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือ
เพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย 
  3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พ้ืนที่ และสภาพร่างกายการดูแล
นักเรียนยากจนที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกลที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือนการสนับสนุนค่าเดินทางไป
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
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ประสิทธิภาพมากข้ึน และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพ่ือปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน
กลางคัน 
 3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้มีความเท่าเทียม
กัน มากขึ้นระหว่างพ้ืนที่ โดย 1) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้า
ทางอาชีพที่ชัดเจน เพ่ิมโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability)ของการจัด
การศึกษา โดยน าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษา
ทางไกลโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลโดยใช้โครงข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน 
  3.2.4 ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก สตรี เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ 

 3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประเด็นท้า
ท้ายที่ต้องเร่งด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่ง
เตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

  1. วัตถุประสงค์ 
  1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 3 สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟ้ืนฟู
คุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 
  ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อย 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 
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 3.แนวทางการพัฒนา 
 3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้ าเสีย
และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
  3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

 4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคั่งและ
ยั่งยืน ให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บน
พ้ืนฐานของการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือภัยคุกคาม
ข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า 

 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกันปัญหา

ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ 
 1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอ่ืนๆ 

 1.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ 

 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายภาพรวมคือผลประโยชน์ของชาติว่าด้วยความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

  เป้าหมายที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ 
 
    ตัวชี้วัด 1.1 จ านวนกิจกรรมและเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
เพ่ิมข้ึน 
   ตัวชี้วัด 1.2 จ านวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชด าริเพิ่มข้ึน 
 เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ 
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 
  ตัวชี้วัด 4.4 จ านวนคดีที่เก่ียวกับยาเสพติดลดลง 
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 3.แนวทางการพัฒนา 
 3.1 การรักษาความม่ันคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก
ของชาติ 
  3.1.1 สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือ
ปูองกันการกระท าท่ีมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ 
  3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานของความ
แตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและค านึงถึง
ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง 

 3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 

 3.2.7 ด าเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาค
และพหุภาคี เพ่ือปกปูองและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและ
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ 
ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์ 
ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืนๆ 

 5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาส าคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพ่ือให้เป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลส าเร็จบรรลุ
เปูาหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น และวางพ้ืนฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเปูาหมายอนาคตในปี 2579 

 
 1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
 1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ 
 1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความ

รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 
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 2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 เป้าหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
 ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุด

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
 3.แนวทางการพัฒนา 
 3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
 3.1.1 ก าหนดภารกิจ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน

ภูมิภาค และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้ าซ้อน 
 3.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 

 1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมุ่งสร้างจิตส านึกในการรักษาผลประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มใน
สังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการ
ปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้เท่า
ทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  2) พัฒนากลไกและระบบการด าเนินงานที่ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน 
ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการเฝูาระวังพฤติกรรมของข้าราชการและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ในการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และก าหนดขั้นตอนการลงโทษผู้กระท าผิดหรือผู้กระท าการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 7) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในกลุ่มประชาชน 

 3.5.2 ปูองกันการทุจริต 
 3) เร่งรัดหน่วยงานของภาครัฐให้มีการด าเนินงานในการก าหนดมาตรการปูองกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง 

 4) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตให้
สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝูาระวัง ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบที่
บูรณาการการท างานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์ 

 7. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  ให้ความส าคัญกับ
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
เพ่ือช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เปูาหมายดังกล่าว 
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 1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้น

ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย 
   2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
   เป้าหมายที่ 1 เพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

 ตัวชี้วัด 1.3 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเปูาหมาย
ของประเทศ :  งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากรและระบบ
มาตรฐาน 

 ตัวชี้วัด 1.4 จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเ พ่ิมเป็น 25 คนต่อประชากร   
10,000 คน 

 3.แนวทางการพัฒนา 
 3.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง

สังคม 
 3.1.3 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ  เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีเพ่ือผู้พิการ เทคโนโลยีเพ่ือผู้สูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการ
ด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
หรือชุมชน 

 3.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 3.3.1 ด้านบุคลากรวิจัย 
 1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ

ความต้องการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิทยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T) 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)  

 2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ 
 3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 
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แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)  

 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพ่ือวาง
กรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
คนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิด
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษา
เพ่ือปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For 
Education) อีกทั้งยึดตามเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs 2030) 
ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของ
ประเทศ ความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบ
ความคิดส าคัญในการจัดท าแผน   การศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
 วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   2. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 
   3. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   4. เพ่ือน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ า
ภายในประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
    เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและปูองกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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     3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง
พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 
กลุ่มชน-ชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
     4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือการจัดระบบการดูแลและปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ อาทิ อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
     เป้าหมาย 
      1. ก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. สถาบันการศึกษาและหนว่ยงานที่จัดการศึกษาผลติบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเปน็เลิศ
เฉพาะด้าน 
      3. การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจ   
     แนวทางการพัฒนา 
      1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาที่ตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
      2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
      3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
      2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
      3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
      4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน นวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และ
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
      5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
      6. ระบบการผลิตคร ูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
      7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อต าราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
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     3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม  
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
     5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
     6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
     7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 
     เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้อง  
เป็นปัจจุบัน เพ่ือการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
     แนวทางการพัฒนา 
      1. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย 
      3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
            ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้  และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
     3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน า
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ แหล่งเรียนรู ้ และสื ่อการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต  ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
     เป้าหมาย 
     1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน
และสามารถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 
     3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 
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     4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ 
     5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม  
สร้างขวัญก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
     แนวทางการพัฒนา 
     1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
     4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
     5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา 

 

        ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาล โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นโยบายด้านการศึกษาก าหนดไว้ในข้อที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้การ
ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมและนโยบายด้านวิจัย ข้อที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมในการใช้ประโยชน์
จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จากนโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน คือ 

๑) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
๒)การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  
๓) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน  
๖) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย 
และพัฒนา และนวัตกรรม  
๙) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุล 
ระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 
นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ ๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ 
และคุณธรรมควบคู่กัน ดังนี้ 
 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ทั้งในระบบ และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน 
 ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณและการเรียนรู้ สนับสนุนการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน และลักษณะของพ้ืนที่ของโรงเรียน ปรับปรุง 
และบูรณาการระบบการกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป มี
โอกาสจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมปฏิรูปการศึกษาและเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พัฒนาคนในทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความรู้และทักษะใหม ่
ที่สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะตรงตาม
ความต้องการท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 
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 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ส่งเสริม
ให้ครูมีวุฒิตามวิชาที่สอน ให้สามารถน าเทคโนโลยีและเครื่องมือมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยครู
หรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้ทุกองค์กรมีบทบาทใน

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน 
 และวัฒนธรรมสากล และ การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเข้าสู่ 
    เสาหลักวัฒนธรรมของอาเซียนและประชาคมโลก 
 ปลูกฝังค่านิยม และจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้

เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

      นโยบายด้านการศึกษา ข้อที่ ๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย 

 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพ่ือมุ่งไปสู่ 
 เปูาหมายให้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 
 ๓๐ : ๗๐ เพ่ือให้ประเทศสามารถแข่งขันและก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอ่ืน 
 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง 
 ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ผลิตก าลังคน 
 ในสาขาที่ขาดแคลน เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท่องจอม อุตสาหกรรมขนาดกลาง 
 และขนาดย่อม มีช่องทางในการใช้เทคโนโลยีระหว่างหน่วยงานและสถานศึกษา 
 การปฏิรูประบบให้สิ่งจูงใจ ระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท างาน 
 วิจัยและพัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัย 
 และพัฒนาในระดับภาค หรือ กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่น 
 และน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ 
 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษา 
 วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม โดยให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง 
 ภาครัฐที่เอ้ืออ านวย สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ 
 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาในการ 
 ต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม 
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แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
     
  กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 

-2564 ) โดยได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน และสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) โดย
ก าหนดสาระส าคัญ ดังนี้ 

 
 วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม 

 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  2. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษา 

1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการ 
พัฒนาประเทศในอนาคต 

2. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
3. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
4. คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัดตามเปูาหมายหลัก 
1. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา 
2. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการ

ทดสอบระดับชาติ 
3. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก 
5. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ 15-59 ปี 
7. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
8. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ 15- 17 ปี 
9. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน 
10.  จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 

  ยุทธศาสตร์  
  1. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
  2. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
  4. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา   
  6. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
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จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) 

 
     ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่  16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร 
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในวันที่ 20 
ธันวาคม  2559  นายธีระเกียรติ  เจริญเศษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา   ดิศกุล ได้มอบนโยบายและ
จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  
     1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร มาขับเคลื่อนงานด้ายการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม  เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอัน
สูงสุด และมอบเป็นนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้ 
            1.1. พระบรมราโชบายด้ายการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
มีใจความส าคัญว่า 1)” การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่
ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดี
งาม  (Character Education)” 
             1.2. สื่อสานพระราชธานปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน  ครู และการศึกษา 
                  1.2.1 นักเรียน 
                          ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้ าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพ่ือนที่ล้าหลังมิใช่สอนให้เด็กคิด
แต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให้คนเก่งได้ล าดับดีๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้องให้เด็กแข่งขันกับ
ตัวเอง ( 11 มิ.ย 2555 ) ครูไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียนชั้นต้น 
ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องท าเช่นกัน (6 มิ.ย 2555) เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักท างาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากข้ึน จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ความรู้
และประสบการณ์แก่กัน (5 ก.ค  2555) ท าเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน (9 ก.ค  
2555) 
                  1.2.2. คร ู
                          เรื่องครูมีความส าคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่งคือ การขาดครู เพราะจ านวนไม่พอ
และครูย้ายบ่อยดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่
ต้องการ     จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตส านึกโดย
ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให้ทุนและอบรม กล่าวคือ ต้องมีความรู้ทางวิชาการในสาขาที่
เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือมีความรักความเมตตาต่อ
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เด็ก ควรเป็นครูท้องที่เพ่ือจะได้มีความผูกพันและคิดที่จะพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ายมา (11 มิ.ย.
2555) ต้องปรับปรุงคร ูรูจะอายุ 40-50 ปี  ก็ต้องเรียนใหม่ต้องปฏิวัติครูอย่างจิงจัง (6 มิ.ย 2555) ปัญหาปัจจุบัน
คือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนต าราส่งผู้บริหารเพ่ือให้ได้ต าแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้วบางทีก็ย้ายไปที่
ใหม่ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้  การ
สอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดีความชอบหากคนใดสอนดี  ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต้องมี 
reward”  
(5 ก.ค 2555) “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียนต้องการรู้ทั้งหมดวิชา   
ก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูเท่านั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”( 5 ก.ค 2555) 

2. การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
             2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
ภายใต้นิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ซึ่งได้ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติเป็นจุดเน้นด้านการศึกษาที่จะด าเนินการ 6  
ด้าน  คือ 
                   1.ความม่ันคง 
                   2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                   3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
                   4.การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
                   5.การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                   6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ           

     3. จุดเน้นการด าเนินงานขอกระทรวงศึกษาธิการ 
    3.1. ด าเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579 ) 

         3.2. ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
           3.3. กระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีคุณลักษณะ MM = Modernized MOE มีการด าเนินการสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งอานาจักรไทย พุทธศักราช  2560 
             3.4. ด าเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการด าเนินการเป็นธรรม 

        4. จุดเน้นส าคัญ นโยบาย แนวทางหลักการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการ 
             นายธีระเกียร เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบายแนว
ทางการด าเนินงานและโครงการส าคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลักใน
การด าเนินการให้เป็นรูปธรรมดังนี้  
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       1. ด้านความม่ันคง 
      แนวทางหลัก 

               1.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
                     เน้นการเรียนการสอน เพ่ือเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยใช้รูปแบบ 
Active Learning 
              2. ด้านการผลิต พัฒนาก าลังคนและสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางหลัก : ผลิต พัฒนาก าลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
                  2.1. การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด้านภาษา 
                        2.1.1. ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  
                       2.1.2 ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวะศึกษา โดยจัดท า Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนอาชีวะ
ศึกษา และการอบรม Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย 
                       2.1.3 พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับภาษาอังกฤษโดยปี 2560 จะด าเนินการเป็น
กลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณะรัฐประชาชนจีน 
                        
           3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แนวทางหลัก 
       3.1 การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

        3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
              1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รับผิดชอบดูแลเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 
ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 3-5 ปี) 
             2. หน่วยงานอื่น  อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
         3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
            1. เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเน้นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเด็ก  เยาวชนและ
ต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ -เนตรนารีรวมทั้งรูปแบบ
โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
            2. รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์” 
        3.1.3. การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
                         1. หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้ 
                         2. ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่  วิชาภูมิศาสตร์ ICT  และ 
Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
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            3. แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่านให้เด็กอนุบาล
ฟังและการปรับปรุงห้องหมุด 
            4. เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งการ
รองรับผลสอบ PISA และ STEM E education 
         3.1.4 การวัดและประเมินผล 

  1. การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ( PISA) เพ่ือให้ผลคะแนนสูงขึ้น 
            2. การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นผู้ประเมิน  ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเป็นผู้ออกแบบข้อสอบ 

3. การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ด าเนินการในรูปคณะท างานออก
ข้อสอบ 

3.2 การผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.2.1 การสรรหาครู 

           1. โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มอบให้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักด าเนินการสรรหาครู (การผลิตรูปแบบ
การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้องพัฒนา) 

2. เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู 
 3.3.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
 3.2.3 การพัฒนาครูการอบรมครู 

           1. หลักสูตรในการอบรมครูให้มีการเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยุฐานะและการได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ  
           2. หน่วยด าเนินการ  ให้หน่วยงานกลางในการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้แก่ สถานบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลาการทางการศึกษา 

     4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดการเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 แนวทางหลัก:โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

        4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความ
ช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ 
       4.2. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาให้
สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง 
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      4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร้างความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์
เข้าศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House 
     5. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
             แนวทางหลัก:พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
       การสร้างจิตส านึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. ด้านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
แนวทางหลัก : พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

         6.1 เรื่องกฎหมาย   
       ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับปัจจุบัน 
6.2 ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปรับปรุงภารกิจงานของ

หน่วยงานภายในส่วนกลางเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการท างาน และปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือรองรับส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

5 .  การขั บ เคลื่ อน  ก ากับและการติ ดตามการน าจุ ด เน้ น เชิ งน โยบายรั ฐมนตรี ว่ ากา ร
กระทรวงศึกษาธิการ 

สู่การปฏิบัติ 
          5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดท าแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ 6 
ด้าน 

   5.2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและก าหนดกรอบและการติดตาม
ประเมินผลและรายงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 

5.2.1. จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการน าจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามนโยบาย 

      5.2.2. ติดตามการน าจุดเน้นเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตามรายไตร
มาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร /e-report และการตรวจราชการ 

    5.2.3. จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้ปรากฏผล
โดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน) 

    5.2.4. จัดท ารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามจุดเน้นเชิงนโยบายทุกนโยบายเป็นรายไตรมาส
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน         

       5.2.5. การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1-5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะมีการ 
สั่งการ ให้ทราบเพื่อให้ด าเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป 
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นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิสัยทัศน์ 

         “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย” 
  พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 
     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การบูรณาการการจัดการศึกษา และเสริมสร้างความ 
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา  
 เป้าหมาย 
      1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มี
คุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
       2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
       3. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 
       4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
       5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเน้นการท างานแบบบูรณาการ มีเครือข่ายการบริหาร
จัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา กระจายอ านาจและความรับผิดชอบสู่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา   
       6. พ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสมตามบริบท
ของพ้ืนที่ 
    7. หน่วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    8. หน่วยงานทุกระดับ มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
        ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน         
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  48 
 

 
ตัวช้ีวัด จ าแนกตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
2. รัอยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. ร้อยละของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
4.ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้ เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 
1.ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
2. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การจบการศึกษาและการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ .2560 
3. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 
4. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
5. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. ก าหนด 
6. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ท่ีสพฐ.ก าหนด 
7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตามสภาพความ

ต้องการ และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ 
8. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET)มากกว่าร้อยละ

50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
9. ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตองต้นได้รับการเตรียมความ

พร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการPISA 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2.ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของ
การด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรมและการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา    

1. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
2. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน 

สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
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นโยบายส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 
   วิสยัทัศน์ (Vision) 
 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย อย่างมคีวามสุข และความ
พอเพียง ลุ่มน้ า มูล ชี เซ   

   พันธกิจ (Mission) 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  และค่านิยม

หลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เน้นการมีส่วนร่วม  และเสริมสร้างความรับผิดชอบ

ต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
4. เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ

และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้บริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ในลุ่มน้ า มูล ชี เซ โดยใช้หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

    เป้าประสงค์  (Goal) 
 
 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ 
และเสมอภาคตรงตามศักยภาพ 
  2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มีสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้เหมาะสมตามวัย  
 3. ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น โดยใช้ทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต               
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. มีการท างานแบบการบูรณาการความร่วมมือ เครือข่ายการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วนในการจัดการศึกษา การกระจายอ านาจ และความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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      กลยุทธ์ Strategy 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
องค์กร เปูาประสงค์ เพ่ือให้สอดคล้องนโยบายด้านการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานด้าน
การศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  จึงได้ก าหนด      
กลยุทธ์  ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังต่อไปนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนนุการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  (Values and corporate culture) 

 

UBON1 L SMART D 

               U  : Unity       ความเป็นเอกภาพ   

            B  :  Balance      ความสมดุล  

          O :   Opotunity   ความเป็นต้นแบบ   เป็นแบบอย่าง  

          N :  Network     การสร้างเครือข่าย  

          1 :   1 power     ความเป็นเลิศ 

          L :   Love       รู้รักสามัคคี เป็นหนึ่งเดียว 

          S :   Smile       ยิ้มแย้มแจ่มใส    

          M :  Morality       จิตใจมีคุณธรรม   

          A  : Accountability ความรับผิดชอบ   

          R  :  Readiness     เรียนรู้สู่มาตรฐาน   

          T  : Transparency   โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

          D  : Decentralization  การกระจายอ านาจ  
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  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีหน้าที่ก ากับ 
ประสาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา  ให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการศึกษา เพ่ือให้
ภารกิ จดั งกล่ า วสามารถตอบสนองสภาพปั ญหาและรองรั บการขับ เคลื่ อนนโยบายของรั ฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สู่สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
  
    ผลการด าเนินงานด้านการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   
จ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษาและด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพการศึกษา 

1.1 การประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary National Education : 
ONET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   วิชาหลัก 5 วชิา  ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์                                                                                                                           
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ยังต่ ากว่าร้อยละ 50 ส่วนมากเป็น วิชาภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ 
       1.2 ทักษะการคิดค านวณ  ยังได้คะแนนต่ า 
       1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ยังต่ า เช่น คุณธรรมจริยธรรมของเด็กนักเรียน  
       1.4 เด็กนักเรียนที่เป็นเลิศในวิชาการต่าง ๆ ควรจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลไว้เป็นสถิติทุก ๆ ปี 
       1.5 สุขภาพของเด็กนักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านร่างกาย เช่น อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน 
สารไอโอดีนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

2. ด้านโอกาสทางการศึกษา 

     2.1 ระดับปฐมวัย มีการจัดการศึกษาได้ ร้อยละ 100   
      2.2 ระดับการศึกษาภาคบังคับ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
สามารถจัดการศึกษาได้ครบ 100% 
      2.3 เด็กนักเรียนออกกลางคันมีเป็นบางส่วน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 1 ได้ด าเนินการติดตามนักเรียนเพื่อเข้าเรียน หรือประสานงานงานไปยังศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน        
เพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนมีระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะ แต่ขาด
งบประมาณในการติดตามเด็กออกกลางคัน 

3. ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  3.1 โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกปีการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต  1 ได้มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก เช่น จัดให้โรงเรียนขนาดเล็กมาเรียน
ร่วมกันในแต่ละต าบลหรืออ าเภอ หรือจัดเป็นศูนย์เรียนรวม 
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  3.2 งบประมาณไม่เพียงพอ สถานศึกษาบางแห่งได้มีการขอรับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
ท้องถิน่ เพ่ือใช้บริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

การวิเคราะห์โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  (External Environment) 

โอกาส อุปสรรค 

1.  ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
มีเจตคติท่ีดี มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนและให้ความร่วมมือ สนับสนุนด้านต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง (S) 

2. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม (P) 

3.  มีโครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุมพ้ืนที่การจัดการ
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ  ท าให้มีการ
พัฒนาการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่งผล
ให้นักเรียนสามารถสืบค้นและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ตามความสนใจ (T) 

4. การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ส่งผลให้
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
(P) 

5. นโยบายเรียนฟรี ท าให้ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายและมี
แผนงานที่ชัดเจน หลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น จึงสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างทั่วถึงและจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้
ให้แก่นักเรียนระหว่างเรียนได้ (P,E) 

6. นโยบายด้านการศึกษามีความสอดคล้องทุกระดับ (P) 

7. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้โรงเรียนสามารถ
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ
สภาพผู้เรียนและสามารถลดอัตราการออกกลางคันได้ (P) 

1.  ผู้ปกครองมีฐานะยากจนท าให้ต้องย้ายถิ่น เพ่ือ
ประกอบอาชีพ  ไม่มีเวลาดูแลการศึกษาของบุตร
หลานอย่างเพียงพอ (E) 

2.ผู้ปกครองบางส่วนไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในสถานศึกษาใกล้บ้าน (S) 

3. สภาพสังคมเป็นครอบครัวเดี่ยวและแตกแยก 
มากขึ้น  การอบรมเลี้ยงดูน้อยลง ท าให้เด็กขาด 

ความอบอุ่นน าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (S) 

4.  นโยบายการศึกษามีการปรับเปลี่ยนบ่อย 
 ท าให้การจัดการศึกษาขาดความต่อเนื่อง (P) 

5. การจัดสรรงบประมาณล่าช้าและไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของพ้ืนที่ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 
(P) 

6. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดศึกษาโดย
ครอบครัว สถานประกอบการ องค์กรวิชาชีพ
สถาบันทางศาสนา ยังไม่ทั่วถึง (P) 

7.   การกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา
ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (P) 

8. พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
เกณฑ์การประเมินในการเลื่อนวิทยฐานะไม่
สอดคล้อง 

กับสภาพจริง ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาบางส่วนไม่มีคุณภาพ (P) 

9. การแพร่ระบาดของสารเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น 
(S) 
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โอกาส อุปสรรค 

8. โดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตรกรรมที่สืบทอดกันมา มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งผล
ให้สามารถขยายแนวคิดการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชนสู่โรงเรียนได้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต (S,E) 

9. ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้าน /ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่าง
หลากหลายที่สามารถเข้ามาช่วยจัดการศึกษา ส่งผลให้มี
ส่วนร่วมใช้การจัดการศึกษาและเป็นแบบอย่างการเรียนรู้
และด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่น (T,S) 

10. กฎหมายการศึกษาเอ้ือประโยชน์แก่ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษามากขึ้นเข้าถึงสื่อบริการ 
สิ่งอ านวยความสะดวกได้มากขึ้น (P) 

 

10.  การรับวัฒนธรรมต่างชาติที่ไม่เหมาะสม   (S) 

11.  สถานประกอบกิจการเก่ียวกับร้านเกมส์และ
อินเทอร์เน็ต บางแห่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย (P) 

12.  มีการใช้แรงงานเด็กไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
(P) 

 

 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   (Internal  Environment) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีการจัดโครงสร้างการบริหาร และก าหนดบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน การบริหารงานของหน่วยงานเป็น
ระบบ สามารถบริหารจัดการได้มาตรฐาน เนื่องจาก
ด าเนินงานตามระเบียบกฎหมายก าหนด มีแผนกล
ยุทธ์สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของ
หน่วยงาน มีความชัดเจนในการน าสู่การปฏิบัติ
ตลอดจนมีการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทั้งใน
ระดับกลุ่มและระดับบุคคลได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากใช้
วิธีการที่หลากหลาย (S1, S2) 

2.  หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามี
กระบวนการบริหารจัดการภายในเป็นระบบมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากบริหารจัดการสอดคล้องกับ

1. การให้บริการทางการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส
ยังไม่ทั่วถึง(S3) 

2.  การบริหารอัตราก าลังยังไม่สอดคล้องกับจ านวน
นักเรียน และสอนไม่ตรงกับสาขาวิชา (S5) 

3.  บุคลากรทางการศึกษายังขาดความช านาญการ
ทางด้านเทคโนโลยี (S6) 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 

ระเบียบ กฎหมาย มาตรฐาน และหลักการกระจาย
อ านาจรวมถึงคู่มือการปฏิบัติงาน โดยการบริหาร
จัดการยึดหลักธรรมาภิบาล มีการกระจายอ านาจและ
เน้นการมีส่วนร่วม(S3) 

3.  การบริหารเอกสารและงบประมาณ โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการ
ติดต่อสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
บริหารจัดการ  (S3) 

4.  หน่วยงานทางการศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักศึกษา ท าให้เรียนจบการศึกษา (S3) 

5.  หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม  
ประเมินผลและรายงาน (S3) 

6.  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าสูง มีความสามารถในการ
บริหารจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ (S4) 

7.  มีบุคลากรเต็มกรอบอัตราก าลัง และมีสมรรถนะ
ตามวิชาชีพ (S5,S6) 

8.  หน่วยงานมีค่านิยม มีการบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (S7) 
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ข้อค้นพบจากการศึกษาโอกาส อุปสรรค  จุดอ่อน  จุดแข็ง 

 แนวทางการก าจัดจุดอ่อนและอุปสรรค 
1. เร่งรัดและเสริมสร้างความตระหนักด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติแก่บุคลากรทั่วทั้งองค์กร 

       2. เร่งเกลี่ยอัตราบุคลากรให้เกิดความสมดุลและตรงตามความต้องการแต่ละสาขาวิชา 
       3 . ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา 
       4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการประเมินภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
พร้อมรับการประเมินคุณภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
      5. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหาร
และจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
       6. ระดมทรัพยากร ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ และสรรพก าลังทั้งมวลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุภาคส่วนอย่างจริงจังและเป็นระบบ 
       7. ประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 
       8. เร่งรัดและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือการบริหารจัดการด้านการศึกษา 

 แนวทางการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและโอกาส 
1. น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารงานทุกระดับและ 

บูรณาการในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       2 . ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ มีขีดสมรรถนะสูง และน ามาใช้ให้เต็ม
ตามศักยภาพและความถนัด 
       3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ สภาพการศึกษาภาคบังคับและแผนขยายโอกาสทางการศึกษา 
       4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา   
       5. ส่งเสริมการกระจายอ านาจทางบริหารทั่วไป งบประมาณ วิชาการ และบุคคลไปยังสถานศึกษา  
       6. ส่งเสริมให้บุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน สถานประกอบการได้
มี ส่วนร่วมในการจัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลาย  
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ส่วนที่  3 
การบรหิารสู่การปฏิบัต ิ

 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ. 2561 ในไตรมาสที่ 1 งบด าเนินงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารส านักงาน      
ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงาน และการติดตามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  จ านวน 3,000,000 บาท และงบภาระงาน จ านวน 1,000,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,000,000 บาท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  4,000,000 บาท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ(บาท) 

รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ ครั้งที่ 1 

(3,000,000) 
ครั้งที่ 2 

(1,000,000) 
1. ค่าสาธารณูปโภค 

ค่าไฟฟูา ค่าน้ าประปา  
ค่าโทรศัพท์  ค่า
ไปรษณียภัณฑ์   

   600,000    100,000 ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณ 
จ านวน 6 เดือนๆ  
 

2. ค่าวัสดุส านักงาน  200,000 200,000 ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณ 
จ านวน 6 เดือนๆ  

3. ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
ยานพาหนะ อาคาร
ส านักงาน อาคารประกอบ
และสิ่งปลูกสร้างอ่ืน 
 

100,000 50,000 ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณ 
จ านวน 6 เดือนๆ  

5. ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 150,000 - ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณ 
จ านวน 6 เดือนๆ 

6. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   300,000 200,000 ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ส าหรับนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของ
ทุกคณะที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ภารกิจงานที่ปฏิบัติหรือนโยบาย
เร่งด่วน  และค่าใช้จ่ายในการไป
ฝึกอบรมสัมมนากรณีท่ีไม่ได้รับ
จัดสรรหรือจัดตั้งงบประมาณ
หรือไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ(บาท) 

รายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณ ครั้งที่ 1 

(3,000,000) 
ครั้งที่ 2 

(1,000,000) 
7. ค่าตอบแทน จนท. 492,000 - จัดสรรค่าตอบแทนให้ลูกจ้าง

ชั่วคราวรายเดือนจ านวน 7 รายๆ
ละ 6 เดือน  

8. ค่าจ้างเหมาบริการ 144,000 - จัดสรรค่าตอบแทนการจ้างเหมา
บริการท าความสะอาด 6 เดือน 

9. โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร 
สนง. 

1,014,000 450,000 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประสิทธิภาพของสพท. 

 รวม 3,000,000 1,000,000  

 
 1.2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสิทธิภาพของ สพท. จ านวน 7,432,018 บาท 
 

งาน/โครงการ 
กลยุทธ์

ที ่
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 

1.การขยายผลการพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมือง
ดี วินัยเด่น 

1 20,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 92 

2.ประชุมปฏิบัติการรับประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  Integrity and Transparency  
Assessment Online : ITA Online) ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์    ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

1 19,140 กลุ่มส่งเสริมฯ 95 

3.ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตาม“ศาสตร์พระราชา”ลงสู่สถานศึกษา ประจ าปี 
2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี  เขต 1 

1 51,600 กลุ่มส่งเสริมฯ 98 

4.ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาบูรณาการปูองกัน ปราบปราม
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

1 530,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 101 

5.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1 100,000 กลุ่มส่งเสริมฯ 105 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  59 
 

งาน/โครงการ 
กลยุทธ์

ที ่
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 

6. ประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม             
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  

1 102,600 กลุ่มส่งเสริมฯ 108 

รวม   823,340     

1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 

2 509,810 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 112 

2. นิเทศและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2 100,000 กลุม่นิเทศ ติดตามฯ 117 

3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 
2560  (กิจกรรมการจัดสอบ  Pre O-NET) 

2 52,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 120 

4.จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเป็นรายบุคคลระดับประถมศึกษา ด้วย
ระบบ SchoolMIS) และระดับมัธยมศึกษา 
(Secondary Grading System : SGS) ประจ าปี
การศึกษา 2560    

2 50,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 124 

5. อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ท่อง
อาขยาน และการอ่านรู้เรื่อง 

2 300,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 128 

6.โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อม
ในการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) 

2 220,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 132 

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

2 200,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 136 

8. ส่งเสริมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

2 65,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 140 

9. ส่งเสริมการเรียนการสอนในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

2 315,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 143 

10. พัฒนารูปแบบและแนวทางในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) โดยเน้นการสร้าง
เครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ และสร้างข้อสอบ
อัตนัย 

2 120,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 146 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  60 
 

งาน/โครงการ 
กลยุทธ์

ที ่
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 

11. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มี
ความพร้อมสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

2 515,200 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 150 

12. ปรับปรุงรูปแบบการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับชั้นเรียน (School Base     
Assessment) ให้สอดคล้องกับการทดสอบ
ระดับชาติ (National Assessment) 

2 65,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 155 

รวม   2,512,010     

1. สรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในปี 2561 

3 15,200 กลุ่มบริหารงานบุคคล 162 

2. สรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายปี 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

3 60,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 164 

3. อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 

3 180,000 หน่วยตรวจสอบภายใน 166 

4. การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

3 40,000 หน่วยตรวจสอบภายใน 169 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ วิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ    
e-GP 

3 29,125 
กลุ่มบริหารงานการเงิน
ฯ 

172 

6. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่า
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

3 12,745 กลุ่มบริหารงานบุคคล 174 

7. สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ 

3 300,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 177 

8. สร้างความตระหนักตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และปลูกจิตส านึกสู่การเป็นครูมืออาชีพ 

3 60,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 179 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  61 
 

งาน/โครงการ 
กลยุทธ์

ที ่
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 

9. การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน 

3 300,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 181 

10. การเสริมสร้างการส่งเสริม และการก ากับ
ติดตามการพัฒนาครู โดยยึดถือภารกิจและ การ
ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 

3 200,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 183 

11. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี      เขต 1   

3 80,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 186 

12. ปัจฉิมนิเทศ  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้
เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ  2561 

3 150,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 189 

13.เสริมสร้างวินัยและการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานทางการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

3 100,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล 191 

14. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การยื่นขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
Pensions’ Electronic Filing) 

3 51,600 
กลุ่มบริหารงานการเงิน
ฯ 

195 

15.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคและการ
บริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน” 

3 84,130 
กลุ่มบริหารงานการเงิน
ฯ 

199 

รวม   1,662,800     

1.ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการบริหารจัดการ
โรงเรียนพักนอนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) 

4 30,000 กลุ่มนโยบายและแผน 204 

2. ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
โรงเรียนในสังกัด 

4 100,000 กลุ่มนโยบายและแผน 206 

5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต  1 

4 63,750 กลุ่มนโยบายและแผน 209 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  62 
 

งาน/โครงการ 
กลยุทธ์

ที ่
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 

6.โครงการพัฒนาข้อมูลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในโปรแกรมบริหารงาน
บุคคล  (P-obec ) และการจัดท าข้อมูลบุคลากร
ในระบบทะเบียนประวัติ ( ก.พ.
7)  อิเล็กทรอนิกส์ 

4 96,000 กลุม่บริหารงานบุคคล 212 

3. ติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนจบตาม
หลักสูตร เพ่ือลดนักเรียนออกกกลางคัน และ
ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เรียนต่อ
สายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

4 20,900 กลุ่มส่งเสริมฯ 214 

4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
ปีงบประมาณ 2561   

4 84,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 217 

รวม   394,650     

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมพลัง รักษ์องค์กร 5 61,850 กลุ่มอ านวยการ 223 

รวม   61,850     

1. ศึกษาเรียนรู้และชมนิทรรศการงานราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 

6 99,300 กลุ่มบริหารงานบุคคล 227 

2. ประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา/ ผอ.
กลุ่ม/ ผอ.หน่วย/ศน. 

6 84,000 กลุ่มอ านวยการ 229 

3.การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (สพฐ.ติดตาม) 

6 188,000 กลุ่มนโยบายและแผน 231 

4. .โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศศึกษา(ก.
ต.ป.น.) 

6 40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 235 

5. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

6 76,690 กลุ่มบริหารงานบุคคล 238 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  63 
 

งาน/โครงการ 
กลยุทธ์

ที ่
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หน้า 

6. พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 

6 65,950 กลุ่มอ านวยการ 242 

7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่าย
เป็นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 

6 1,250,000 กลุ่มนโยบายและแผน 245 

8. ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

6 99,918 กลุ่มนโยบายและแผน 248 

9.ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference System)  

6 73,510 กลุ่มนโยบายและแผน 252 

รวม 
 

1,977,368 
 

  

รวมทั้งสิ้น 
 

7,432,018 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ด้าน
ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1      
ด้านความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่  
1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

1.การขยายผลการพัฒนานักเรียนให้เป็น
พลเมืองดี วินัยเด่น 

สามารถพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น 
ด้วยการใช้รูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น 
“พลเมืองดี วินัยเด่น” : คนดี มีวินัย   รักภูมิใจในชาติ 
สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” และมี
การพัฒนายกระดับมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น มีทักษะอาชีพและมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 
 

20,000 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ด้าน
ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1      
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่  
1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

2.ประชุมปฏิบัติการรับประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  Integrity and 
Transparency  Assessment Online : 
ITA Online) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
ออนไลน์    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 
 

บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  มีวินัย ตรงต่อ
เวลา ให้บริการที่ดีกับผู้มาติดต่อ มีจิตสาธารณะ ให้
ความร่วมมือพัฒนาองค์กร มีวัฒนธรรมการท างาน
อย่างโปร่งใส และเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอ่ืนๆได้ 

19,140 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ด้าน
ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1      
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่  
1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

3.ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตาม“ศาสตร์พระราชา”ลงสู่
สถานศึกษา ประจ าปี 2560 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 1 

1.ครูแกนน าที่ผ่านการอบรมสัมมนา จ านวน 249  
คน  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถขยายผลใน
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตาม “ ศาสตร์พระราชา”   ลงสู่สถานศึกษาได้ 
ตามบริบทของสถานศึกษา 
2.พัฒนาส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียง    ที่ชนะเลิศ 
( Best  Practices : BP ) ระดับประเทศอย่างน้อย
จ านวน3-5 แห่ง 

51,600 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ด้าน
ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1      
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่  
1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

4.ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาบูรณาการปูองกัน ปราบปราม                                         
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

1.ผู้บริหาร/ครู/นักเรียนในสังกัด       สพป.อบ 1   
น านโยบาย/แนวทางการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
การเฝูาระวังปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สามารถด าเนินงาน/กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว 
และโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
2.นักเรียนจ านวน 120 คน สามารถใช้ทักษะ ในการ
ด ารงชีวิต และเป็นแกนน าในการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา 
และนอกสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมและร่วม
กิจกรรมในการปูองกันเฝูาระวังปัญหายาเสพติดได้ 
 

530,000 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ด้าน
ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1      
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่  
1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

5.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมี
กระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
2.นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทาง
สติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและ
ด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
3.ครู ผู้ปกครอง  มีศักยภาพในการร่วมกันดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยการตรวจสอบ
และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

100,000 

ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ด้าน
ความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1      
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่  
1. การจัดการ
ศึกษาเพ่ือความ
มั่นคง 

6. ประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“ปูองกันการทุจริต ” (โรงเรียนสุจริต) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 

1.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเข้าร่วมโครงการ จัด
กิจกรรม “โรงเรียนสุจริต”  
2. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100สามารถจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา   
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้   เข้าใจ   เกิดความส านึก  
เคารพกฎกติกาพ้ืนฐานง่ายๆ เช่น   การต่อคิว      
ไม่พูดปด  พัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ       

102,600   
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน
การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริม
การจัด
การศึกษาเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

1. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 
2560 

1. ครู และนักเรียน ได้แสดงออกซ่ึงความรู้ 
ความสามารถ ด้านวิชาการและทักษะงานอาชีพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาความรู้ และทักษะของนักเรียนอย่างมี
คุณภาพ 
โดยวัดจากความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
และ จ านวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ 

509,810 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน
การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริม
การจัด
การศึกษาเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

2. นิเทศและติดตามการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้
สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
2. นักเรียนได้รับการพัฒนา ทุกด้านตามที่
หลักสูตรก าหนด 
3. สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการนิเทศภายใน
อย่างสม่ าเสมอ 
4. สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามนโยบาย
ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

100,000 

 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  68 
 

ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1                  
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน
การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริม
การจัด
การศึกษาเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี
การศึกษา 2560  (กิจกรรมการจัดสอบ  
Pre O-NET) 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้สอบ Pre O-NET  
2. ร้อยละ 100 ของครูที่สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา                
ปีที่ 3 น าผลสอบไป วิเคราะห์และปรับปรุงการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน  
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีผลสอบ         
Pre O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้     ที่จัดสอบ 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ ากว่า 50 ได้รับการ
พัฒนาเป็น รายบุคคล ในระยะเร่งด่วน 

52,000 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน
การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริม
การจัด
การศึกษาเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

4. อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
ท่องอาขยาน และการอ่านรู้เรื่อง 

1. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
ได้รับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน การอ่านรู้เรื่อง 
และสามารถเขียนสื่อสารได้2. ครูผู้สอนภาษาไทย 
ของโรงเรียนในสังกัด มีสื่อ นวัตกรรม และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่อง
อาขยาน การอ่านรู้เรื่อง และสามารถเขียน
สื่อสารได้ 
3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 

300,000 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน
การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริม
การจัด
การศึกษาเพ่ือ

5.โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความ
พร้อมในการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) 

ร้อยละ 100 ของ 
1 ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
ครูผู้สอน 3 รายสมรรถนะของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จ านวน 56 โรงเรียน มี
ความตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินผล
ระดับนานาชาต ิ(PISA)  มีความรู้ความเข้าใจ

220,000 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

 สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการสร้าง
เครื่องมือวัดประเมินผล สอดคล้องกับการ
ประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)     2. 2 
นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย จ านวน 100 คน นักเรียน มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติการสอบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมความพร้อม รับการ
ประเมิน PISA 2018 
3. จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการนเิทศ ก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน
การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริม
การจัด
การศึกษาเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ครูผู้สอนสามารถจัดท ารายวิชาและออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตาม

200,000 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน
การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริม
การจัด
การศึกษาเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

7. ส่งเสริมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 

1. โรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน ฯ ทุกแห่งจัด
เอกสารและ เสนอผลงาน ตรงตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
2. นักเรียน ที่เข้ารับการประเมิน ทุกคน จัด
เอกสารผลงาน และน าเสนอ ตรงตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 

65,000 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน
การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริม
การจัด
การศึกษาเพ่ือ

8. ส่งเสริมการเรียนการสอนในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นระถมศึกษาปีที่ 1 - 
6 ร้อยละ 90   ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและภาษาอาเซียน 

2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 
3 ร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถ

315,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและภาษาอาเซียน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน
การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริม
การจัด
การศึกษาเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

9. พัฒนารูปแบบและแนวทางในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน   กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 
โดยเน้นการสร้างเครื่องมือประเมิน
ภาคปฏิบัติ และสร้างข้อสอบอัตนัย 

1. ครูผู้สอน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี มีเครื่องมือประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ในลักษณะของการวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียน 
2. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
แบบทดสอบอัตนัย (Essay Test) ที่ใช้ประเมิน
ผู้เรียนให้ครอบคลุมทั้งการประเมินความรู้ 
(Knowledge Assessment) การประเมินทักษะ
กระบวนการ (Process –skill Assessment) 
และการประเมินคุณลักษณะ (Attribute 
Assessment) 

120,000 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ดา้น
การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ดา้นการ
ผลิต พัฒนาก าลังคนและ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริม
การจัดการศึกษา
เพื่อสร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

10. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มี
ความพร้อมสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบองค์รวม ตามหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมองในเด็ก
ปฐมวัยตามแนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเปน็
ฐาน BBL             
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดบัปฐมวยัมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ   จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ เทคโนโลยี 
และอาเซียนเพื่อพัฒนาทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 
โดยพัฒนาทักษะการคิด และการใช้ค าถาม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดบัปฐมวยัมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ  การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยหลักการ แนวคิด วิธกีารเรียนรู้ ใน
รูปแบบอื่น  อาทิ มอนเตสซอรี   วอลดอร์ฟ   
ไฮสโคป  เรกจิโอ เอมิเลีย  ภาษาธรรมชาติองค์รวม 

 

515,200 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน
การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริม
การจัด
การศึกษาเพ่ือ
สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

11.จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเป็นรายบุคคลระดับ
ประถมศึกษา ด้วยระบบ SchoolMIS) และ
ระดับมัธยมศึกษา (Secondary Grading 
System : SGS) ประจ าปีการศึกษา 2560    

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธาน ีเขต 1 มีฐานข้อมูลผลการเรยีน
นักเรียนของโรงเรยีนในสงักัดบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (http://schoolmis.obec.expert/) 
  2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่ และนาย
ทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัด สามารถกรอก
ข้อมูลผลการเรียนนักเรียนผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้  
 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่รายงานข้อมูล
ผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล และออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา ตลอดจนสามารถส่งต่อข้อมูล
ภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

50,000 

ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ด้าน
การผลิต พัฒนา
ก าลังคนและสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
และการส่งเสริม
การจัด
การศึกษาเพ่ือ

12. ปรับปรุงรูปแบบการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับชั้นเรียน (School Base     
Assessment) ให้สอดคล้องกับการทดสอบ
ระดับชาติ (National Assessment 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียน
ปรับปรุงรูปแบการวัดและเมินผลการศึกษา
ระดับชั้นเรียน (School Base Assessment) ให้
สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(National Assessment) เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุง

65,000 

http://schoolmis.obec.expert/
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

สร้างขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระ
การเรียนรู้แกนกลาง  
2. ครูจัดท าข้อสอบตามตัวชี้วัดส าคัญในแต่ละ
ม า ต ร ฐ า น ใ น ผั ง ก า ร อ อ ก ข้ อ ส อ บ  ( Test 
Blueprint) โดยให้จัดท า Item Card เพ่ือก ากับ
คุณลักษณะ (Item Spec) ของข้อสอบ ในแต่ละ
ข้อ เพ่ือใช้ในการทดสอบปลายปีหรือปลายภาค 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป ี
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

1. สรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในปี 2561 

1.ผ่านการพัฒนามีจิตส านึกและมีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ผู้ผ่านการพัฒนามีความรักความผูกพันและ
ภาคภูมิใจในองค์กร 
  3. ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถปรับปรุงงานใน
หน้าที่ให้ประสิทธิภาพมีการด าเนินการที่ทันสมัย
และรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

15,200 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

2. สรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณรายจ่ายปี 2561 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 

สพท. มพีนักงานพิมพ์ดีด  จ านวน 1 อัตรา  และ
โรงเรียนมีครูรายเดือน  จ านวน 5 อัตรา  โดย
คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง  หน่วยงานและโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร 
ลดความขาดแคลนบุคลากร 
 

60,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

3. อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานเกีย่วกับงานพัสดุโรงเรียน จ านวน 
249 โรงเรียน  รวมจ านวน 498 คน    
2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 75 คน 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ

180,000 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป ี
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

4. การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพท./
สถานศึกษา จ านวน 40 แห่ง ได้รับการตรวจสอบ
ภายในครบทุกแห่ง2. กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ สพท./สถานศึกษา จ านวน 40 
แห่ง สามารถบริหารงานงบประมาณ  การเงิน 
การบัญชี การพัสดุ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

40,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ วิธีเฉพาะเจาะจงใน
ระบบ e-GP 

1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาทักษะการบันทึกในระบบ e-GP มากยิ่งขึ้น
และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้เข้าอบรมสามารถลดความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานได้น้อยลง น าความรู้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ตามกฎ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง สามารถบริหาร
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เต็มศักยภาพ ภายใต้ข้องจ ากัดด้านบุคลลากร 

29,125 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป ี
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

บรรเทาภาระการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
3. การบริหารงบประมาณด้านการก่อหนี้ผูกพัน
และเบิกจ่ายเงินจะเป็นตามเปูาหมายในไตมาส 1                   
ของส านักงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

6. จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ า
กว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
มีขวัญและก าลังใจที่ดี  ส่งผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสถานศึกษาและส่วนราชการ   

12,745 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

7. สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ   สามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม    ของ
สถานศึกษาสูงขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษามีการ
นิเทศติดตามผล   อย่างต่อเนื่อง และเป็น
รูปธรรมมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 

300,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ

8. สร้างความตระหนักตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และปลูกจิตส านึกสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ 

1. ผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติ สามารถเป็น 
แบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถพัฒนาการศึกษา

60,000 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป ี
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

เสริมสร้างศักยภาพคน พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

และสังคมรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. มีชมรมครูเครือข่ายคุณธรรมที่ร่วมกันปฏิบัติ
กิจกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคม และช่วยเหลือ
สมาชิกในชมรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

9. การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

1. ผู้ผ่านการพัฒนามีจิตส านึกและมีความตั้งใจ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู้ผ่านการพัฒนามีความรักความผูกพันและ
ภาคภูมิใจในองค์กร 
3. ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถปรับปรุงงานใน
หน้าที่ให้ประสิทธิภาพมีการด าเนินการที่ทันสมัย  
และรวดเร็ว     ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

300,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

10. การเสริมสร้างการส่งเสริม และการ
ก ากับติดตามการพัฒนาครู โดยยึดถือ
ภารกิจและ การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วย
ระบบ TEPE Online 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการ
พัฒนาด้วยระบบ TEPE Online และผ่านการ
พัฒนา ทุกคนอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อ
ภาคเรียน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อยอดในสถานศึกษา 
(PLC) 
3. ครูมีเวลาในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

200,000 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป ี
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

เต็มที่ และมีประสิทธิภาพ 
4. มีเครือข่ายการเรียนรู้ และการเผยแพร่ผลงาน
นวัตกรรมและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

11. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี      
เขต 1   

1. ลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจระบบ
ต าแหน่งและแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนต าแหน่ง 
สามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่งตามระบบต าแหน่ง 
2. ลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจระบบ
ต าแหน่งและแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนต าแหน่ง 
สามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่งตามระบบต าแหน่ง 

80,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

12. ปัจฉิมนิเทศ  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้
เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ  2561 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้มีการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและส่วน
ราชการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง เป็นจริงในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ท าให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีขวัญและ
ก าลังใจที่ด ี
 

150,000 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป ี
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

13.เสริมสร้างวินัยและการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของข้าราชการและ
เจ้าหน้าที ่ในหน่วยงานทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนผ่านการฝึกอบรม
โครงการเสริมสร้างวินัยและมีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความรู้     ความเข้าใจในการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นใน  ความถูกต้องชอบ
ธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลัก         
ธรรมาภิบาล ของการเป็นข้าราชการที่ดี  และ
สุจริต 

100,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

14. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การยื่น
ขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ Pensions’ Electronic 
Filing) 

ร้อยละ 100 ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่
จะพ้นจากราชการ สามารถยื่นเรื่องขอรับ
บ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ Electronic Filing) ได้ด้วยตนเอง
และสามารถตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้
ตลอดเวลาโดยไม่ต้องผ่านส่วนราชการ 

51,600 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
พัฒนาครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา 

15.โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิค
และการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการ
เบิกจ่ายเงิน” 

บุคลากรขององค์กร ให้ได้รับความรู้ 
ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทอ านาจ
หน้าที่ของตนเอง มีความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

84,130 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียนกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้าน
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการบริหาร
จัดการโรงเรียนพักนอนบ้านยางน้อย 
(พรหมพิทยา) 

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต  1 สามารถด าเนินกิจกรรมเปิด
ปูายอาคารเรียนและประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการโรงเรียนพักนอน 

30,000 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียนกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้าน
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 
 

2. ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ
โรงเรียนในสังกัด 

1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีระบบ ICT เพ่ือ
การศึกษาเหมาะสมกับผู้เรียน  
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถใช้ระบบ
อินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100,000 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียนกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้าน
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

3. ติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนจบตาม
หลักสูตร เพ่ือลดนักเรียนออกกกลางคัน 
และส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

1. ผลการรับนักเรียนและติดตามประชากรวัย
เรียนให้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงประจ าปี 2560 
2. นักเรียนที่เข้าเรียนเรียนจบตามหลักสูตรไม่มี
นักเรียนออกกลางคัน 
3. นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและทั่วถึงจนจบหลักสูตรการศึกษาภาค
บังคับตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

20,900 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียนกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้าน
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

4. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียน
รวม ปีงบประมาณ 2561   

1. ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรวม 
จ านวน  250  คน  มีความรู้ความเข้าใจสามารถ
บริหารจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนพิการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียน  160 โรงเรียน มีสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์  
หนังสือ  จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ซึ่ง
สามารถพัฒนาทักษะทั้ง 
3. ด้าน อย่างเต็มศักยภาพรายบุคคล๓. ครูผู้สอน 
และบุคลากรทางการศึกษาสามารถคัดกรอง
นักเรียนจัดท า ด าเนินการตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายบุคคล (IEP) และ(IIP)ได้ 

84,000 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  84 
 

ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

4. ครูผู้สอนได้แนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน  จัดท าสื่อ  นวัตกรรม   

ยุทธศาสตร์ ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียนกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้าน
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ในการจัดท าข้อมูลนักเรียนเพ่ิมข้ึน  
2. การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สามารถ
ด าเนินการกรอกข้อมูลได้ครบทุกคน และทัน
ตามท่ีเวลาก าหนด 

63,750 

ยุทธศาสตร์ ที่ 
4 ด้านการ
สร้างโอกาส
และความ
เสมอภาคและ
เท่าเทียนกัน
ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้าน
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ขยายโอกาสการ
เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษา
และการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 
 

6.โครงการพัฒนาข้อมูลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในโปรแกรม
บริหารงานบุคคล  (P-obec ) และการ
จัดท าข้อมูลบุคลากรในระบบทะเบียน
ประวัติ ( ก.พ.7)  อิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด มี
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในโปรแกรม P-obec และ ในระบบ ก.พ.7 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนทุก
โรงเรียนสามารถด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนใน
โปรแกรม P-obec และใน ในระบบก.พ.7 
อิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ    
ทุกโรงเรียน 

96,000 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ 

ยุทธศาสตร์ 
สพฐ. 

ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 ด้านการ
สร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน
การเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตประชาชนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ที่ 5 การจัดการ
ศึกษาเพ่ือ
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมพลัง รักษ์องค์กร ส านักงานเขตได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้าน
อาคารสถานที่เพ่ือใช้บริการต่อครูอาจารย์ 
นักเรยีนตลอดจนประชาชนอย่างพอเพียง 

61,850 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป ี
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการ
ปรับปรุงสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ 6  
การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

1. ศึกษาเรียนรู้และชมนิทรรศการงานราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลเดช บรมนาถบพิตร 

ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน มีความตระหนัก
และภาคภูมิใจถึงความเป็นชาติไทย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข น้อมน าแนว
พระราชด าริไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 

99,300 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการ
ปรับปรุงสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ 6  
การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

2. ประชุมผู้บริหารการศึกษา /สถานศึกษา/ 
ผอ.กลุ่ม/ ผอ.หน่วย/ศน. 

ผู้บริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา/
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ ได้รับทราบ ถ้า
นโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานให้สนอง
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้ง
ไดร้ับข่าวสารต่างๆทันต่อเหตุการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง 

67,170 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป ี
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการ
ปรับปรุงสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ 6  
การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

3.การติดตามและรายงานผลการบริหาร
จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สพฐ.
ติดตาม) 

1. ผลการประเมินผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  อยู่ในระดับดีมาก 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียน น าผลที่ได้รับ
จากการตรวจติดตามประเมินจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับปรุง 
และวางแผนการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้ดี
ยิ่งขึ้นไป 

188,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการ
ปรับปรุงสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที ่6  ด้าน
การพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ 6  
การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 
 

4. .โครงการพัฒนาประสิทธภิาพระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศศึกษา
(ก.ต.ป.น.) 

1. ร้อยละ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
2. ร้อยละ ศึกษานิเทศก์งานติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศร่วมกับสถานศึกษาและ
เครือข่ายสถานศึกษา 
3. ร้อยละ สถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

40,000 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป ี
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการ
ปรับปรุงสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ 6  
การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

5. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งระบบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้มีการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและส่วน
ราชการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้ข้อมูลที่
ถูกต้อง เป็นจริงในการพิจารณาเลื่อนข้ัน
เงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ท าให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดมีขวัญและก าลังใจที่ดี 

76,690   

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการ
ปรับปรุงสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ 6  
การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

6. พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 

1. สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึงและเข้าใจถูกต้อง รวมทั้งรวดเร็ว 
และสามารถสื่อสารได้ตรงเปูาหมาย   
2. โรงเรียน ครู นักเรียนและประชาชนได้เข้าใจ
ถึงบทบาทและการบริหารขององค์กรเป็นอย่างดี 
ถูกต้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
การสื่อสารขององค์กรกับโรงเรียนและประชาชน
เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และใช้ประโยชน์
ในการจัดการเรียนรู้ในเชิงบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

65,950 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป ี
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการ
ปรับปรุงสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ 6  
การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

7. ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เครือข่ายเป็นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 

1. เครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษา ได้รับ
การพัฒนาด้านบริหารและ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ผลการทดสอบและการประเมินทาง
การศึกษาระดับชาติของนักเรียนในสังกัดมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และทุกด้าน 
3. ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ผ่าน
เกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด 

1,250,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการ
ปรับปรุงสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ 6  
การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วน

8. ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มีทิศทาง 
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

99,918 
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ตารางสรุปความสอดคล้องยุทธศาสตร์  โครงการ และการจัดสรรงบประมาณ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ป ี
ยุทธศาสตร์

กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ 

สพฐ. 
ชื่อโครงการ/กิจกรรมส าคัญ ตัวชี้วัดความส าเร็จ งบประมาณ 

ภาครัฐ ร่วมในการจัด
การศึกษา 

งบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการ
ปรับปรุงสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้าน
การพัฒนาระบบและ
การบริหารจัดการ 
 

ยุทธศาสตร์ 6  
การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
ส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจัด
การศึกษา 

9.ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference System)  

1.เครือข่ายสถานศึกษามีระบบ การประชุมผ่าน
จอภาพ เพ่ือใช้ในการประชุม คิดเป็น 100% 
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถรับชม
การประชุมผ่านจอภาพได้ คิดเป็น 100% 

73,510 
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  กลยุทธ์ที่ 1 
 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
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งาน/โครงการ การขยายผลการพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น 
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ นายพิจิตร ทาทอง นางจินตนา  ดอกพุฒ นายเสมอ  สร้อยค า 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561 

1. หลักการและเหตุผล 

       โลกในศตวรรษที่ 21 เป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ โลกไร้พรมแดน โดยมีวิวัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นเครื่องมือส าคัญ ท าให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต 
ไหลเวียนถ่ายเทถึงกันทั่วโลกอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปี พ.ศ. 2558 ยังเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เสรีของการลงทุน แรงงานข้ามชาติและการค้าข้ามพรมแดน เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ประกอบ
กับสภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะโลกร้อนส่งผลให้พิบัติภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
และรุนแรงมากยิ่งขึ้น ปัญหาภัยแล้งเป็นตัวอย่างของภัยร้ายแรงประการหนึ่งที่โลกก าลังประสบอยู่  กระแสการ
เปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทุกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเล็ก เช่น ประเทศไทย ซึ่งยังมีความ
เปราะบางภายใน ทั้งด้านการเมือง ความแตกแยกของประชาชน เศรษฐกิจ และด้านสังคมวัฒนธรรม หากไม่มีการ
เตรียมความพร้อมในการดูแลความอ่อนแอภายใน และเตรียมรับกระแสกดดันจากภายนอก ย่อมมีโอกาสสูงที่
ประเทศไทยจะประสบปัญหาอย่างร้ายแรงเกินกว่าจะแก้ไขได้ในอนาคต 
        ในบริบทที่แปรปรวนซับซ้อนนี้ ทรัพยากรมนุษย์คือ ทรัพยากรส าคัญที่สุดที่ประเทศไทยจะต้อง
เตรียมไว้ให้พร้อมเพ่ือรับสภาวะวิกฤตในทุกสถานการณ์ และคุณลักษณะส าคัญของคนไทยที่จะสามารถน าพา
ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตท้ังปวง ก็คือ ความเป็นพลเมืองดี มีวินัยเด่น เป็นงานและชาญวิชา อันหมายถึงมีความรู้
ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม สามารถน าพาประเทศให้แข่งขันในเวทีโลก และก้าวทันยุคสมัย มีความเป็นคนดี มี
วินัย รักและภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งระบบการศึกษาคือเครื่องมือส าคัญที่สุดที่จะสร้างคนไทยให้มีความพร้อมดังกล่าว สภาปฏิรูป
แห่งชาติได้ท าการศึกษาปัญหาด้านการศึกษาของชาติ ซึ่งเป็นปัญหารากฐานส าคัญที่ท าให้คนไทยด้อยคุณภาพ 
และส่งผลให้ประเทศไทยอ่อนแอในทุกด้าน สภาปฏิรูปแห่งชาติได้เสนอวาระการปฏิรูปด้านการศึกษาไว้ใน 3 
วาระปฏิรูป คือ วาระท่ี 16 การปฏิรูประบบการจัดการศึกษา วาระท่ี 17 การปฏิรูประบบการคลัง ด้านการศึกษา 
ด้านอุปสงค์และวาระที่ 18 การปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมีประเด็นการปฏิรูปรวม 26 ประเด็น นับเป็น
ภาระหน้าที่ส าคัญที่ส่งต่อให้คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ได้น ามาพิจารณาเพ่ือ
ก าหนดประเด็นการขับเคลื่อน  
       คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาฯ ได้ศึกษาท าความเข้าใจประเด็น
ปฏิรูปทั้ง 26 ประเด็น ก าหนดเป็นงานและประเด็นส าคัญที่จะต้องขับเคลื่อน ต่อมาได้ประชุมร่วมกับคณะ
ผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงถึงจุดเน้นการปฏิรูปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ประเด็น ได้แก่ 1) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  2) การ
ผลิตและพัฒนาครู  3) การทดสอบการประเมินประกันคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4) การผลิต
พัฒนาก าลังคนและงานวิจัย  5) ไอซีทีเพ่ือการศึกษา และ 6) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการ และการ
กระจายอ านาจ ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาดัง กล่าวได้ สอดคล้องกับประเด็นที่
คณะกรรมาธิการก าหนดไว้ ประกอบกับร่างรัฐธรรมนูญที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญน ามาเผยแพร่ในมาตรา 
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54 ได้ก าหนดเปูาหมายของการศึกษาคือ เพ่ือให้คนไทย เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ ยวชาญตาม
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงเห็นความส าคัญที่จะพัฒนา
โรงเรียนปทุมวิทยากร ให้เป็นต้นแบบของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี   
วินัยเด่น” ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนสามารถจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ “พลเมืองดี วินัยเด่น”           
ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด STAR STEMS และน าไปจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น ด้วยการใช้รูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น 
พลเมืองดี วินัยเด่น ตามแนวคิด STAR STEMS 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงคุณภาพ 
    3.1.1 ครูได้รับการพัฒนาและสามารถจัดท าหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ พลเมืองดี วินัยเด่น 
สามารถน าไปจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
    3.1.2 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับดีขึ้นไป
 3.2 เชิงปริมาณ 
       3.2.1 ครูโรงเรียนปทุมวิทยากร จ านวน 65 คน ได้รับการพัฒนา 
       3.2.2 นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ผ่านการประเมิน ระดับดีขึ้นไปทุกคน 
    3.2.3 นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

4. กิจกรรมและขั้นตอนด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขยายผลการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น 

กุมภาพันธ์ 2561 นางจินตนา  ดอกพุฒ 
นายเสมอ  สร้อยค า 

2 ด าเนินการพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น กุมภาพันธ์ 2561 นางจินตนา  ดอกพุฒ 
นายเสมอ  สร้อยค า 

3 สรุปผลการด าเนินงาน กุมภาพันธ์ 2561 นางจินตนา  ดอกพุฒ 
นายเสมอ  สร้อยค า 
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5. งบประมาณ 20,000 บาท 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรม 65 คนx100 บาทx2 วัน  13,000  

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุม 65 คนx100 บาทx4 มื้อ)  7,000  

รวม  20,000  

 

๖. การประเมินผล 

ตัวบ่งชี้สภาพความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนการสอนกิจกรรม เพ่ือ
พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดี วินัยเด่น ด้วยการใช้รูปแบบ
การปลูกฝังเยาวชนให้เป็น “พลเมืองดี วินัยเด่น” : คนดี มีวินัย 
รักภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติด้วยการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” และมีการพัฒนา
ยกระดับมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะ
อาชีพและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

การสังเกต 
การสัมภาษณ์ 
การทดสอบ 

 

แบบบันทึกการสังเกต
แบบบันทึกการสัมภาษณ์
แบบทดสอบ 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทุกระดับชั้นของโรงเรียนปทุมวิทยากร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1  มีหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ “พลเมืองดี วินัยเด่น” ตามแนวคิดของ STAR STEMS สามารถน าสู่
แผนการจัดการเรียนการสอนได้ 
 2.  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ “พลเมืองดี วินัยเด่น” ตามแนวคิดของ STAR STEMS  จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเข้ม เพ่ือเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ  
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งาน/โครงการ ประชุมปฏิบัติการรับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  Integrity and Transparency  Assessment Online : ITA Online) ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ นายไพฑูรย์  ตระการไทย  นางสาริกา  ชายผา   
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2560 - กันยายน 2561 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันปราบปรามการทุจริต  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ สังคมไทยมี
วินัย  โปร่งใส  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรมร่วมกันปูองกันและปราบปรามการทุจริต เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล” มีเปูาหมายหลักเพ่ือลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทย ประกอบกับปัญหาด้านสังคมวัฒนธรรมไทยใน
ปัจจุบันจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากทุกภาคส่วนของสังคม ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตเข้าร่วมกิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต 
ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้น านโยบายสู่การปฏิบัติ  จึงได้จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตส านักนึกให้บุคลากร
ของส านักงานเขต มีคุณลักษณะ 5 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย  ความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสาและ
อยู่อย่างพอเพียง  และ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต   1   ออนไลน์  (   
Integrity   and Transparency  Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ  2560 ขึ้น  
 เพ่ือสนองนโยบาย สพฐ. แผนงานบูรณาการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบการ
ด าเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   ( Integrity   and  
Transparency  Assessment Online :  ITA Online) ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ด้วยระบบออนไลน์ ประจ าปี   2560  ในวันที่    16 พฤศจิกายน  2560 ณ  ห้องประชุม
ราชธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและมีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก  จึงได้จัดท า
โครงการขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

           2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีคุณลักษณะตามตัวชี้วัดเขตสุจริต ได้แก่      
การพัฒนาทักษะการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ 

2.2 เพ่ือพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษาให้มีคุณลักษณะและมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ
สู่ความเป็นเขตพ้ืนที่สุจริต และรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   
( Integrity  and Transparency  Assessment Online : ITA Online) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจ าปี  2560 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  96 
 

3. เป้าหมาย 

     เชิงปริมาณ 
      1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาการเสริมสร้างวินัย การส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และอยู่อย่างพอเพียง  
      2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนมีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยม  ที่ถูกต้อง       
ตามคุณลักษณะของเขตพ้ืนที่สุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนที่
การศึกษา “ปูองกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต) 
            3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 90 คน  ได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดคุณลักษณะเขตสุจริตมีจิตให้บริการที่ดี 

     เชิงคุณภาพ 
      1.  บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นแบบอย่าง   ที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีที่สังคมปรารถนาอันก่อให้เกิดแนวทางเพ่ือบรรลุและสร้างสภาพ
ชีวิตที่ดีงามทั้งทางกายวาจาใจและให้บริการส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
      2 . บุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ผ่านการอบรมตามโครงการ  ยึดหลักการปฏิบัติตนด้วย
หลักของคุณธรรมน ามาถือปฏิบัติให้ตนเองอย่างมีความสุข  และการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนอย่างสงบสุข 
           3. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน “เขตสุจริต” 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม  สถานที่/ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ พฤศจิกายน  2560 ไพฑูรย์  ตระการไทย 
นางสาริกา  ชายผา 

ประชุมขั้นตอนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and 
Transparency  Assessment Online : ITA Online) 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ 

พฤศจิกายน  2560 ไพฑูรย์  ตระการไทย 
นางสาริกา  ชายผา 

- บุคลากรในส านักงานเขตทุกคน ตอบข้อมูล IIT 
จ านวน  80  คน 

  

-  บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โรงเรียน)  ตอบข้อมูล  
EIT  จ านวน  50  คน  รวม 120 คน 

  

2. สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ พฤศจิกายน  2560 
ไพฑูรย์  ตระการไทย 
นางสาริกา  ชายผา 
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5. งบประมาณ    จ านวน   19,140  บาท  

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 1 มื้อ ๆละ 100 บาท จ านวน 110 คน  11,000  

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  จ านวน  2 มื้อ ๆละ 35  บาท 
จ านวน 120  บาท 

 8,140  

รวม  19,140    

6. การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

บุคลากรในส านักงานเขตทุกคน ร่วมประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and 
Transparency  Assessment Online : ITA Online) ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  
- บุคลากรในส านักงานเขตทุกคน ตอบข้อมูล IIT   จ านวน  80  คน 
- บุคลากร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (โรงเรียน)  ตอบข้อมูล  EIT  จ านวน  
50  คน  รวม 120 คน 

การสังเกต 
และการประเมินผล 

แบบประเมินผล
ออนไลน์ 

 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
      1. บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ให้บริการที่ดีกับผู้มาติดต่อ มีจิตสาธารณะ ให้ความร่วมมือพัฒนาองค์กร 
       2. บุคลากรในส านักงานมีวัฒนธรรมการท างานอย่างโปร่งใส และเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่น ๆ ได้ 
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งาน/โครงการ ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม“ศาสตร์พระราชา”ลงสู่สถานศึกษา  
ประจ าปี 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายไพฑูรย์  ตระการไทย  นางสาริกา  ชายผา 

กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล (ผู้ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง) 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียน         
บ้านปะอาว   

ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – กรกฎาคม  2561 

1. หลักการและเหตุผล 

ด้ ว ย รั ฐ บ าลมี ยุ ท ธ ศ าสตร์ ก า ร พัฒ นาช าติ  โ ด ยยึ ด แนวทา ง   “ศ า สตร์ พ ร ะ ร าช า ”                       
แห่งพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่  9   เป็นแนวทางหลักและวาระส าคัญของชาติ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่สร้างเสริมเยาวชนของชาติให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ  ตระหนักและเห็นความส าคัญของการน้อมน า “ศาสตร์พระราชา”  สู่การด าเนินชีวิต ได้
มอบนโยบายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่งด าเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่
สถานศึกษา เพ่ือค านึงถึงความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียน ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา   ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ได้ตระหนักถึงกลไกการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษาตามศาสตร์พระราชา        
ให้ยั่งยืนและต่อเนื่อง     จึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม “ศาสตร์พระราชา” 
ลงสู่สถานศึกษาข้ึน 

2.วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือขับเคลื่อนให้สถานศึกษาในสังกัด ยึดแนวทาง “ศาสตร์พระราชา” มาก าหนดเป็นนโยบาย 
ของสถานศึกษาทุกโรง 
     2. เพ่ือพัฒนาครูแกนน าให้มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม “ศาสตร์
พระราชา”    เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนลงสู่สถานศึกษา  จ านวน  249 โรงเรียนๆละ  1  คน ผู้เกี่ยวข้อง  วิทยากร  
เจ้าหน้าที่ ศึกษานิเทศก์  
    3. สถานศึกษาพอเพียง อย่างน้อย  จ านวน 4- 5 โรงเรียน ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น
ระดับประเทศ ( Best  Practices : BP )   
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3. เป้าหมาย     
     3.1 เชิงปริมาณ    
      1) จัดประชุมอบรมสัมมนาครูแกนน าโรงเรียนในสังกัด จ านวน 249  โรง ๆละ 1  คน และ ผู้เกี่ยวข้อง  
วิทยากร  เจ้าหน้าที่ ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งสิ้น  จ านวน  260  คน 
           2) สถานศึกษาพอเพียง ส่งผลงานที่เป็นเลิศเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ อย่างน้อย 5  โรงเรียน      
      3.2 เชิงคุณภาพ   

          ครูแกนน าที่ผ่านการอบรมสัมมนา จ านวน 249  คน  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถขยายผลใน
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม “ ศาสตร์พระราชา” ลงสู่สถานศึกษาได้ ตามบริบทของ
สถานศึกษา 

4.  วิธีด าเนินการขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 

 

มอบนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด ยึด
แนวทาง “ ศาสตร์พระราชา” มาก าหนดเป็น
นโยบายของสถานศึกษาทุกโรง 

1. แจ้งนโยบายเป็นหนังสือราชการ 

2. น าเข้าวาระการประชุมผู้บริหารโรงเรียน
ประจ าเดือน 

เมษายน – พฤษภาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมฯ 

 

คณะกรรมการ 

 

2. 

 

 

จัดประชุมอบรมสัมมนาครูแกนน าโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 249  โรง ๆละ 1  คน และ 
ผู้เกี่ยวข้อง  วิทยากร  เจ้าหน้าที่ ศึกษานิเทศก์ 
รวมทั้งสิ้น  จ านวน  260  คน 

จ านวน  1  วัน 

- บรรยายสรุป /กิจกรรมแบ่งกลุ่ม 
- น าเสนอ  / อภิปราย/สรุปผลการ

ประชุม 
- นิทรรศการ ศาสตร์พระราชา 

 

พฤษภาคม   2561 

 

กลุ่มส่งเสริม กลุ่มนิเทศฯ 

ศูนย์การเรียนรู้บ้านปะอาว 
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5. งบประมาณ  จ านวน  51,600  บาท 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 

งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดประชุมอบรมสัมมนาครูแกนน าโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 249  โรง ๆละ 1  คน และ 
ผู้เกี่ยวข้อง  วิทยากร  เจ้าหน้าที่ ศึกษานิเทศก์ 
รวมทั้งสิ้น  จ านวน  260  คน จ านวน  1  วัน 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆ 
ละ 35 บาท เป็นเงิน 18,200 บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ 100 บาท  
เป็นเงิน 26,000 บาท 
3. ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมงๆละ 500 บาท เป็น
เงิน 3,000 บาท 
4. ค่าวัสดุ จ านวน 4,400 บาท 

51,600 บาท ค่าวิทยากร 
จ านวน  

3,000 บาท 

44,200 
บาท 

4,400บาท 

 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ครูแกนน า  จ านวน  249  คน 1 โรงเรียน : 1 คน มี
ความรู้และเข้าใจ สามารถถอดบทเรียน กิจกรรมศาสตร์พระราชา 
และขยายผลในโรงเรียนของตนเองได้ 
2. สถานศึกษาพอเพียง ผ่านการประเมิน (Best  Practices : BP)  
อย่างน้อย  3-5  แห่ง เป็นตัวแทนระดับเขตเข้าร่วมแข่งขัน
ระดับประเทศ 
 

-เก็บข้อมูล 

-สรุปผล 

แบบประเมิน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูแกนน าที่ผ่านการอบรมสัมมนา จ านวน 249 คน  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถขยายผล 
การขับ เคลื่ อนหลั กปรั ชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียงตาม “ศาสตร์พระราชา”  ลงสู่ สถานศึ กษา                         
ได้ตามบริบทของสถานศึกษา 

2. พัฒนาส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียง ที่ชนะเลิศ (Best  Practices : BP) ระดับประเทศ อย่างน้อย 
จ านวน  3–5   แห่ง 
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 งาน/โครงการ ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการปูองกัน ปราบปราม                                         
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2561 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายไพฑูรย์  ตระการไทย  นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์   
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน  2561 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่รัฐบาลก าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการปูองและแก้ไข
ปัญหา เพ่ือลดระดับปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องให้ได้มากที่สุด เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความสงบสุขของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม  และให้
ความส าคัญต่อการปูองกันเชิงรุกในกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยา
เสพติดให้กับเด็กและเยาวชน  โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยการพัฒนา
ทักษะชีวิตให้กับนักเรียนกลุ่มเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน
มัธยมศึกษาหรือเยาวชนวัยเสี่ยง เพ่ือเฝูาระวัง ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดร่ วมกับครูฝุายปกครอง โรงเรียน 
ชุมชน เป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด เป็นพลังส าคัญของประเทศชาติใน
อนาคต   

  ดังนั้น เพ่ือให้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนงานที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกัน
และปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล ส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพ
ติด และบ าบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด และกระทรวงศึกษาธิการ  จึงให้จัดท าโครงการปูองกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา  

2. วัตถุประสงค ์

  2.1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน 
  2.2 เพ่ือเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  2.3 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนน าต้านภัยยาเสพติด และจัด
กิจกรรม 

เชิงสร้างสรรค์ในสถานศึกษา 

3. เป้าหมาย 

  3.1 เชิงปริมาณ 
      (1) โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จ านวน 56 แห่ง  
      (2) นักเรียน/ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนละ 8 คน จ านวน 448 คน 
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      (3) ผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 30 คน 
      (4) นักเรียนแกนน า 120 คน  
    3.2 เชิงคุณภาพ 
      (1) นักเรียนมีทักษะชีวิต และเป็นแกนน าเฝูาระวังปัญหายาเสพติด ห่างไกลยาเสพติด  
      (2) โรงเรียนมีระบบการเฝูาระวังและปูองกันยาเสพติด  
      (3) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และการเฝูาระวังและปูองกันยาเสพติด 
 
4. กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่และผู้รับผิดชอบ  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 ณ ห้องประชุม  
สพป.อบ. 1 
ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา /สถานศึกษาสีขาว
ปลอดอบายมุข/สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 

ก.พ.-มิ.ย. 61 นางธันยาภัทธ์     พัชรปุณยสทิธิ์ 

กิจกรรมที่ 2  
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือ
ชั่วคราว     ค่ายพระยอดเมืองขวางกองบังคับการฝึก
พิเศษ  กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน             
จังหวัดอุบลราชธานี 
 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.1 วิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1.2 แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมคณะท างาน 
1.3 ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ประสานทีมวิทยากร 
1.4  ด าเนินการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดนักเรียน 
จ านวน 448 คน 
1.5  สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

ก.พ.-ก.ค. 61 นางธันยาภัทธ์     พัชรปุณยสทิธิ์ 

กิจกรรมการที่ 3   ณ ห้องประชุม  
สพป.อบ. 1 
จัดค่ายทักษะชีวิตพัฒนาทักษะชีวิตโดยผ่านกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน จ านวน  120  คน 
 

พ.ค.- ก.ค. 61 นางธันยาภัทธ์     พัชรปุณยสทิธิ์ 
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5. งบประมาณ 

 5.1 งบประมาณ   530,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 5.2 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ขอถั่วจ่ายทุกรายการ   

ที ่ งาน/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ 

1. กิจกรรมที่ 1  
ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา/สถานศึกษาสีขาวสีขาว 
- ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าประชุม      คน
คนละ 100 บาท 

 
 
 

10,000 

 
 
 
 

 
 
 

10,000 

 

2. กิจกรรมที่ 2  
การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
-ประชุมคณะกรรมการ/วิทยากร/เตรียมเอกสารก่อน       
2 ครั้ง หลังจ านวน 1 ครั้งจ านวน 30 คนๆละ 170 บาท
30 คน ๆ ละ 170X3 วัน   
-ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ นักเรียน/
คณะกรรมการ 478 คนๆ ละ 170 บาท จ านวน 3 วัน 
(ครบทุกม้ือ) (478x3x170) = 243,780 
- ค่าวิทยากร 26 ชั่วโมงๆละ 600 บาท              บาท 
-จัดสรรให้โรงเรียนขยายโอกาส 56 โรงเรียนโรงเรียนละ 
3,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 

275,000 
165,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

15,920 

 
 

15,300 
 
 

243,780 
   
 
 

165,000 

 

3. กิจกรรมที่ 3 
การด าเนินการจัดค่ายทักษะชีวิต 
- ประชุมคณะกรรมการ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม/และค่าอาหารกลางวัน 
10 คนๆละ 80 บาท (10x80 = 800) 
- ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับ นักเรียน/
ครู/กรรมการ จ านวน 120 คนๆละ 170  บาท 3 วัน 
(ครบทุกม้ือ) (120x3x170 = 61,200) 
 -ค่าตอบแทนวิทยากร  

 
 

80,000 

 

 

 

 

 

18,000 

 
 
 
 

800 
 

61,200 

 

 

 

 

 

 รวมทั้งสิ้น(ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 530,000 33,920 496,080  
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ผู้บริหาร/ครู/นักเรียนในสังกัด สพป.อบ 1 น านโยบาย/แนวทางการ
ด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องการเฝูาระวังปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สามารถด าเนินงาน/กิจกรรมโครงการโรงเรียนสีขาว และโครงการ
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
 2 .นักเรียนจ านวน 120 คน สามารถใช้ทักษะ ในการด ารงชีวิต และเป็น
แกนน าในการสร้างภูมิคุ้มกัน ปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติด ใน
สถานศึกษา และนอกสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมใน
การปูองกันเฝูาระวังปัญหายาเสพติดได้  

จากการสังเกต /และ
ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม 

 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  7.1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน 
  7.2 เพ่ือเฝูาระวัง ปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  7.3 เพ่ือพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นแกนน าต้านภัยยาเสพติด และจัดกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์ในสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด มีลูกเสือต้านภัยยาเสพติด นักเรียนจัดกิจกรรมเฝูาระวังแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติด ในสถานศึกษาและชุมชนนอกสถานศึกษาได้ 
   7.4 เด็กนักเรียน มีทักษะชีวิตที่ดี ถูกต้อง และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ดีอย่างมีความสุข 
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งาน/โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายวิเศษ  ปากหวาน  นายไพฑูรย์  ตระการไทย  นางธันยาภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์   
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน – กันยายน  2561 

1. หลักการและเหตุผล 
       ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายส าคัญที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งน าไปด าเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เนื่องจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ท้ังด้านคุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการ และด้าน
ปัจจัย ซึ่งความมุ่งหวังของการจัดการศึกษาคือมุ่งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้เล็งเห็นความส าคัญของโครงการนี้
จึงได้ให้การสนับสนุนทางด้านอาคารสถานที่ในการด าเนินงาน เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กทุกคนในโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
      2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วย
คุณธรรมจริยธรรมและด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
      2.3 เพ่ือส่งเสริมครู ผู้ปกครอง ให้มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 

3. เป้าหมาย 
       3.1 ด้านปริมาณ 
           3.1.1 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           3.1.2 ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกแห่ง 
           3.1.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด 
     3.2  ด้านคุณภาพ 
        3.2.1 นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาร้อยละ ๘๐ 
        3.2.2 ครูและบุคลากรร้อยละ ๘๐  มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
        3.2.3 ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ ๘๐   ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การประชุมเพ่ือชี้แจงสถานศึกษานักเรียนและสถานศึกษาที่เข้ารับ

การประเมินโรงเรียนระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน เพ่ือรับรางวัล 
ประจ าปี ๒๕๖๑ 

เมษายน 2561 นางธันยาภัทธ์ 
พัชรปุณยสิทธิ์ 

2. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษาท่ีเป็นแกนน า
โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พฤษภาคม 
2561   

นางธันยาภัทธ์ 
พัชรปุณยสิทธิ์ 

3. ประชุมเพ่ือสรุปผลการก ากับติดตามสถานศึกษาที่เข้ารับการ
ประเมินเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มิถุนายน 2561 นางธันยาภัทธ์ 
พัชรปุณยสิทธิ์ 

4. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 2561  

นางธันยาภัทธ์ 
พัชรปุณยสิทธิ์ 

 
5. งบประมาณ    จ านวน  100,000  บาท 
  
ที ่ กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

  ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. การประชุมเพ่ือชี้แจงสถานศึกษาท่ีเข้ารับ
การประเมินโรงเรียนระบบช่วยเหลือดูแล
นักเรียน เพ่ือรับรางวัล ประจ าปี  

20,000     20,000 

2. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลโรงเรียนระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 20,000    20,000 

3. ประชุมเพ่ือสรุปผลการก ากับติดตาม 
สถานศึกษาท่ีเข้ารับการประเมินเพ่ือรับ
รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 20,000    20,000 

4. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

 40,000    40,000 

ถัวจ่ายได้ทุกรายการ 
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6.การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ 
นักเรียนเป็นคนดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม
และด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
- ครู ผู้ปกครอง  มีศักยภาพในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยการ
ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ “ดีเก่งและเรียนรู้อย่างมีความสุขและจบการศึกษาภาคบังคับ” 
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งาน/โครงการ ประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  
“ปูองกันการทุจริต ” (โรงเรียนสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายไพฑูรย์  ตระการไทย  นางสาริกา  ชายผา  
ระยะเวลาด าเนินการ พฤษภาคม – กรกฎาคม  2561 
 
1.  หลักการและเหตุผล            

      สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ ก าหนดการสร้างกลไก “ยับยั้ง” และ       
“สร้างความตระหนัก” เพ่ือปูองกันการทุจริต   ก าหนด เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ภายใต้กรอบแนวคิด “โรงเรียนสุจริต” และวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ “ ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้าน
ทุจริต” เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงปลูกจิตส านึก ทักษะ
กระบวนการคิด  มีวินัย  ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ให้กับนักเรียน  ครู และผู้บริหารโรงเรียน 
      ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้ก าหนดให้มีโครงการเขตสุจริต ตามยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล          
ในสถานศึกษา “ปูองกันการทุจริต” ภายใต้ โครงการโรงเรียนสุจริต เป็นการปลูกฝังจิตส านึกให้นักเรียน ครู    
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความซื่อสัตย์มีวินัย  จิตสาธารณะ และยึ ดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม       
มีทักษะกระบวนการคิดและด ารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง เพ่ือน านโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

     2.1 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนัก รู้   เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล  ซึมซับคุณค่าความดี สร้างความรู้สึก
รับผิดชอบชั่วดี  ภูมิใจในการท าความดี  รังเกียจคนโกงและพร้อมที่จะเป็นคนเก่งที่ไม่โกง 
            2.2 นักเรียน  เกิดความส านึก  เคารพกฎกติกาพ้ืนฐานง่ายๆ เช่น  การต่อคิว  ไม่พูดปด มุ่งมั่นพัฒนา
ตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ และมีความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆของชาติ เช่น คนในชาติ 
แผ่นดิน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถานบันที่ส าคัญของชาติ 
            2.3 ขยายการประสานสัมพันธ์ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ครอบครัว ศาสนา ชุมชน       
ในความร่วมมือด าเนินกิจกรรมตามแนวทางรักชาติถูกทาง ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน 
3.  เป้าหมาย 

 3.1 เชิงปริมาณ                             

                  โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริต จ านวน   249  โรง ร่วมมือกันปูองกันและ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียน การสอน และกิจกรรมทางการศึกษา 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  109 
 

ส่งเสริม ให้นักเรียนได้เรียนรู้และตระหนักในความส าคัญของชาติ คุณค่า ความดี สร้างความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดี  
ภูมิใจในการท าความดี  รังเกียจคนโกงและพร้อมที่จะเป็นคนเก่งที่ไม่โกง 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

          โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือให้นักเรียน
รู้   เข้าใจเกิดความส านึกเคารพกฎกติกาพ้ืนฐานง่ายๆ เช่น  การต่อคิว  ไม่พูดปด  มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้เป็น
เยาวชนที่ดีของชาติ และมีความรักชาติถูกทางที่จะรักองค์ประกอบต่างๆของชาติ เช่น คนในชาติแผ่นดิน   
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม สถานบันที่ส าคัญของชาติ   

4.  กิจกรรมและวิธีการด าเนินงานและกิจกรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 

 

2. 

 

ประชุมคณะกรรมการจัดค่าย 

 

กิจกรรมจัดค่าย “ เยาวชนคนดีของแผ่นดิน”ภายใต้ชื่อ 
เยาวชนไทยหัวใจ STRONG นักเรียนแกนน า และครู
แกนน า จ านวน 249 โรงๆ ละ 2 คน รวม 298 คน 
ผู้เกี่ยวข้อง      คน รวม 350  คน 

 
 
 
มิถุนายน-สิงหาคม 
2561 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา   
(นางสาริกา ชายผา) 
โรงเรียนสุจริต
ต้นแบบ  

 

5.  งบประมาณ  จ านวน  102,600  บาท 

รายการกิจกรรม งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ค่าด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดค่าย 
2. ด าเนินการจัดค่าย 
   - ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 100 บาท จ านวน 350 คน 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อๆ 35 บาท 350 คน 
   - ค่าวิทยากร  ประจ าฐาน จ านวน 5 ฐานๆละ 2 คน    
ฐานละ 3 ชม.เหมาจ่าย ชม.ละ 400 บาท  
3. ค่าวัสดุฝึก 

รวมทั้งสิ้น  102,600  บาท 

3,300  
 
 
 

12,000 

3,300 
 

35,000 
24,500 

 
 
 
 
 
 

27,800 
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6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 100 นักเรียนมีความตระหนักใน
ความมีคุณธรรมจริยธรรม 
2. ผู้บริหารโรงเรียน และครู จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโรงเรียนสุจริตได้ดี 

- การสอบถาม 
 
- การสังเกต 
 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบสังเกต 
 

 

7.ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเข้าร่วมโครงการ จัดกิจกรรม “โรงเรียนสุจริต”  
          2. โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 100   สามารถจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมทางการศึกษา  เพ่ือให้
นักเรียนรู้   เข้าใจ   เกิดความส านึก  เคารพกฎกติกาพ้ืนฐานง่ายๆ เช่น   การต่อคิว    ไม่พูดปด   พัฒนา
ตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ       
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กลยุทธ์ที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการสง่เสริมการจัดการศึกษา 

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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งาน/โครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายพิจิตร ทาทอง  นางจินตนา ดอกพุฒ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก าหนดการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 2, 7-8 
พฤศจิกายน 2560 เพ่ือเป็นการเปิดเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถทางด้านความรู้ 
ทักษะ ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม กิจกรรมการงานพ้ืนฐานอาชีพที่สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นทักษะชีวิต ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันรวมถึงการ
ส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขัน
กิจกรรมเพ่ือคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาเข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
67 ปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2560 ณ 
จังหวัดขอนแก่น และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับชาติ จะจัดขึ้นในระหว่าง
วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี 

 เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

2.วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ
ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม ด้านการงานพ้ืนฐานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
       3. เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

3. เป้าหมาย 
 3.1. เชิงปริมาณ 
    3.1.1 ครูและนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับโรงเรียน ระดับ 
เครือข่ายสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3.1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รางวัลเหรียญทอง       
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เพ่ิมมากข้ึนจากปีการศึกษา 2559 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาคและระดับชาติ 
       3.2. เชิงคุณภาพ 
          3.2.1 นักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามและ
มีความพร้อม  ในการเข้าแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมในระดับภูมิภาคทุกกิจกรรม 
          3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในพัฒนาทักษะทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม หัตถกรรมและทักษะชีวิตของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมก าหนดแนวทาง   
การด าเนินงาน 

1 กันยายน 2560 - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ 

2 จัดท า Web Site การแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2561 สพป.อบ.1 

ภายในวันที่ 4- 5 
กันยายน 2560 

- กลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ 

2 ประชุมประธานเครือข่าย ผู้รับผิดชอบการ
ลงทะเบียนระดับเครือข่าย ผู้รับผิดชอบการ
ลงทะเบียนศูนย์แข่งขัน 

8 กันยายน 2560 - กลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ 

 

4 แข่งขันระดับสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
15 กันยายน 2560 

- ผู้บริหารโรงเรียน 

5 แข่งขันระดับเครือข่ายสถานศึกษา ให้แล้วเสร็จภายใน        
วันที่ 10ตุลาคม 2560 

- ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 
- คณะกรรมการเครือข่าย 

6 เครือข่ายสถานศึกษาลงทะเบียนสมัครเข้า
แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาทางเว็บไซต์ 

ให้แล้วเสร็จภายใน       
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 

- กลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ 

7 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/สนามแข่งขัน 

ภายในวันที่ 

17 ตุลาคม 2560 

- ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 

  กิจกรรมในแต่ละสนามแข่งขัน 

8 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน             
ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1 

31 ตุลาคม 2560 –  
1 พฤศจิกายน 2560 

- รอง ผอ.สพป./ศึกษานิเทศก์         
ที่รับผิดชอบกิจกรรม 

9 แข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 2, 7-8 
พฤศจิกายน 2560 

- คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
- คณะกรรมการที่รับผิดชอบกลุ่มสาระ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

 

10 ประกาศผลการแข่งขันและจัดท าเกียรติบัตร
ทาง Web Site การแข่งขัน 

ภายในวันที่                    
8 พฤศจิกายน 2560 

- กลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ 

11 นิเทศติดตามการเตรียมพร้อมของโรงเรียนที่
เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ระหว่างวันที่ 10-30 
พฤศจิกายน 2560 

- คณะนิเทศกิจกรรม               
ที่ สพป.อบ.1 แต่งตั้ง 

12 ลงทะเบียนแข่งขันระดับภูมิภาค วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - กลุ่มงานพัฒนาสื่อฯ 

13 โรงเรียนตรวจสอบข้อมูล แก้ไข เปลี่ยนตัว   
ระดับภาค 

3-5  ธันวาคม 2560 - โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ     
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

14 เข้าแข่งขันระดับภูมิภาคที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่               
20-22 ธันวาคม 2560 

- โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ     
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

15 เข้าแข่งขันระดับชาติที่จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่                
11-13 กุมภาพันธ์ 2561 

-โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของ     
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

16 สรุปผลการแข่งขันระดับชาติ หลังประกาศการแข่งขัน
ระดับชาติแล้วเสร็จ 

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การศึกษา สพป.อบ.๑ 

5. งบประมาณ   509,810 บาท 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 191,500 บาท 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมกรรมการประกวด/ตัดสินกิจกรรม 
วันที่ 31 ตุลาคม 2560จ านวน 1,193 คนๆ ละ 30 บาท 

 

 

 
35,970 

 

2. ค่าอาหารกลางวัน กรรมการประกวด/ตัดสินกิจกรรม วันที่ 2,   7-8 
พฤศจิกายน 2560 จ านวน 1,193 คนๆ ละ 50บาท  

 59,650  

3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรรมการประกวด/ตัดสินกิจกรรม วันที่ 2, 
7-8 พฤศจิกายน 2560 จ านวน 1,193 คนๆ ละ 30 บาท จ านวน 2 มื้อ  

 71,580  

4. ค่าตอบแทนกรรมการ ประกวด/ตัดสินกิจกรรม วันที่ 2, 7-8  10,800  
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

พฤศจิกายน 2560 จ านวน 18 คน 2 วันๆ ละ 300 บาท  

5. ค่าบ ารุงสถานที่แข่งขันกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี โรงเรยีน
มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม โรงเรียนอุบลวิทยาคม โรงเรียนปทุมวิทยากร โรงเรียน
บ้านท่าบ่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 10   

 10,200  

6. ค่าจัดจ้างส าเนาเอกสาร (เกณฑ์การแข่งขัน แบบทดสอบ) จ านวน 8,000 หน้า    3,480 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 284,310 บาท 
1. ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ จ านวน 
71โรงเรียนๆ ละ 1,000 บาท  

   
71,000 

2. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มส าหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่ 
จ านวน 800 คนๆ ละ 100 บาท  

 80,000  

3. ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มส าหรับครูผู้สอน ครูผู้ควบคุม          
จ านวน 417 คนๆ ละ 100 บาท  

 41,700  

4. ค่าที่พักเหมาจ่ายส าหรับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา            
จ านวน 2 คืนๆ ละ 800 บาท  (๒x๘๐๐) เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท 

 1,600  

5. ค่าท่ีพักเหมาจ่ายส าหรับรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และพนักงานขับรถ จ านวน 25 คนๆ ละ           
500 บาท/คืน 2 คืน  

 

 

25,000  

6. ค่าเบี้ยเลี้ยง ส าหรับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา               
จ านวน 3 วันๆ ละ 270 บาท    

 810  

7. ค่าเบี้ยเลี้ยงส าหรับ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และพนักงานขับรถ จ านวน 25คน 3วัน  

 

 18,000  

8. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ อุบล-ขอนแก่น- อ.ภูเวยีง –             
อ.น้ าพอง อ.บ้านไผ่ อ.หนองเรือ ส าหรับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ไป – กลับ  

  3,000 
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

9. ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนตัวจาก อุบล – ขอนแก่น ส าหรับ
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ศึกษานิเทศก์ ไป – กลับ  จ านวน 24 คนๆ ละ 1,800 บาท           

  43,200 

ระดับชาติ  34,000 บาท 
ค่าพาหนะส าหรับครูและนักเรียน จ านวน 90 คนๆ ละ 400 บาท         
(ขออนุมัติเพียง 34,000 บาท) 

   
34,000 

 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. จ านวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ 

สอบถาม 
ติดตามรายงานผล 

แบบสอบถามความพึงพอใจ
แบบรายงานผลการแข่งขัน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
        1. ครู และนักเรียน ได้แสดงออกซ่ึงความรู้ ความสามารถ ด้านวิชาการและทักษะงานอาชีพ 
        2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ และทักษะของนักเรียนอย่างมี
คุณภาพ 
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งาน/โครงการ นิเทศและติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายพิจิตร ทาทอง  นางนันท์นภัส ปภินวัช  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ ประกอบด้วย กระบวนการบริหาร กระบวนการ 
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา กระบวนการบริหารจุดเน้นอยู่ที่ระบบของการบริหารราชการ 
กระบวนการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของ
การพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพ ส าหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพของการ
จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งสนับสนุนความสามารถของครูให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการด าเนินการโครงการต่าง ๆ ตามนโยบาย 
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จ าเป็นต้องมีการ นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียน การ
สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงขึ้นร้อยละ 5 

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้ก าหนดให้ศึกษานิเทศก์ ทุก
คน 

รับผิดชอบเครือข่ายสถานศึกษา 1 - 2 เครือขาย ให้นิเทศ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1              
ให้สูงขึ้นตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง ต่อเนื่องเป็น
ระบบและมีคุณภาพ 
       2.2 เพ่ือส่งเสริมการนิเทศภายใน สถานศึกษาให้ทั่วถึงทุกโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ 
       2.3 เพ่ือนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินการโครงการตามนโยบายของ สพฐ. และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
       2.4 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในสังกัดสูงขึ้น 

3. เป้าหมาย  
       3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่องเป็นระบบและมีคุณภาพ 
          3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน 5 %  
       3.2 เชิงคุณภาพ 
         3.2.1 โรงเรียนทุกโรงจัดกิจกรรมเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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3.2.2 โรงเรียนสามารถด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน  

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าโครงการนิเทศ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต.ค. 2560 นางนันท์นภัส  ปภินวัช   

2. จัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ คู่มือ ผลิตสื่อ และ     
เครื่องมือในการนิเทศ 

พ.ย. 2560 นางนันท์นภัส  ปภินวัช 
คณะศึกษานิเทศก์ 

3. นิเทศตามแผนการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ โดยนิเทศ
เป็นทั้งแบบรายบุคคลและเป็นทีม 

พ.ย. 60 - ก.ย. 61 ศึกษานิเทศก์ 

4.ประชุมปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลจากการนิเทศ ก.ย. 2561 คณะศึกษานิเทศก์ 

5. สรุปผลและรายงานผลการนิเทศการจัดการศึกษา ก.ย. 2561 คณะศึกษานิเทศก์ 

 

ปฏิทินการด าเนินงาน 

วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่  ผู้รับผิดชอบ 

1 ต.ค. 2560 จัดท าโครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามและการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 นางนันท์นภัส ปภินวัช 

พ.ย.- ธค. 2560 
8 ธ.ค.60 

- ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ  
- ประชุมคู่มือ ผลิตสื่อ และเครื่องมือ 
  การนิเทศ 

 นางนันท์นภัส ปภินวัช 
และคณะ 

1 พ.ค. 61 - 30 
ก.ย. 61 

ด าเนินการนิเทศตามแผนปฏิทินการนิเทศ        
     - ครั้งที่ 1 พ.ย. – ธ.ค. 2560  
     - ครั้งที่ 2 ก.พ. – มี.ค. 2561  
     - ครั้งที่ 3 พ.ค. – มิ.ย. 2561)  
     - ครั้งที่ 4 ส.ค. – ก.ย. 2561) 

โรงเรียนใน
สังกัดฯ 

 

คณะศกึษานิเทศก์ 

 

29-30 ก.ย. 2561 ประชุมสรุปผลและรายงานผลการนิเทศการ
จัดการศึกษา 

 นางนันท์นภัส ปภินวัช 

และคณะ 
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5. งบประมาณที่ใช้   งบประมาณ  จ านวน  100,000 บาท   

ที ่ กิจกรรม /รายละเอียด 

เปูาหมาย
(ระบุ

หน่วย) 

งบประมาณท่ีใช้ในโครงการ 

ค่า 

ตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. ประชุมจัดท าแผนปฏิบัติการนิเทศ   20  คน  5,000  5,000 

2. 

 

ประชุมจัดท าสื่อ คู่มือการประเมินการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

20  คน 

 

 5,000 

 

 5,000 

 

3. นิเทศตามแผนและปฏิทินการนิเทศ(รวม  4  
ครั้ง นิเทศบูรณาการทุกกิจกรรม)  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  
- ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ 

250 รร. 

 

 85,000 

 

 85,000 

 

4. สรุปผลการด าเนินการนิเทศ / จัดจ้างจัดท า
เอกสาร (รวม  4  ครั้ง ตามแผนนิเทศ) 

20  คน  5,000  5,000 

รวมเงิน  100,000  100,000 

  

6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

- สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ติดตามผล 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 

- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- บันทึกการนิเทศ 
- สอบถาม 

- แบบประเมิน 
- แบบสอบถาม 

7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     7.1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
      7.2. นักเรียนได้รับการพัฒนา ทุกด้านตามที่หลักสูตรก าหนด 
      7.3. สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการนิเทศภายในอย่างสม่ าเสมอ 
      7.4  สถานศึกษาสามารถด าเนินการตามนโยบายของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  120 
 

งาน/โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2560  (กิจกรรมการจัดสอบ  
Pre O-NET) 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายพิจิตร ทาทอง  นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์       

นางสาววราพร  ดาราศาสตร์  
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 

1. หลักการและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีนโยบายเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ได้ก าหนดเปูาหมายในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ประกอบกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
สนับสนุนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับโครงสร้างแบบทดสอบ O-NET ปี
การศึกษา 2559 เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบระดับชาติ O-NET ประจ าปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ก าหนดการจัดสอบในวันที่ 4 – 
5 กุมภาพันธ์ 2560 ดังนั้นเพ่ือให้สถานศึกษา  เห็นความส าคัญของการน าผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการ
วางแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระยะเร่งด่วน  และเพ่ือให้นักเรียนคุ้นเคยกับ
รูปแบบข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึง
แบบทดสอบ O-NET ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงก าหนดให้จัดสอบ Pre O-NET 
ในช่วงวันที่ 9 ธันวาคม - 15 มกราคม 2561   

2. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักเรียนในชั้นที่จะสอบ O-NET เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนได้ทันการ        
โดยเร่งรัดในการจัดสอนซ่อมเสริม/ปรับปรุงการสอนในชั้นเรียน และรายบุคคล  ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
มัธยมศึกษาปีที่  3 ให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลายของการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 
  2.เพ่ือวิเคราะห์ผลการสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส าหรับ                        
น าไปปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนด้อยท่ีพบ ทั้งรายบุคคล และการจัดการเรียนการสอน 

3. เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
           นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5,619 คน และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2,159 คน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุกโรงเรียนทุกคน 
        3.2 เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทุกโรงเรียนทุกคน  ได้สอบ Pre O-NET 
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เพ่ือมีความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่
มีลักษณะและรูปแบบคล้ายคลึงกับข้อสอบ O-NET 

   3.2.2 โรงเรียน และเครือข่ายสถานศึกษา มีการน าผลสอบ Pre O-NET ไปวิเคราะห์ หาจุดเด่นจุด
ด้อยของผลคะแนนการสอบ ตามโครงสร้างของข้อสอบที่ใช้สอบ และจัดสอนซ่อมเสริม หรือปรับปรุงการเรียน
การสอนในชั้นเรียน และรายบุคคล 

4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดประชุมชี้แจง การด าเนินการจัดสอบ 
ให้แก่ รอง ผอ.สพป.อบ.1 ศึกษานิเทศก์ 
และประธานเครือข่ายสถานศึกษา และส่ง
มอบคู่มือจัดสอบ ให้แก่โรงเรียน  

วันที่ 13 ธ.ค.60 

กลุม่นิเทศฯ 

2. จัดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
และมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ครั้งที่ 1 

ช่วงวันที่ 9 ธ.ค. 60 –       
15 มกราคม 2561 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 

3. ก ากับติดตามการจัดสอบ และรายงานผล
การจัดสอบ 
ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

ช่วงวันที่ 9 ธ.ค. 60 –            
15 มกราคม 2561 

- รอง  ผอ .สพป .อบ .1 
- ศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่าย 

4. แจ้งผลคะแนนการทดสอบ และรายงาน             
ผลการจัดสอบให้แก่ โรงเรียน และเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

 

 

ช่วงวันที่ 9 ธ.ค. 60 –       
15 มกราคม 2561 

 

 

ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 

5.  วิเคราะห์จุดเด่น จุดเด่น ผลสอบนักเรียน
รายบุคคลตามโครงสร้างข้อสอบ 
ครั้งที่ 1 
ครั้งที่ 2 

วันที่ 10 - 30 ม.ค.61 

  - ผู้บริหารโรงเรียน  
- ประธาน 
- เครือข่ายสถานศึกษา 
- ครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

6.  ก าหนดแนวทางการพัฒนานักเรียนจัดสอน
ซ่อมเสริม/ปรับปรุงการสอนในชั้นเรียน 
และรายบุคคล ระยะเร่งด่วน 

 

  วันที่ 10 - 30 ม.ค.61 - ผู้บริหารโรงเรียน 
- ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 
- ครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- คณะกรรมการพัฒนานักเรียน
ของเครือข่ายสถานศึกษา 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้แก่ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  

วันที่ 30 ม.ค.61 
ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 

8. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้แก่
สพฐ.ทราบ (ครั้งที่ 1) 

วันที่ 30 ม.ค.61 
กลุ่มงานวัดและประเมินผล
การศึกษา 

 

5. งบประมาณ  จ านวนเงิน 52,000.-บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)   

กิจกรรม /รายละเอียด งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 

- จัดประชุมชี้แจงรองผอ.สพป.อบ. 1 ศึกษานิเทศก์ 
และประธานเครือข่าย 
- จัดท าคู่มือการจัดสอบ Pre O-NET ก ากับติดตาม
การจัดสอบ Pre O-NET ในเครือข่ายสถานศึกษา 

 

5,000 

  

5,000 

 

กิจกรรมที่ 2 
การบริหารจัดการสอบของเครือข่ายสถานศึกษา 
- ค่าแบบทดสอบ 
- ค่าวัสดุสอบ/กระดาษค าตอบ 
  (งบรายหัวนักเรียน 22,000) 

 

20,000 

   

22,000 

กิจกรรมที่ 3 
การก ากับติดตามการจัดสอบและติดตามพัฒนา
นักเรียน 

 

25,000 

  

25,000 

 

กิจกรรมที่ 4 
การจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ตามโครงสร้างข้อสอบ 

    

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  123 
 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้สอบ        
Pre O-NET  

2. ร้อยละ 100 ของครูที่สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษา                
ปีที่ 3 น าผลสอบไป วิเคราะห์และปรับปรุง
การเรียนการสอนในชั้นเรียน  

3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีผลสอบ  
    Pre O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่                    
   จัดสอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ต่ ากว่า  
   50 ได้รับการพัฒนาเป็น รายบุคคล ในระยะ 
   เร่งด่วน 

 

1) การด าเนินการจัดสอบของ
เครือข่ายสถานศึกษา 

 
1) วิเคราะห์และคัดแยก
นักเรียนรายบุคคลเป็นกลุ่ม 
เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 
1) ก าหนดแนวทางการพัฒนา
นักเรียนที่มีผลการสอบต่ ากว่า
ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

2) จัดกระบวนการเรียนรู้ใน               
ชั้นเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ใน
มาตรฐานที่มีคะแนนต่ า 

3) เร่งรัดการติวหรือจัดสอน
ซ่อมเสริม 

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

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

           นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560  โดยผลสอบระดับโรงเรียน และระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 5 ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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งาน/โครงการ จัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลระดับประถมศึกษา  
ด้วยระบบ SchoolMIS) และระดับมัธยมศึกษา (Secondary Grading System : SGS)  
ประจ าปีการศึกษา 2560    

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์  และนางสาววราพร  ดาราศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560  -  30  กันยายน   2561 

1. หลักการและเหตุผล 
       ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ด าเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลผลการเรียน โดยพัฒนาแบบจัดเก็บแยกส่วนแต่ใช้
ฐานข้อมูลร่วมกัน ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
(SchoolMIS) และระดับมัธยมศึกษา (Secondary Grading System : SGS) โดยที่ทั้งสองระบบเป็น Web 
Application ท างาน  ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตส าหรับจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลกลางที่สามารถ
ประมวลผล และส่งต่อข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศร่วมกัน ลดภาระงานซับซ้อนของโรงเรียน 
โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลใน  ปีการศึกษา 2558 และได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดในปีการศึกษา 2559 ให้ทุกส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาจัดเก็บให้ครบถ้วนเพื่อจัดระบบการออกเอกสารหลักฐานการศึกษา โดยควบคุมคุณภาพให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    ขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และเพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนและจัดส่งข้อมูลนักเรียนเข้าสู่ระบบการ
สอบคัดเลือกบุคคล       เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (Admission) นอกจากนี้ระบบยังสามารถออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา เช่น ปพ. 1-3 และเอกสารอื่นๆ ตามแบบที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดรวมทั้งยังสามารถ
ตรวจสอบตัวตนของนักเรียน การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของบุคคลและการส่งต่อข้อมูล ด้านการศึกษาของ
บุคคลในระบบ Smart Card ต่อไป 
      ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายภารกิจให้กับศึกษานิเทศก์      
ในการด าเนินการของสถานศึกษาและก ากับติดตามการจัดท าข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน โดยให้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวดัและประเมินผลการศึกษา เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินงานและ  
ขยายผลการใช้งานในโปรแกรมที่มีการพัฒนาโปรแกรม SchoolMis ดังนี้ 

การบันทึกผลการเรียนนักเรียนในระบบ โดยเชื่อโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เพ่ือใช้ในการ 
แสดงผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล ด้วยรหัสบัตรประจ าประชาชน และระบบ Smart Card ในอนาคต 
บันทึกผลการเรียนรายคน รายห้อง และการอัพโหลดผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) 

1. การพิมพ์ ปพ.1 ฉบับส าเนาและฉบับจริง 
2. การพิมพ์ ปพ.2 ทั้งแบบรายคนและรายห้อง 
3. การพิมพ์ ปพ.3 รายงานผู้จบการศึกษาแบบรายห้อง 
4. การประกาศผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ โดยการสร้าง Code 
5. การเปลี่ยนแปลง Password ของผู้ดูแลระบบของโรงเรียนได้ 
6. วิธีลัดในการบันทึกรายวิชาให้นักเรียนใหม่ 
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7. การเพ่ิมแก้ไขบัญชีครูที่ปรึกษา 
8. การเพ่ิมแก้ไขบัญชีครูรายวิชา 
9. การแก้ไขเพ่ิมเติมรายวิชาให้ตรงกับที่ใช้ในโรงเรียน 
10. การเข้าสู่เวบไซต์ส าหรับครูรายวิชา 
11. การบันทึกคะแนนเก็บของครูรายวิชา 
12. การบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนตามตัวชี้วัด 
จากการปรับปรุงพัฒนาระบบโปรแกรมดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี เขต 1 ได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวข้างต้นนี้ จึงได้จัดท าโครงการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
ของนักเรียนระดับประถมศึกษาในระบบ SchoolMis  และระดับมัธยมศึกษาในระบบ SGS ประจ าปีการศึกษา 2560 
ขึ้นเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของนายทะเบียน ให้สามารถด าเนินการใช้งานระบบ และรายงานข้อมูลผล
การเรียนนักเรียนรายบุคคล รวมทั้งออกเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือให้การส่งต่อข้อมูลภายในและภายนอก
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.วัตถุประสงค์ 

       2.1. เพ่ือจัดเก็บรวบรวมข้อมูลผลการเรียนนักเรียน (GPA) เป็นฐานข้อมูลกลางให้สามารถส่งต่อ
ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ข้อมูลร่วมกัน อาทิ งานข้อมูล GPA, งานจัดเก็บ ปพ.3 และการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา อันจะช่วยลดภาระงานซ้ าซ้อนของโรงเรียนในสังกัด โดยใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการ
สถานศึกษา (Web Application :  SchoolMIS) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ 
(http://schoolmis.obec.expert/) 
       2.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครูผู้สอนและนาย
ทะเบียนของโรงเรียนในสังกัดให้เกิดความช านาญในการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

 
3. เป้าหมายการด าเนินงาน 

 3.1 เชิงปริมาณ 

   - ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 251 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแหล่งจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน
นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (http://schoolmis.obec.expert/) ที่สามารถปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีความสะดวกต่อการน ามาใช้งานอย่างทันที และเป็นการส่งเสริมทักษะการใช้ ICT ของ
ครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาให้เกิดความช านาญในการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
นอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูลผลการเรียนของนักเรียนส าหรับครูผู้ สอนนายทะเบียนของโรงเรียนในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับงานทะเบียนราษฎร์ของกรมปกครอง และงานการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

http://schoolmis.obec.expert/
http://schoolmis.obec.expert/
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4. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีฐานข้อมูลผลการเรียนนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

  4.2 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้
ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษา และสามารถกรอกข้อมูลผลการเรียนผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ 

  4.3 ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่รับผิดชอบงานวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด มีความ
พึงพอใจต่อการจัดท าข้อมูลผลการเรียนนักเรียนโดยใช้โปรแกรมระบบบริหารสถานศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

5. กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนนักเรียน
รายบุคคลด้วยระบบ SchoolMis และ SGS  
    ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 

20 – 22 พ.ย. 2560 
 

2. เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติการใช้งบประมาณ 9-10 กุมภาพันธ์ 2561  

3. แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงวิธีการ
ด าเนินกิจกรรม และมอบหมายภารกิจ 

19 กุมภาพันธ์ 2561 
 

4. จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561  

5. อบรมปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบบริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 รุ่น ดังนี้  
  รุ่นที่ 1 อ าเภอเมือง ดอนมดแดง และเหล่าเสือโก้ก 
  รุ่นที่ 2 อ าเภอเขื่องใน และม่วงสามสิบ  

 
 

2  มีนาคม 2561 
3 มีนาคม 2561 

 

6. สรุปรายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีนาคม 2561  
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6. งบประมาณ จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

รายการจ่าย 
งบประมาณ(บาท) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิทยาการแกนน า  
    - ค่าอาหาร (22 คน X 120 บาท)  เป็นเงิน 2,640 บาท 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (22 คน X 35 บาท X 2 มื้อ)                                             
เป็นเงิน 1,540 บาท   
                     รวมเงิน 4,180 บาท ขอเบิกเพียง 4,100  บาท 

 

4,100.-  

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมนายทะเบียนวัดผลโรงเรียน 
    - ค่าอาหาร (270 คน X 60 บาทX1 มื้อ) เป็นเงิน 16,200 บาท 
    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (270 คน X 20 บาท X 2 มื้อ)                                               
เป็นเงิน 10,800 บาท 

 

27,000.-  

3. ค่าตอบแทนวิทยากร   
    - รุ่นที่ 1 วันที่ 2 มี.ค.61  
    - วิทยากรหลัก 1 คน จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
    - วิทยากรผู้ช่วย 1 คน จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท 
    - รุ่นที่ 2 วันที่ 3 มี.ค.61  
    - วิทยากรหลัก 1 คน จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท 
    - วิทยากรผู้ช่วย 1 คน จ านวน 6 ชั่วโมงๆ ละ 300 บาท 

 
 
 
 
 
 

10,800.- 

  

4. ค่าเอกสารประกอบการอบรม จ านวน 270 ชุด ๆ ละ 30 บาท          
เป็นเงิน 

 
 8,100.- 

รวมทั้งสิ้น 50,000.- 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

  1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน ีเขต 1 มีฐานข้อมูลผลการเรยีนนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (http://schoolmis.obec.expert/) 
  2. ร้อยละ 100 ของครูผู้สอนที่ และนายทะเบียนวัดผลของโรงเรียนในสังกัด สามารถกรอกข้อมูลผลการ
เรียนนักเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
 3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาที่รายงานข้อมูลผลการเรียนนักเรียนรายบุคคล และออกเอกสาร
หลักฐานการศึกษา ตลอดจนสามารถส่งต่อข้อมูลภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

http://schoolmis.obec.expert/
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งาน/โครงการ อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ท่องอาขยาน และการอ่านรู้เรื่อง 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายพิจิตร ทาทอง  นางสาววัชรากร  ตระการไทย            

นางฉวีวรรณ  วะรงค์ 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออกเขียนได้ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป อ่านคล่องเขียนคล่อง โดย
ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนที่เห็นผลสัมฤทธิ์ชัดเจน นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดจุดเน้นเร่งด่วนในการขับเคลื่อน
และยกระดับคุณภาพผู้เรียน โดยก าหนดให้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ท่องอาขยาน เพื่อเป็นพ้ืนฐานใน
การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตระหนักและเห็นความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการท่อง
อาขยาน ตลอดจน มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน      
การอ่านรู้เรื่อง และสามารถเขียนสื่อสารอย่างได้อย่างสร้างสรรค์ 

 2.  เพ่ือเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ภาษาไทยภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด 
       3. เพ่ือส่งเสริมการวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน การอ่านรู้เรื่อง และสามารถเขียนสื่อสารอย่างได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

3. เป้าหมาย 

 1. เชิงปริมาณ 

       1.1 นักเรียนทุกคน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1   
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       1.2 ครูผู้สอนภาษาไทย ร้อยละ 90 มีสื่อ นวัตกรรม และวิธีการจัดการเรียนการสอน         
เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน การอ่านรู้เรื่อง และ
สามารถเขียนสื่อสารอย่างได้อย่างสร้างสรรค์ 

   1.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1              
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้นทุกโรง 

 2. เชิงคุณภาพ 

       2.1 นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ทุกคน มีความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน การอ่าน  รู้เรื่อง และ
สามารถเขียนสื่อสารอย่างได้อย่างสร้างสรรค์ 
       2.2 ครูผู้สอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด มีสื่อ นวัตกรรม และวิธีการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาการออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน การอ่านรู้เรื่อง และสามารถ
เขียนสื่อสารอย่างได้อย่างสร้างสรรค์ 
    2.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. การผลิตสื่อ นวัตกรรม และการวิจัยเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
ลายมือสวย และการอ่านรู้เรื่อง เหมาะสมตามวัย 

เมษายน – กันยายน 2561  

2. สร้างเครื่องมือทดสอบการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง ลายมือสวย และการอ่านรู้เรื่อง เหมาะสม
ตามวัย 

เมษายน – กันยายน 2561  

3. การประกวด และทดสอบการอ่านออกเขียนได้ อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง ลายมือสวย และการอ่านรู้เรื่อง ของ
นักเรียนในสังกัด 

  

4 สร้างเครือข่ายและพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 

เมษายน – กันยายน 2561  

5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ เมษายน – กันยายน 2561  
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5. งบประมาณ งบประมาณ  300,000 บาท  

ที ่ กิจกรรมหลัก งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. การผลิตสื่อ นวัตกรรม และการวิจัยเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง ลายมือสวย และการอ่านรู้เรื่อง เหมาะสม
ตามวัย 

80,000   80,000  

2. สร้างเครื่องมือทดสอบการอ่านออกเขียนได้ อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง ลายมือสวย และการอ่านรู้เรื่อง 
เหมาะสมตามวัย 

100,000   60,000 40,000 

3. การประกวด และทดสอบการอ่านออกเขียนได้ 
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ลายมือสวย และการอ่านรู้
เรื่อง ของนักเรียนในสังกัด 

50,000   50,000  

4. สร้างเครือข่ายและพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 

50,000  50,000  

5. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการ 

20,000   20,000  

 รวมทั้งสิ้น 300,000   260,000 40,000 

  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

   1. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1   
   2. ครูผู้สอนภาษาไทย มีสื่อ นวัตกรรม และวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม 
และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน การอ่านรู้เรื่อง 
และสามารถเขียนสื่อสารได้ 
   3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1         
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 

 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 90 

 

ร้อยละ 100 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  131 
 

 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 

   1.  นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้รับการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน การอ่านรู้เรื่อง และสามารถเขียน
สื่อสารได ้

   2. ครูผู้สอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด มีสื่อ นวัตกรรม และวิธีการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน การอ่านรู้เรื่อง และสามารถเขียนสื่อสารได ้

   3.  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงขึ้น 

 

ร้อยละ 100 

 

 

ร้อยละ 90 

 

สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    1. นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้รับ
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน การอ่านรู้เรื่อง และสามารถเขียน
สื่อสารได้    2. ครูผู้สอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัด มีสื่อ นวัตกรรม และวิธีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ส่งเสริม และพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ท่องอาขยาน การอ่านรู้เรื่อง และสามารถเขียน   
สื่อสารได ้
    3. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น 
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งาน/โครงการ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายพิจิตร ทาทอง  นางสาววัชรากร  ตระการไทย            

นางจินตนา  ดอกพุฒ 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน 2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 

โครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student 
Assessment หรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation            
for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพของ
ระบบการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนมีศักยภาพหรือความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง โดย PISA เน้นการประเมินสมรรถนะของนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้และ
ทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในโรงเรียน ปัจจุบันนี้มีประเทศจากทั่ว โลกเข้าร่วมโครงการ
มากกว่า 70 ประเทศ ซึ่ง PISA ประเมินสมรรถนะที่เรียกว่า Literacy ซึ่งในที่นี้จะใช้ค าว่า “การรู้เรื่อง” และ 
PISA เลือกประเมินการรู้เรื่องในสามด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่อง
คณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy)  

จากผลการประเมินของประเทศไทย  แนวโน้มจากการประเมิน PISA 2000 จนถึง PISA 2015  พบว่า  
ผลการ ประเมินทั้งสามด้านมีแนวโน้มลดลง แม้ว่าช่วง PISA 2009 ถึง PISA 2012  ผลการประเมินด้าน
วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์จะมีแนวโน้มสูงขึ้น  แต่ใน PISA 2015 ทั้งสามด้านกลับมีคะแนนลดลง
จาก PISA 2012  โดยการอ่านเป็นด้านที่มีคะแนนลดลงมากท่ีสุด (ลดลง 32 คะแนน)  รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ 
(ลดลง 23 คะแนน) ซึ่งทั้งสองด้านลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ยกเว้นด้านคณิตศาสตร์ (ลดลง 11 คะแนน) 
แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิต และในปี 2018 การประเมินจะเน้นการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) มีสัดส่วน
ร้อยละ 60 ส่วนการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) จะมีสัดส่วนการประเมินร้อยละ 20 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตระหนักและเห็นความส าคัญ และเพ่ือ 
เป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่การประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) ในปี 2018 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างความตระหนักให้ผูบ้ริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และครูผูส้อน ใหเ้ห็น
ความส าคัญ   ของการประเมินผลระดับนานาชาต ิ(PISA)   
        2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการสร้างเครื่องมือ การวัด
และประเมินผล ให้กับครูผู้สอน ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ตามแนวทางการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA) 
        3. เพื่อให้โรงเรียนมีคลังข้อสอบที่มีมาตรฐาน ตามแนวทาง PISA 
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        4. เพ่ือพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมความพร้อม         
รับการประเมิน PISA 2018 

3. เป้าหมาย 

1. เชิงปริมาณ 

 1. ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา 3 ราย สมรรถนะ โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน  

    2. วิทยากรและคณะท างาน จ านวน 32  คน  

2. เชิงคุณภาพ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนักเห็นความส าคัญ และมี 
ความรู้ความเข้าใจการประเมินผลนักเรยีนนานาชาติ (PISA) 
        2. ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอน และการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล สอดคล้องกับการประเมินผลระดับนานาชาต ิ(PISA)   
        3.โรงเรียน ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีคลังข้อสอบ
ตามแนว  PISA  
        4. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมความพร้อม รับการประเมิน PISA 2018 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 ประชุมวิทยากรและคณะท างาน เมษายน 2561  

2 พัฒนาผู้บริหาร และครูผู้สอน 3 รายสมรรถนะ ด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

พฤษภาคม – กรกฎาคม 
2561 

 

3 พัฒนานักเรียนกลุ่มเปูาหมาย เกี่ยวกับการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือเตรียมความพร้อม รับการประเมิน PISA 2018 

กรกฎาคม 2561  

3 นิเทศ ติดตาม รายงานผล กรกฎาคม – สิงหาคม 2561  
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5. งบประมาณ จ านวน  220,000 บาท: 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

หมายเหตุ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน 3 รายสมรรถนะและ
วิทยากร/คณะท างาน ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์           
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 244 คน 
รายละเอียดดังนี้ 
1.1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มผู้เข้าอบรมและวิทยากร/คณะท างาน 
      มื้อละ 35 บาท จ านวน 4 มื้อ                                  เป็นเงิน 
1.2 ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและวิทยากร/คณะท างาน 
      มื้อละ 120 บาท จ านวน 2 มื้อ                                เป็นเงิน 

 
 
 
 
 

34,160 
 

58,560 

 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนานักเรียนกลุ่มเปูาหมาย (นักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปี) 
จ านวนทั้งหมด 1,134 คน **กลุ่มเปูาหมาย จ านวน 100 คน 
 2.1 ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มนักเรียน มื้อละ 35 บาท  
จ านวน 4 มื้อ (นักเรียน 100 คน)                                    เป็นเงิน 
 2.2 ค่าอาหารกลางวันนักเรียน มื้อละ 80 บาท จ านวน 2 มื้อ             
(นักเรียน 100 คน)                                                     เป็นเงิน 
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร                                              เป็นเงิน 
2.4 ค่าจัดจ้างส าเนาเอกสาร และเข้าเล่มเอกสารประกอบการอบรมฯ 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จ านวน 250 ชุด                        เป็นเงิน 
2.5 ค่าจัดจ้างเอกสาร ส าหรับนักเรียน จ านวน 100 ชุด          เป็นเงิน 
2.6 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และแผ่นซีดี                                    เป็นเงิน 

 
 
 

14,000 
 

16,000 
40,000 

 
20,000 
10,000 
7,280 

 

กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล                   เป็นเงิน 20,000  

รวมงบประมาณ 220,000  

  

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 1 ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอน 3 ราย
สมรรถนะของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 56 โรงเรียน มีความ
ตระหนักถึงความส าคัญของการประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)  มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล สอดคล้องกับ
การประเมินผลระดับนานาชาต ิ(PISA)   

 

ร้อยละ 100 
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  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรมที่ 2 นักเรยีนกลุ่มเปาูหมาย จ านวน 100 คน นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียมความพร้อม รับการ
ประเมิน PISA 2018 

กิจกรรมที่ 3 จ านวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละ 100 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร และครูผู้สอน 3 รายสมรรถนะ มีความตระหนักเห็นความส าคัญ 
และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล สอดคล้องกับการ
ประเมินผลระดับนานาชาติ (PISA)   

2. โรงเรียน ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีคลังข้อสอบ 
ตามแนว  PISA 
           3. นักเรียนกลุ่มเปูาหมาย ได้รับการพัฒนา และฝึกปฏิบัติการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อม รับการประเมิน PISA 2018 
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งาน/โครงการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายพิจิตร ทาทอง  นางชุติปภา  วรเดชนันทสกุล 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน 2561 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งให้ใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปแล้วนั้น 

 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดท าค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา และออกแบบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมั่นใจ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

3. เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถจัดท าหลักสูตรรายวิชา ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ น าไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  

3. เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 

            1.โรงเรียนในสังกัด จ านวน 249 โรงเรียน 

       2. ครูที่รับผิดชอบหลักสูตรโรงเรียนละ 1 คน รวม 249 คน  
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เชิงคุณภาพ 

     1.  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        2. ครูผู้สอนสามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานและวิทยากรเตรียมความพร้อมในการจัด
อบรม 

เม.ย.-พ.ค. 2561  

2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 

พ.ค. 

2561 

 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ในระดับสถานศึกษา 

พ.ค.2561  

4 ครูผู้สอนน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน พ.ค.-ก.ย.2561  

5 นิเทศ ก ากับ ติดตาม  พ.ค.-ก.ย.2561  

6 สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน ก.ย.2561  

 

5. งบประมาณ  จ านวน  200,000 บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัติการคณะท างานและ
วิทยากรเตรียมความพร้อมในการจัดอบรม  

    

1.1 วางแผนการจัดอบรม     

    1.2 จัดท าเอกสาร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์         
ประกอบการอบรม 

    30,000 -     10,000      20,000 

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับ
ปรับปรุง 2560) 

120,000 40,000 70,000 10,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

2.1 ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ค าอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชา 

    

2.2 ปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

    

กิจกรรมที่ 3  
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ในระดับ
สถานศึกษา และน าหลักสูตรไปใช้ 

- - - - 

กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ก ากับ ติดตามการพัฒนา
หลักสูตร และการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 

40,000  40,000  

กิจกรรมที่ 5 สรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 10,000  5,000 5,000 

รวมงบประมาณ 200,000 40,000 125,000 35,000 
 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทุกโรงเรียน 
2. ครูผู้สอนสามารถจัดท ารายวิชาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้และน า
หลักสูตรสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ร้อยละ 90 
 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 

1.  สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ           

 

ร้อยละ 80 
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  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

2. ครูผู้สอนสามารถจัดท ารายวิชาและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ วัดกลุ่ มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ     

ร้อยละ 80 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

     1 .โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) 
     2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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งาน/โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายวิเศษ  ปากหวาน  นายไพฑูรย์  ตระการไทย  นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน 2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 
      การก าหนดนโยบายด้านการศึกษาในประเทศไทย  ได้มีการให้หน่วยงานทางการศึกษาหลาย ๆ     
ภาคส่วน เข้ามาร่วมจัดการศึกษา เช่น การศึกษาท้องถิ่น การศึกษาเอกชน การศึกษาตามอัธยาศัย หรือแม้แต่ 
การศึกษาของคนพิการ กระทรวงศึกษาธิการก็ให้ความส าคัญอย่างมาก คือการศึกษาพิเศษ งานด้านการศึกษา    
ถือว่ามีความส าคัญท่ีสุดในการพัฒนาประเทศ  และแน่นอนว่า การแข่งขันของสถานศึกษาต่าง ๆ ในหลาย สังกัด
ย่อมเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว  สถานศึกษาบางแห่ง จัดการศึกษาได้ดีเยี่ยม ประสบความส าเร็จอย่างมาก โดย
สามารถวัดได้จากการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปของนักเรียน  ดังนั้น จึงมีการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน และ
สถานศึกษาที่มีความดีเด่น หลายด้าน ให้ได้รับรางวัล และรางวัลที่ทรงคุณค่าที่สุด ส าหรับสถานศึกษา และ
นักเรียน คือรางวัล พระราชทาน  โครงการส่งเสริมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่รางวัลพระราชทาน เป็น
โครงการที่ต้องการให้สถานศึกษาและนักเรียนที่มีความดีเด่น ในทุก ๆ ด้าน ได้เข้ารับการแข่งขัน กับสถานศึกษา
ในสังกัดอ่ืน ๆ และ เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 10  และผลจากโครงการนี้ จะน าพาไปสู่ การ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และเป็นก าลังในให้กับผู้บริหารและครูในสถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ได้รับรางวัล
พระราชทาน ในระดับ ก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา 
     2. เพื่อให้สถานศึกษาที่ส่งนักเรียน เข้ารับการประเมินนักเรียน เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ได้รับรางวัล
พระราชทาน ในระดับประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 
      3.1.1 สถานศึกษา อย่างน้อย  1 แห่ง ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ในระดับ        

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
      3.1.2 นักเรียน อย่างน้อย 1 คน ได้รับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียน ในระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา 
3.2  เชิงคุณภาพ 

       3.2.1 นักเรียนที่เข้ารับการประเมิน มีความรู้ ความสามารถในการน าเสนอผลงานของตนเอง       
ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  ทั้ง 5 ด้าน       
              3.2.2 สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน  น าเสนอผลงานของสถานศึกษา ตรงตามหลักเกณฑ์          
ที่ก าหนด ทั้ง 6 ด้าน   
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4. กิจกรรมและวิธีการด าเนินการและกิจกรรมเป็นขั้นตอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. การประชุมเพ่ือชี้แจง สถานศึกษา และนักเรียน และ

สถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมินนักเรียน และ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล พระราชทาน  ประจ าปี 2561 

 เมษายน  2561  นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม 

2. ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาที่ ได้รับ
รางวัลพระราชทาน   

พฤษภาคม – มิถุนายน  
2561  

 

3. ประชุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสรุปผลการก ากับติดตาม
นักเรียน และสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมิน           
เพ่ือนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับ รางวัลพระราชทาน 
ปีการศึกษา 2561  

พฤษภาคม – กันยายน  
2561 
 

 

4. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะนักเรียนและ
สถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา
เพ่ือรับรางวัล พระราชทาน ปีการศึกษา 2561 
ระดับจังหวัด, ระดับกลุ่มจังหวัด 

ตุลาคม-ธันวาคม  2561 
มกราคม 2562 

 

 
5. งบประมาณ    จ านวน 70,000   บาท 
 
ที ่ รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณท่ีใช้ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. การประชุมเพ่ือชี้แจง สถานศึกษา และนักเรียน

และสถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล พระราชทาน 
ประจ าปี 2561 

5,000  5,000    

2. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษา
ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน   

10,000   10,000   

3. ประชุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสรุปผลการก ากับ
ติดตามนักเรียน และสถานศึกษา ที่เข้ารับการ
ประเมินเพ่ือนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 

5,000   5,000   

4. 
 

ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ นักเรียน
และสถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมินนักเรียน
และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล พระราชทาน  
ปีการศึกษา 2560 

20,000   20,000  
 

 

                      รวม 70,000 5,000 65,000  
 

 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  142 
 

6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. โรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน ฯ 
ทุกแห่งจัดเอกสารและ เสนอผลงาน 
ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 

- พิจารณาจากการท าเอกสารรูปเล่มประเภท
สถานศึกษาระดับ 
ก่อนประถมศึกษา จ านวน  5  ด้าน ระดับ
ประถมศึกษา จ านวน  6  ด้าน 
- พิจารณาการจัดน าเสนอผลงานทุกด้าน 
- พิจารณาจากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา 
- พิจารณาจากการน าเสนอของครู นักเรียน 
- พิจารณาจากการตอบค าถามของชุมชน 
ผู้ปกครอง 

- การสังเกต  
- การสัมภาษณ์ 
- แบบการให้คะแนน 

2. นักเรียน ที่เข้ารับการประเมิน ทุก
คน จัดเอกสารผลงาน และน าเสนอ 
ตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- พิจารณาจากการท าเอกสารรูปเล่มประเภท
นักเรียนมี 2 ด้าน คือ คุณลักษณะขั้นพ้ืนฐาน และ
ผลงานดีเด่น 3 รายการ 
- พิจารณาจาการน าเสนอการตอบค าถาม และการ
แสดงความสามารถพิเศษ ของนักเรียน 

- การสังเกต  
- การสัมภาษณ์ 
- แบบการให้คะแนน 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ได้รับ

รางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา 
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ได้รับรางวัล

พระราชทาน ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 
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งาน/โครงการ ส่งเสริมการเรียนการสอนในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายพิจิตร ทาทอง นางสาววราพร ดาราศาสตร์             

นางนันท์นภัส  ปภินวัช 
ระยะเวลาด าเนินการ มีนาคม – กันยายน 2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 
       ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้
เพ่ือการพัฒนาตน  อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย
ดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้อง และเป็นตามนโยบายรัฐบาล (ภายใต้การน าของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี) ข้อที่ 9 “สนับสนุนการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้ านและ
วัฒนธรรมสากล”                  
        ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน ขึ้น เพ่ือให้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอาเซียน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปริมาณ 
               1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 250 คน 
               2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จ านวน 56 คน  

3.2 เชิงคุณภาพ 
        1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความสามารถ        ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษาอาเซียน 
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           2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถ            
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอาเซียน 
 
4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ    
การสื่อสารของครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

พฤษภาคม – 
มิถุนายน 2561 

 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ    
การสื่อสารของครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม2561 

 

3. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน มิถุนายน - ตุลาคม 
2561 

 

4. ประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ส าหรับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 

กันยายน – ตุลาคม 
2561 

 

5.  งบประมาณ  315,000 บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสารของครูผู้สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

130,000 12,000 98,000 20,000 

กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือการสื่อสารของครูผู้สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 

100,000 12,000 68,000 20,000 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน    การสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

20,000 - 20,000 - 
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กิจกรรมและรายละเอียด งบประมาณ 

ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best 
Practice) 
3.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.2 ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

60,000 - 60,000 - 

กิจกรรมที่ 5 สรุปรายงานผลโครงการ 5,000 - - 5,000 

รวมงบประมาณ 315,000 24,000 246,000 40,000 

 

6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ านวน 250 คน 
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จ านวน 56 คน 

 
ครูเข้าอบรม     
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 90   ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และภาษาอาเซียน 
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
ภาษาอาเซียน 

 
ครูเข้าอบรม 
ร้อยละ 90 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

       1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ
ภาษาอาเซียน 
       2. ครูและนักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ มีการจัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียนมากยิ่งขึ้น 
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งาน/โครงการ พัฒนารูปแบบและแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โดยเน้น     
การสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ และสร้างข้อสอบอัตนัย     

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายพิจิตร ทาทอง  นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศก าหนดวิชาในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ               
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เหลือเพียง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลัก ส่วนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เหลือ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยให้สถานศึกษาออกข้อสอบและจัดสอบเองในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไปนั้น และปี 2559          
ให้สถานศึกษาจัดสอบเองเพ่ิมอีกในกลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ในการนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ออกประกาศในการก าหนดรูปแบบและแนวทาง
ปฏิบัติ   ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้สอบ O-NET ตามประกาศของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง รูปแบบและแนวปฏิบัติในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา 
2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม  2558 โดยได้ก าหนดรูปแบบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้  1) 
สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามกรอบมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในลักษณะของการวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียน (Classroom Assessment) ตามปกติ 2) การประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว ต้อง
ด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งการประเมินความรู้ (Knowledge Assessment) การประเมินทักษะกระบวนการ 
(Process –skill Assessment) และการประเมินคุณลักษณะ (Attribute Assessment) ตามพฤติกรรมที่ระบุไว้
ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้นี้มุ่งพัฒนา
ทักษะกระบวนการของนักเรียนเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญกับการประเมินภาคปฏิบัติ  (Performance 
Assessment) เป็นอันดับแรก 3) การประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว จะต้องแบ่งคะแนนในการ
ประเมินความรู้ การประเมินทักษะกระบวนการ และการประเมินคุณลักษณะให้สอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ
ของวิชาตลอดภาคเรียนหรือ ปีการศึกษา  4) การประเมินใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว ต้องด าเนินงานใน
ลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยมอบหมายให้ผู้เรียนท าโครงงาน 
(Project) ภารงาน หรือชิ้นงาน (Task) ทั้งงานกลุ่มและงานบุคคล และให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะ
กระบวนการและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการให้สามารถด าเนินงานตามโครงการให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุเปูาหมาย นอกจากนี้ได้ก าหนด
ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยก าหนดแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพ่ือ
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ช่วยเหลือสนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ รวมทั้งให้การช่วยเหลือ
ครูผู้สอนให้สามารถสร้างเครื่องมือภาคปฏิบัติ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น อบรมเชิงปฏิบัติการ ชี้แจงให้
ความรู้ ท าเอกสารสื่อนิเทศ  ฯลฯ   

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะเร่งรัดพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการด าเนินการประเมินผู้เรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว เพ่ือให้การประเมินผลผู้เรียนมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถประเมินผลได้อย่างถูกต้องและมั่นใจที่เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อ
ผู้เรียน 

2. วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศึกษาวิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ให้ครอบคลุมทั้งการประเมินความรู้ (Knowledge Assessment) การประเมินทักษะ
กระบวนการ (Process –skill Assessment) และการประเมินคุณลักษณะ (Attribute Assessment)  
       2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูในการสร้างเครื่องมือภาคปฏิบัติ (Performance Assessment)                  
ในลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง(Authentic Assessment)  
       3. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนครูในการสร้างข้อสอบอัตนัย (Essay Test) และการตรวจให้คะแนน 

3. เป้าหมาย 

    3.1 เชิงปริมาณ 
1. ครวูิชาการโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 251 โรงเรียน 

โรงเรียน 
ละ 1 คน  รวมทั้งสิ้น 251 คน    

2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
จ านวน 251 โรงเรยีนๆ ละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 753  คน 
    3.2 เชิงคุณภาพ 

ครูวิชาการโรงเรยีนในสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รบัทราบนโยบายในการพัฒนา 
รูปแบบและแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) โดยเน้นการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ และสร้างข้อสอบอัตนัย 
โดยได้รับความรู้และมีความเข้าใจในกระบวนการสร้างเครื่องมือภาคปฏิบัติ และเครื่องมืออัตนัย ไปสู่การปฏิบัติ
โดยขยายผลให้แก่บุคลากรครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1)  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีความรู้ความในสามารถวิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบ
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ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสร้างเครื่องมือประเมินปฏิบัติ (Performance Assessment) และ
เครื่องมือประเมินตามสภาพจริงที่หลากหลาย   

2) ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างข้อสอบอัตนัย (Essay Test) 
และการตรวจให้คะแนน 

4. วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมชี้แจงสถานศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ไม่ได้ท าการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

2. ช่วยเหลือสนับสนุนให้สถานศึกษาวิเคราะห์และก าหนดมาตรฐานที่เป็นกรอบในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะ 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) และ
การสร้างข้อสอบอัตนัย (Essay Test) ให้กับครูวิชาการโรงเรียนในสังกัด จ านวน 251 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 
251 คน เพ่ือเป็นแกนน าในการน านโยบายสู่การปฏิบัติ โดยการขยายผลส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถ
สร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) ที่เป็นมาตรฐานกลางให้กับสถานศึกษาที่ไม่
สามารถสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติได้  และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนสามารถสร้างข้อสอบอัตนัย 
(Essay Test) และการตรวจให้คะแนน 

4. นิเทศ ก ากับติดตามการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ ไม่ได้ท าการ
ทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาในสังกัดให้มีความเป็นมาตรฐานและน่าเชื่อถือ 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานและการประเมินคุณภาพการศึกษาใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ดังกล่าวให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

6. งบประมาณ 120,000.-บาท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถ้วน)   

1. ค่าอาหาร (250X120 บาทX 2 มื้อ)          จ านวนเงิน  60,000 บาท 
2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม (250X35บาทX4 มื้อ)    จ านวนเงิน  35,000 บาท  
3. ค่าเอกสารประกอบการอบรม (250ชุดX 100บาท) จ านวนเงิน  25,000 บาท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครูผู้สอน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีเครื่องมือประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในลักษณะของการวัดและ
ประเมินผลในชั้นเรียน (Classroom Assessment) โดยสามารถสร้างเครื่องมือประเมิน (Performance 
Assessment) ให้ครอบคลุมทั้งการประเมินความรู้ (Knowledge Assessment) การประเมินทักษะกระบวนการ 
(Process –skill Assessment) และการประเมินคุณลักษณะ (Attribute Assessment) ตามพฤติกรรมที่ระบุไว้
ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ในลักษณะของการประเมินตามสภาพจริง (Authentic 
Assessment) โดยมอบหมายให้ผู้เรียนท าโครงงาน (Project) ภารงาน หรือชิ้นงาน (Task) ทั้งงานกลุ่มและงานบุคคล 
โดยให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะที่ระบุไว้ในมาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
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2. ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีแบบทดสอบอัตนัย (Essay Test) ที่ใช้ประเมินผู้เรียนให้
ครอบคลุมทั้งการประเมินความรู้ (Knowledge Assessment) การประเมินทักษะกระบวนการ (Process –skill 
Assessment) และการประเมินคุณลักษณะ (Attribute Assessment) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  150 
 

งาน/โครงการ พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาให้มีความพร้อมสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายพิจิตร ทาทอง  นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

1.หลักการและเหตุผล 

 การศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ความสามารถ มีระบบ
การคิด มีทักษะชีวิต มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่ต้องเผชิญได้อย่างถูกต้อง โดยการศึกษา
ที่เป็นรากฐานส าคัญคือ การศึกษาระดับปฐมวัย ที่ต้องอาศัยวิธีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ส าหรับ
เตรียมความพร้อมให้เกิดกับผู้เรียนอย่างแท้จริง ดังนั้น การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงเป็นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้เหมาะสมตามสภาพการเรียนรู้ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องด้วยการได้รับประสบการณ์ของเด็กวัยนี้ 
จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อการเรียนรู้ การด ารงชีวิต และการประกอบอาชีพในอนาคต แนวทางการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แต่อย่างไรก็ตาม 
การจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจ าเป็นจะต้องมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในสังคม โดยการเรียนรู้ใน
ทศวรรษที่ 21 เป็นแนวโน้มการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่นอกจากจะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยทั่วไป
แล้ว ยังต้องพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา ทักษะ
การท างานร่วมกันและการอยู่รวมกับผู้อ่ืน ทักษะการใช้เทคโนโลยี ตลอดจนทักษะการประกอบอาชีพ ซึ่งมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ในบริบทจริง โดยเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ผ่านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น ประกอบกับประเทศ
ไทยเป็นประชาคมเซียน ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพของคนไทยยุคใหม่ ครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการ
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยได้อย่างสมดุลทุกด้านได้อย่างมั่นใจ และถูกต้องตามหลักวิชา รวมทั้งการใช้สื่อที่
เหมาะสม และการประเมินผลการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการจัดประสบการณ์ในหลักสูตรได้ 

 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทุกด้าน
แบบองค์รวม โดยยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาษา สังคม วัฒนธรรม ประเพณี ทั้งนี้ เพ่ือสร้างรากฐาน
คุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม การจัดการศึกษาปฐมวัย
จะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปแบบการบูรณาการเพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่
เหมาะสมกับวัยเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านอย่างสร้างสรรค์ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้ง IQ EQ MQ PQ และ SQ โดยควรยึดแนวคิดและเปูาหมายในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการปฏิรูปในศตวรรษที่ 21 โดยมีจุดเน้นให้เด็กมีร่างกายเติบโตแข็งแรง
สมวัย มีจิตใจที่ดีงาม มีทักษะการใช้ชีวิตพ้ืนฐาน สามารถช่วยคนเองได้ และมีทักษะชีวิตที่ดี มีความสนใจใฝุรู้ 
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และมีทักษะการคิด ตลอดจนทักษะการสื่อสารตามวัย ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะ
การแก้ปัญหา เป็นต้น 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงตระหนักเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ 
ได้ตามความสนใจ อาทิเช่น การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ (STEM)  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessori) การจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบวอลดอร์ฟ (Waldorf) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย 
(Reggio Emilia) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคป (High Scope) การจัดประสบการณ์ด้าน
ภาษาธรรมชาติแบบองค์รวม (Whole Language Approach) และการจัดประสบการณ์ในแบบองค์รวม (A 
Whole System)   

2.วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือพัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจ                 
ในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการปฏิรูปการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือพัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจ               
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา 
ศิลปะ เทคโนโลยี และอาเซียนเพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
 3. เพ่ือพัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจ               
ในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยหลักการ แนวคิด วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ  
 4. เพ่ือพัฒนาความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจ               
ในการใช้สื่อการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  

3.เป้าหมาย  

3.1 เชิงปริมาณ 
          1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 198 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 198 คน ได้รับการอบรมพัฒนา
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของเด็ก
ปฐมวัย  
          2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
องค์รวมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และการปฏิรูปการเรียนรู้  
      3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ สาระ
การเรียนรู้ตามหลักสูตร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ เทคโนโลยี และอาเซียนเพ่ือพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21  
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     4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ร้อยละ 100  มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย
หลักการ แนวคิด วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ  

3.2 เชิงคุณภาพ 
      1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถในการจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้แบบองค์รวมตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ เทคโนโลยี อาเซียน และทักษะแห่ง
ทศวรรษที่ 21 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

อุบลราชธาน ีเขต 1 สามารถใชส้ื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมสูงสุด 
3. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยการจัดประสบการณ์ 

การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และความเป็นสากลในสังคมประชาคมอาเซียน 
4. มีผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย สามารถพัฒนาเป็น

รูปแบบ 
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี จัดท าเป็น Best Practice ของบุคลากรในสถานศึกษา 

5. มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ผลงานรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี  
จัดท าเป็น Best Practice ของบุคลากรในเครือข่ายสถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. วิธีการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาครูปฐมวัยต้นแบบ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมคณะท างาน เพื่อวางแผน และจัดท า
หลักสูตรการอบรมพัฒนาครูปฐมวัยต้นแบบ 
2. จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
3.จัดอบรมพัฒนาครูปฐมวัยต้นแบบระดับเขต/
ระดับเครือข่าย/ระดับอ าเภอ 

เดือนเมษายน 
2561 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับปฐมวัย 
1. เรื่อง การจัดประสบการณ์และกิจกรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการปฏิรูปการเรียนรู ้ 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมคณะท างาน เพื่อวางแผน และจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรม  
2.จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
3.จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย เรื่อง การ
จัดประสบการณ์และกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและการปฏิรูปการเรยีนรู้ 
4. ประเมินผลการจัดอบรม 

เดือนพฤษภาคม 
2561 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

3. กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับปฐมวัย 
เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ เทคโนโลยี และอาเซียน
เพ่ือพัฒนาทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมคณะท างาน เพื่อวางแผน และจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรม  
2.จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
3.จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย             
เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ เทคโนโลยี และอาเซียน
เพ่ือพัฒนาทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 
4.ประเมินผลการจัดอบรม 

เดือนมิถุนายน 
2561 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมที่ 4  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับปฐมวัย 
เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยหลักการ 
แนวคิด วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น  ได้แก่ 
- มอนเตสซอรี 
- วอลดอร์ฟ 
- ไฮสโคป 
- เรกจิโอ เอมิเลียน 
- ภาษาธรรมชาติองค์รวม 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมคณะท างาน เพื่อวางแผน และจัดท า
หลักสูตรฝึกอบรม  
2.จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
3.จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย        
เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยหลักการ 
แนวคิด วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น  ได้แก่ 
- มอนเตสซอรี 
- วอลดอร์ฟ 
- ไฮสโคป 
- เรกจิโอ เอมเิลียน 
- ภาษาธรรมชาติองค์รวม 
4. ศึกษาดูงาน 
5. ประเมินผลการจัดอบรมและศึกษาดูงาน 

เดือนมิถุนายน 
2561 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

5. กิจกรรมที่ 5  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาระดับปฐมวัย 
เรื่อง การใช้สื่อการเรียนรู้ และประเมินผลการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะท างาน เพื่อวางแผน  
และจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม  

2. จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
 

เดือนมิถุนายน 
2561 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
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ที ่ กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

 3.จัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัย เรื่อง 
การใช้สื่อการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 

เดือนมิถุนายน 
2561 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

6. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย เดือนสิงหาคม 
2561 

- ศึกษานิเทศก์ประจ า   
เครือข่าย 

7. จัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี (Best 
Practice) 

เดือนกันยายน 
2561 

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

8. สรุปผล และรายงานการด าเนินงาน โครงการ เดือนกันยายน 
2561 

- กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

 

5. งบประมาณ 

 6.1 งบประมาณ จ านวนเงิน 515,200 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)   
 6.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 

กิจกรรม งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย 
เรื่อง การจัดประสบการณ์และกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                              
และการปฏิรูปการเรียนรู้  
ค่าใช้จ่าย   
1.1 ค่าอาหาร   (198 คน X 120 บาท X 2 มื้อ)  
1.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (198 คน X 35 บาท X 4 มื้อ) 
1.3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม (200 เล่ม X 100 บาท) 
                                                                               รวมเงิน 
 

 
 
 
 

47,520 บาท 
27,720 บาท 
20,000 บาท 
95,240 บาท 

 
กิจกรรมที่ 2  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย 
เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ สะเต็ม ภาษา ศิลปะ เทคโนโลยี และอาเซียนเพื่อพัฒนาทักษะ 
แห่งศตวรรษท่ี 21 
ค่าใช้จ่าย   
2.1 ค่าอาหาร   (198 คน X 120 บาท X 2 มื้อ) 

 
 
 
 
 

47,520 บาท 
27,720 บาท 
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กิจกรรม งบประมาณ 

2.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (198 คน X 35 บาท X 4 มื้อ)  
2.3 ค่าเอกสารประกอบการอบรม (200 เล่ม X 100 บาท) 
                                                                              รวมเงิน 

20,000 บาท 
95,240 บาท 

กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย 
เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยหลักการ แนวคิด วิธีการเรียนรู้                 
ในรูปแบบอ่ืน  ได้แก่ 1) มอนเตสซอรี  2) วอลดอร์ฟ  3) ไฮสโคป  
                         4) เรกจิโอ เอมิเลีย  5) ภาษาธรรมชาติองค์รวม 
ค่าใช้จ่าย 
3.1 ค่าอาหารว่าง (198 คน X 120 บาท X 1 มื้อ) 
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (198 คน X 35 บาท X 2 วัน)  
3.3 ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม (200 เล่ม X 80 บาท) 
3.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ศึกษาดูงาน) 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง (100 คน X 240 บาท X 3 วัน) 
     - ค่าพาหนะ (100 คน X 500 บาท) 
     - ค่าเช่าที่พัก (100 คน X 800 บาท X 1 วัน) 
                                                                               รวมเงิน 

 
 
 
 
 

23,760 บาท 
13,860 บาท 
16,000 บาท 

 
72,000 บาท 

  50,000 บาท 
  80,000 บาท 
255,620 บาท 

กิจกรรมที่ 4  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
ค่าใช้จ่าย 
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าพาหนะ  (198  โรงเรียน X 200 บาท) 
                                                                              รวมเงิน 

 
 

39,600 บาท 
39,600 บาท 

กิจกรรมที่ 5  การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และคัดเลือกรูปแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยท่ีดี 
ค่าใช้จ่าย 
5.1 ค่าอาหาร (50 คน X 120 บาทX 1 มื้อ) 
5.2 ค่าอาหารว่างและเครื่อง  (50 คน X 35 บาทX 2 มื้อ) 
5.3 ค่าตอบแทนกรรมการคัดเลือกผลงาน (25 คน X 400 บาท) 
5.4 รางวัลผลงานที่ได้รับคัดเลือกเป็น Best Practice  
                                                                           รวมเงิน 

 
 
 

6,000 บาท 
3,500 บาท 

10,000 บาท 
10,000 บาท 
29,500 บาท 

กิจกรรมที่ 6  สรุปผล ประเมินผลโครงการ และรายงานผลการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่าย 
6.1 ค่าจัดประชุมปฏิบัติการคณะท างาน (ค่าอาหาร/อาหารว่างและเครื่องดื่ม) 
6.2 ค่าจัดท าเอกรูปเล่มสารรายงานการด าเนินงาน  

 
 

- 
- 
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6.ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดประสบการณ์  
การเรียนรู้แบบองค์รวม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมองในเด็ก 
ปปฐมวัยตามแนวการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL             
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ศิลปะ 
เทคโนโลยี และอาเซียนเพ่ือพัฒนาทักษะ แห่งศตวรรษท่ี 21 โดยพัฒนาทักษะการคิด และการใช้
ค าถาม 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในหลักการการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ด้วยหลักการ แนวคิด วิธีการเรียนรู้ในรูปแบบอื่น  อาทิ มอนเตสซอรี  วอลดอร์ฟ   
ไฮสโคป เรกจิโอ เอมิเลีย  ภาษาธรรมชาติองค์รวม  
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อการเรียนรู้ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยพัฒนารูปแบบ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี  (Best Practice) 

ร้อยละ 100 
 

ร้อยละ 95 
 

ร้อยละ 80 
 
 
 

ร้อยละ 80 
 
 

ร้อยละ 100 

ร้อยละ 80 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. บุคลากรปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรปฐมวัยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม            
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 2. บุคลากรปฐมวัยให้มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษา ศิลปะ เทคโนโลยี และอาเซียน  
 3. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาการเรียนรู้โดยผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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งาน/โครงการ ปรับปรุงรูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชั้นเรียน (School Base     
Assessment) ให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ (National Assessment) 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถ  

ในการแข่งขัน 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นายพิจิตร ทาทอง นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์  และ

นางสาววราพร  ดาราศาสตร์   
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

1. หลักการและเหตุผล 

จากการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลในยุคปัจจุบัน ได้มีการปฏิรูปด้านระบบบริหารการจัดการศึกษา โดยมี
เปูาหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณค่าการจัดการศึกษา ซึ่งมีข้อเสนอในการปรับระบบการ
ทดสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านต่างๆ  ได้แก่ 1) หลักสูตร/ตัวชี้วัด 2) พัฒนาเครื่องมือที่มีมาตรฐาน (ให้
วิเคราะห์ข้อสอบ และให้มีการเฉลยข้อสอบ) 3) แจ้งโครงสร้างข้อสอบ (มาตรฐานและตัวชี้วัด) ลักษณะข้อสอบ 
ตัวอย่างข้อสอบ) ล่วงหน้าก่อนสอบ 3) ใช้ข้อสอบอัตนัยในการประเมินระดับชาติ ลดการประเมินให้น้อยลง 4) 
จัดหาเครื่องมือประเภทอัตนัยให้กับสถานศึกษา 5) พัฒนาคลังข้อสอบร่วมกันระหว่างสถาบันทดสอบฯ กับ
กระทรวงฯ 6) พัฒนาครูและผู้เกี่ยวข้องด้านการทดสอบและการประเมินฯ จากประเด็นดังกล่าวได้มีการระดม
ข้อเสนอแนะของนักวิชาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศนโยบาย
ส าคัญ 11 นโยบาย ในปีการศึกษา 2559 โดยนโยบายข้อที่ 7 ก าหนดว่า ภายในปี 2560 ปรับระบบการสอบ O-
NET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ดังนั้น ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติจึงมุ่งให้
สถานศึกษาได้ด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการประเมินระหว่างข้อสอบที่ใช้ในการวัดผลในชั้นเรียนตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและรูปแบบข้อสอบ O-NET เพ่ือดูคะแนนความสัมพันธ์ระหว่าง
คะแนนที่ได้จากการวัดผลในชั้นเรียนกับคะแนนการทดสอบ O-NET และน าไปวิเคราะห์เพ่ือน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนรู้ของนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู ซึ่งจากสภาพการวัดและ
ประเมินผลเดิมที่ครูผู้สอนปฏิบัติอยู่ยังไม่มีรูปแบบการประเมินที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตรงตาม
ความสามารถของนักเรียน อาจเนื่องมาจากการที่ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการสร้างเครื่องมือวัดผล            ที่มี
คุณภาพโดยครูยังมุง่เน้นการออกข้อสอบตามเนื้อหามากกว่ามาตรฐานและตัวชี้วัด หรือใช้เครื่องมือวัดผลไม่ตรงกับ
มาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรฯ จึงท าให้ผลการสอบในระดับชั้นเรียนไม่มีความสอดคล้องกับผลการสอบระดับชาติ 
จึงส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาผู้เรียนที่ไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนหรือปรับปรุงการเรียนให้
บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของหลักสูตรได้อย่างแท้จริง หากมีสถานศึกษามีการด าเนินการที่
เป็นมาตรฐาน โดยผลการประเมินในระดับชั้นเรียนสอดคล้องกันกับผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ (O-NET) ก็จะ
สามารถน าไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างสมบูรณ์และผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

จากความส าคัญของรูปแบบการประเมินในชั้นเรียนที่มีความจ าเป็นต้องสอดคล้องกับการทดสอบ
ระดับชาติ โดยด าเนินการขับเคลื่อนปรับปรุงระบบการวัดและประเมินผลการศึกษาจึงมุ่งเน้นการสร้างเครื่องมือ
วัดผลในชั้นเรียนของครูตามระดับพฤติกรรมทางด้านพุทธพิสัย ปรับความสามารถของครูที่มีความบกพร่องในการ
สร้างเครื่องมือวัดผลในชั้นเรียน โดยครูผู้สอนจะต้องมีรูปแบบการประเมินและเครื่องมือที่ชัดเจน ดังนั้น ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  159 
 

ให้มีความเข้มแข็ง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะเร่งช่วยเหลือสถานศึกษาในการปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลใน
ชั้นเรียนโดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูให้มีความรู้ความสามารถและด าเนินการเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการ
ประเมินระดับชั้นเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  

2. วัตถุประสงค์ 
     1. ปรับปรุงรูปแบบการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับชั้นเรียน (School Base Assessment) ให้สอดคล้อง 
กับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (National Assessment) เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุ
ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

2. พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถเขียนข้อสอบตามตัวชี้วัดส าคัญในแต่ละมาตรฐานในผังการออกข้อสอบ 
(Test Blueprint) สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโดยให้จัดท า                      
Item Card เพ่ือก ากับคุณลักษณะ (Item Spec) ของข้อสอบในแต่ละข้อ 
 
3. เป้าหมาย 
  1. เชิงปริมาณ 

- ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 248 โรงเรียน  
 โรงเรียนละ 1 คน  รวมทั้งสิ้น 248 คน สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการประชุมชี้แจง ไปสู่การปฏิบัติให้กับ
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดับชั้น  
 2. เชิงคุณภาพ 
    - ครูผู้สอนทุกคน สามารถเขียนข้อสอบตามตัวชี้วัดส าคัญในแต่ละมาตรฐานในผังการออกข้อสอบ (Test 
Blueprint) ที่สอดคล้องกับโครงสร้างข้อสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติโดยให้จัดท า Item Card 
เพ่ือก ากับคุณลักษณะ (Item Spec) ของข้อสอบในแต่ละข้อ 
 
4. วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมชี้แจงครูวิชาการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
อุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือรับทราบนโยบาย และแนวทางด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการวัดและเมินผลการศึกษา
ระดับชั้นเรียน (School Base Assessment) ให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (National 
Assessment) เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
     2. โรงเรียนด าเนินการปรับปรุงรูปแบบการวัดและเมินผลการศึกษาระดับชั้นเรียน (School Base 
Assessment) ให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (National Assessment) โดยด าเนินการ ดังนี้  

1) จัดอันดับความส าคัญในการปรับปรุงพัฒนาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) วิเคราะห์ปัจจัยและสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง/ต่ า 
3) วิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ส าคัญในแต่ละมาตรฐาน แต่ละสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ต้องสอนให้ 

จบและมีข้อสอบใช้สอบในชั้นเรียน (เป็นคะแนนเก็บ) ให้สอดคล้องตามผังการออกข้อสอบ  (Test Blueprint) 
ของ O-NET 

4) ก าหนดเปูาหมายของการเรียนการสอน (คุณภาพของผู้เรียนตามสาระ มาตรฐาน ตัวชี้วัดที่
ส าคัญ) 

5) วิเคราะห์วิธี/เทคนิค การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และเน้นให้ผู้เรียน คิดเป็น 
ท าเป็น แก้ปัญหาได้ แล้วน าไปใช้ในชั้นเรียน 
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6) ครู เขียนข้อสอบตามตัวชี้วัดส าคัญในแต่ละมาตรฐานในผังการออกข้อสอบ ( Test 
Blueprint)  

โดยให้จัดท า Item Card เพ่ือก ากับคุณลักษณะ (Item Spec) ของข้อสอบ ในแต่ละข้อ 
  7) นิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินการจัดท าข้อสอบทุกชั้นเรียนและทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
  8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  

เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ 

5.  งบประมาณ  จ านวนเงิน 65,000.-บาท  

6 . รายละเอียดงบประมาณ    

1. ค่าอาหาร (250X120 บาทX 1 มื้อ)         จ านวนเงิน  30,000  บาท 
2. อาหารว่างและเครื่องดื่ม (250X35บาทX2 มื้อ)   จ านวนเงิน  17,500  บาท  
3. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ก ากับติดตาม       จ านวนเงิน  17,500  บาท 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

    1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียนปรับปรุง
รูปแบการวัดและเมินผลการศึกษาระดับชั้นเรียน (School Base Assessment) ให้สอดคล้องกับการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (National Assessment) เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้บรรลุตามตัวชี้วัดและสาระการ
เรียนรู้แกนกลาง  
    2. ครูจัดท าข้อสอบตามตัวชี้วัดส าคัญในแต่ละมาตรฐานในผังการออกข้อสอบ (Test Blueprint) โดยให้
จัดท า Item Card เพ่ือก ากับคุณลักษณะ (Item Spec) ของข้อสอบ ในแต่ละข้อ เพ่ือใช้ในการทดสอบปลายปี
หรือปลายภาค 
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      กลยุทธ์ที่ 3  
  ส่งเสริม สนับสนุนการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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งาน/โครงการ สรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในปี 2561 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นางทิยานันท์  พละไกร  นางวิจิตรา  สุขสาย   
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561 

1.  หลักการและเหตุผล   
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ   รวมทั้งให้บริการในด้านต่างๆ  แก่ข้าราชการครูและผู้ที่มารับบริการ  
ดังนั้นการที่จะพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในส านักงานให้มีประสิทธิภาจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาน าไปสู่ความส าเร็จในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือรับทราบปัญหาและน ามาวิเคราะห์เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน  ลดอัตตาตัวตน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สร้าง
ความเข้าใจระหว่างสถานศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถท างานเป็นทีมได้  เสริมสร้างจิตอาสาและจิตบริการ  

3.  เป้าหมาย 
          -   เชิงปริมาณ   บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน   80    คน   
        -   เชิงคุณภาพ  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1  มีความรู้ความ
เข้าใจสามารถวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางในการแก้ปัญหา เกิดความรักความสามัคคีร่วมมือรว่มใจในหน่วยงาน ให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน      
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินการ ระยะเวลาการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ ธันวาคม 2560 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

2 ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ธันวาคม 2560 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

3 จัดประชุมสัมมนาน าเสนอผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมา  ปัญหาที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  แนวทางในการแก้ปัญหา   

ธันวาคม 2560 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

4 สรุปรายงานผล ธันวาคม 2560 กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 รวมทั้งสิ้น 15,200  
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5.  งบประมาณ   จ านวน  15,200  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ      
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดประชุมสัมมนาน าเสนอผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา  
ปัญหาที่เกิดขึ้น  

ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 5,600  บาท 
ค่าอาหารกลางวัน      9,600  บาท 

15,200 

 

15,200   

6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง  มีความเข้าใจสามารถ
แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีการประสานงานและ
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน   แก้ปัญหาร่วมกัน และขวัญก าลังใจ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความรักสามัคคีในส านักงาน 

การติดตาม และ
ประเมินผล 

แบบสอบถาม 

 7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผู้ผ่านการพัฒนามีจิตส านึกและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2. ผู้ผ่านการพัฒนามีความรักความผูกพันและภาคภูมิใจในองค์กร 
       3.  ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ประสิทธิภาพมีการด าเนินการที่ทันสมัยและรวดเร็ว 
  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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งาน/โครงการ สรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา นางทิยานันท์  พละไกร  นางประนมยงค์  วิจิตร 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560  -  30  กันยายน  2561 
 
1. หลักการเหตุผล  
       ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้แจ้งจัดสรรอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2561 จ านวน 1 ต าแหน่ง จ าแนกเป็น  ต าแหน่งพนักงาน
พิมพ์ดีด  จ านวน 1 อัตรา และต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จ านวน ๕ อัตรา 
ซึ่งจะต้องด าเนินการสรรหาตามแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 (ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา          ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560) 

2. วัตถุประสงค์  
      2.1 สรรหาลูกจ้างชั่วคราวตามจ านวนต าแหน่งและอัตราที่ได้รับจัดสรร 
      2.2 ด าเนินการสรรหาตามแนวทางการด าเนินการเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖0 

3. เป้าหมาย 
      3.1 เชิงปรมิาณ สรรหาลูกจ้างรายเดือนตามที่ได้รับจัดสรร  ดังนี้ 
        - ต าแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด จ านวน 1 อัตรา 
        - ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จ านวน 5 อัตรา 
      3.2 เชิงคุณภาพ 
        -  ด าเนินการสรรหาตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
        - ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะตามที่ประกาศการสรรหาก าหนดไว้ 
        - ด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนตามหลักธรรมาภิบาล 

4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
กิจกรรมและการด าเนินการ ระยะเวลา 

1. ประกาศอัตราว่าง 
    - ก าหนดหลักเกณฑแ์ละปฏิทินการสรรหา 
    - ประกาศรับสมัครสรรหาอัตราว่าง  

 
7 ธันวาคม 2560 

20-26 ธันวาคม 2560 
2. ด าเนินการสรรหา 14 มกราคม 2561 
3. ประกาศผลการสรรหา 16 มกราคม 2561 
4. รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  17 มกราคม 2561 
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5. งบประมาณ จ านวน 60,000 บาท รายละเอียดเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาฯ 
    - ค่าเครื่องดื่ม ,อาหารว่าง 50x35x2             จ านวน  3,500 บาท 
    - ค่าอาหารกลางวัน 50x80                 จ านวน  4,000 บาท 
    - ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบ 70x400  จ านวน 28,000 บาท 
    - ค่าวัสดุในการด าเนินการสรรหา              จ านวน 24,500 บาท 
 
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
       ปัจจัยความเสี่ยง 

1. การด าเนินการตามประกาศรับสมัคร 
2. กระบวนการจัดท าข้อสอบ  การด าเนินการสอบ และการประมวลผลการสอบ 
3. การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการสรรหาทุกชุด 

       การบริหารความเสี่ยง 
1. ด าเนินการรับสมัคร ตามประกาศรับสมัครโดยเคร่งครัดทุกขั้นตอน 
2. ด าเนินการเกี่ยวกับข้อสอบตามข้ันตอนที่ระเบียบโดยเคร่งครัด 
3. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัด 

 
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 

-  
 

ร้อยละ 100 
ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
- ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง 
- หน่วยงานและโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ลดความขาดแคลนบุคลากร 

 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ได้บุคลากรลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนท่ีมีคุณสมบัติตรงตามประกาศก าหนด  
     2. ลดอัตราการขาดแคลนอัตราก าลัง 
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งาน/โครงการ อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
อุบลราชธานี เขต 1  ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนันทนา  บัพพคุต  นางพรทิพย์  ภิญโญ  นางสาวจันทร์ฉาย  สืบวงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ กุมภาพันธ์ 2561 – มีนาคม 2561 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

        การบริหารงานขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความส าคัญขององค์กร โดยเฉพาะด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุ ที่เป็นปัจจัยส าคัญของการบริหารงานขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุจะต้องโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
รวมทั้งกระบวนการต่างๆจ าเป็นต้องมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารงานพัสดุ
นั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลาย ๆ ด้าน  เช่น กฎระเบียบการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบ  และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนการเรียนรู้และติดตามปัญหา และแนวทางแก้ไข เพ่ือให้
บุคลากรในสังกัด  มีความรู้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  และบริหารพัสดุได้ถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  จึงได้ท า
โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในสังกัด ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 

       1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เก่ียวกับ
การพัสดุ  
       2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้งสามารถแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 

     3.1 เชิงปริมาณ 
          3.1.1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุโรงเรียน จ านวน 249 โรงเรียน  รวมจ านวน 498 คน 
           3.1.2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 75 คน 
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3.2 เชิงคุณภาพ 

       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้สามารถปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ
บริหารพัสดุได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ และมีประสิทธิภาพ ใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอน 
ระยะเวลา หมายเหตุ 

1.  หนังสือเชิญวิทยากรจากกรมบัญชีกลาง กุมภาพันธ์ 2561 
 

2.  แต่งตั้งคณะท างานจัดอบรม กุมภาพันธ์ 2561  

3.  จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่พัสดุ และ บุคลากร สพป.อบ.1 

   

24 - 25 มีนาคม 2561 
จัดอบรม จ านวน 2 รุ่น ที่
โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท 

4.  ประเมินผลการอบรม 
มีนาคม 2561  

5.  รายงานผลการด าเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            เมษายน 2561  

 

5. งบประมาณ  จ านวน  180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมา
ณท่ีใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็น
เจ้าหน้าที่พัสดุ และบุคลากร สพป.อบ.1 
- ค่าอาหาร  จ านวน 573 คน คนละ 150 บาท  
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 573 คนx100 บาท 

    
 

85,950 
57,300 

  
 
85,950 
57,300 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

- จัดท าคู่มือและเอกสารประกอบการอบรม  
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
- ค่าพาหนะวิทยากร 
- ค่าท่ีพักวิทยากร 

20,650  
8,400  
6,000  
1,700 

 
    8,400 

     
 

6,000 
1,700 

20,650 

รวมงบประมาณ 180,000 8,400 150,950 20,650 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุโรงเรียน 
จ านวน 249 โรงเรียน  รวมจ านวน 498 คน    
2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 75 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

การประเมินผล - การสังเกต 
- การติดตามผล      
ภายหลังการการอบรม 
- การสรุปและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1. ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุโรงเรียน
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เกิดความเข้าใจถึงหลักการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวง
ที่เก่ียวกับการพัสดุ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานพัสดุมากยิ่งขึ้น  
     8.2. ผู้เข้ารับการอบรมได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด 
    8.3. ส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
     8.4. สร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด  
    8.5. การใช้จ่ายงบประมาณ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระบบสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
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งาน/โครงการ การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนันทนา  บัพพคุต  นางพรทิพย์  ภิญโญ  นางสาวจันทร์ฉาย  สืบวงศ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

        การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต1 และหัวหน้าหน่วยงานย่อยในสังกัด เพ่ือใช้สอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ  การก่อหนี้ผูกพันด้วยเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณและเพ่ือให้ทราบ
ว่าผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน งาน/โครงการ  ไม่ว่าจะเป็นผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น จาก           
การด าเนินงาน ได้รับผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ และประหยัด รวมทั้งเพ่ือ
ปูองปรามการทุจริต และรู้ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยงานย่อยในสังกัดต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วทันเหตุการณ์เพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องเหล่านั้นให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดท า
โครงการตรวจสอบภายในนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค ์

2.1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ    
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
     2.2  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
    2.3. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงาน การด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทาง   
การปรับปรุงแก้ไข การบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผล
สัมฤทธิ์ของงาน และเพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ  
             3.1.1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  
       3.1.2 สถานศึกษา จ านวน 40 แห่ง 
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3.2 เชิงคุณภาพ  

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารงานงบประมาณ  การเงิน การบัญชี     
การพัสดุ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.  วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1. 

 

จัดท าแผนการตรวจสอบภายในเสนอผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อนุมัติ 
และแจ้งปฏิทินการตรวจสอบให้สถานศึกษาทราบ 

กันยายน- ตุลาคม 2560 

 

 

2. ตรวจสอบภายในด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุและ       
การบริหารทรัพย์สินของสถานศึกษา จ านวน 40  แห่ง 

พฤศจิกายน 2560 – 30     
กันยายน 2561 

 

3. 

 

 

ตรวจสอบภายในด้านการเงิน  บัญชีและรายงานทางการเงิน
ในระบบGFMIS ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 (กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์) 

เมษายน – มิถุนายน 2561 

 

 

4. สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2561 กันยายน 2561  

 

5.  งบประมาณ      จ านวน  40,000  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ      
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1. ตรวจสอบภายในสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 40  แห่ง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถ จ านวน     
4 คน  จ านวน  40 วัน   วันละ 120  บาท    
- ค่าวัสดุ             

20,000   
 

19,200 

 

 
 
 
 

    800 
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กิจกรรมและรายละเอียด 

ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ      
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2. ตรวจสอบภายในกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.1 
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
- อบรมเจ้าหน้าที่ ตสน. 

20,000  
 

10,000 

 

 
 
 

10,000 

 

                              รวมงบประมาณ 40,000 10,000 29,200    800 

 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

1. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพท./สถานศึกษา 
จ านวน 40 แห่ง ได้รับการตรวจสอบภายในครบทุกแห่ง 

2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพท./สถานศึกษา 
จ านวน 40 แห่ง สามารถบริหารงานงบประมาณ  การเงิน           
การบัญชี การพัสดุ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ตรวจสอบ และ
ค าแนะน า 

- การสังเกต 
- การติดตามผล
ภายหลังการได้รับการ
ตรวจสอบ 
- การสรุปและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 7.1 ท าให้เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ค าสั่ง มติ ครม.และพ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง 
        7.2 หัวหน้าหน่วยงานรู้ข้อบกพร่องที่เก่ียวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ ของหน่วยงานได้ทันเวลา      
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 
        7.3 ช่วยให้การด าเนินงานของสถานศึกษา บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตามแผน
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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งาน/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ วิธีเฉพาะเจาะจงในระบบ 
e-GP 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ นายอนุชา กัลยา นางกฤษณา กฤตาคม นายสุคนธ์ ตังคโณบล นางสุมณฑา วงศ์มั่น 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ .ศ.2561 ก าหนดเปูาหมายเบิกจ่ายเงินลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 88 ของวงเงิน
งบประมาณรายจ่ายลงทุน และส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส่วนรายจ่ายลงทุนปีเดียวจะต้องก่อหนี้ผู้พันให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 

จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์ จึงได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อ    
จัดจ้างฯ ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุระดับโรงเรียนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ความรู้ เสริมสร้างทักษะการ
ปฏิบัติงานในระบบ e-GP น าเอาความรู้ที่ได้จากวิทยากรไปปฏิบัติในหน้าที่ รวมถึ งภารกิจที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้อบรมเข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านพัสดุได้อย่างถูกต้อง สามารถน าความรู้ใช้

เป็นแนวทาง ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้อบรมปฏิบัติการลงในระบบ e-GP วิธีเฉพาะเจาะจงได้ถูกต้อง เพ่ิมขีดความสามารถและ

สมรรถนะด้านการซื้อการจัดจ้าง 
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน                  

เสนอปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

3. เป้าหมาย 
    บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียนละ 2 คน จ านวนประมาณ 500 คน เจ้าหน้าที่ส านักงาน 15 คน 
ระยะเวลาในการฝึกอบรม จ านวน 3 วัน ณ ห้องประชุมราชธานี มี 5 กลุ่มๆ ละประมาณ 100 คน 

กลุ่มท่ี 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้า กลุ่มท่ี 2 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ภาคบ่าย 
กลุ่มท่ี3 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้า กลุ่มท่ี 4 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ภาคบ่าย 
กลุ่มท่ี 5 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ภาคเช้า 

  วิทยากร เจ้าหน้าที่ของ สพป.อบ.1, ครูโรงเรียน, เจ้าหน้าที่ธุรการ มีประสบการณ์ตรง 
 

4. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
1. การบรรยายและการปฏิบัติจริงในระบบ e-GP วิธีเฉพาะเจาะจงใช้ข้อมูลของโรงเรียนที่เข้าอบรม 
 2. แสดงความคิดเห็นชักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน 
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5. งบประมาณที่ใช้ในการอบรม 
      1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อต่อ 1 กลุ่ม มื้อละ 35 บาท จ านวน 575 คน  
เป็นเงิน 20,125 บาท 
      2. ค่าวิทยากร 1 คน 5 กลุ่มๆ ละ 3 ชม.ๆ ละ 600 บาท              เป็นเงิน   9,000 บาท 
                   รวมเป็นเงิน 29,125 บาท 
 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการบันทึกในระบบ e-GP มากยิ่งขึ้นและ

สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้น้อยลง น าความรู้เป็นแนวทางปฏิบัติงานได้

อย่างถูกต้องรวดเร็ว ตามกฎ และระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ ภายใต้ข้องจ ากัดด้านบุคลลากร บรรเทาภาระการจัดซื้อจัดจ้างได้ 

 3. การบริหารงบประมาณด้านการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินจะเป็นตามเปูาหมายในไตมาส 1                   
ของส านักงาน 
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งาน/โครงการ จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร  นางวิจิตรา  สุขสาย  นางเพชรมณี  บุญดาว 
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

1. หลักการและเหตุผล 

             ด้วยแต่ละปีมีข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ได้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นจ านวนมาก  ซึ่ งเมื่อส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จะต้องน าไปจ่ายให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในแต่ละปี 

2. วัตถุประสงค์     
       2.1  เพ่ือจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี  
2560  ซึ่งมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จ านวน  273  ราย  
      2.2  เพ่ือเป็นเกียรติ และขวัญ ก าลังใจ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าใน
สังกัด  

3. เป้าหมาย 

      3.1  เชิงปริมาณ         
         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2560   ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จ านวน  273  ราย 
      3.2  เชิงคุณภาพ 
            เพ่ือเป็นเกียรติ และขวัญ ก าลังใจ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า
ในสังกัดท าให้บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการและส่วนราชการต่อไป 

4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จาก สพฐ. ธันวาคม 2560- มกราคม 
2561 

นางเพชรมณี  บุญดาว 
นางวิจิตรา  สุขสาย 
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. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2560 

มกราคม - 
มีนาคม  2561 

นางเพชรมณี  
บุญดาว 
นางวิจิตรา  สุข
สาย 

จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 
2560 

มีนาคม – 
เมษายน 2561 

นางเพชรมณี  
บุญดาว 
นางวิจิตรา  สุข
สาย 

5.  งบประมาณ  12,745 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) 
 
  

กิจกรรมหลัก 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 การเดินทางไปราชการเพ่ือรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
จ านวน 1 ครั้งๆละ  6,020 บาท 

 6,020   

2 ประชุมจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจ าปี 2560 
- ค่าถ่ายเอกสารวาระการประชุม 

 250  

3 จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ ากว่าสายสะพายและ 
เหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าในสังกัด ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี 2560 ผู้ได้รับจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  จ านวน 150 ราย 
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้รับจัดสรร   
   จ านวน 150 คนๆ   ละ 35  บาท  
-  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มคณะกรรมการฯ  
  จ านวน  35 คนๆ ละ 35 บาท 

    

 

 

 5,250 

1,225 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีขวัญและ
ก าลังใจที่ดี ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและส่วนราชการ   
 

จัดพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

- การสังเกต 
- การติดตามผล
ภายหลังการจัดพิธี 

-  การสรุปและ
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
                    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีขวัญและก าลังใจที่ดี ส่งผลดีต่อการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและส่วนราชการ   
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งาน/โครงการ สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
สู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร  นางวิจิตรา  สุขสาย   
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤษภาคม 2561 

 

1.  หลักการเหตุผล              
สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม   

เทคโนโลยี ดังนั้นการบริหารจัดการองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่สร้างพลเมืองที่มี
คุณภาพ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความพร้อมที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  ในการบริหารจัด
การศึกษาบรรลุตามเปูาหมายยุทธศาสตร์และนโยบายการศึกษาของชาติ ดังนั้นการที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพนั้นจ าเป็นจะต้องเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการเป็นผู้น า บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ ทักษะการบริหารเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้น า       
ทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้ง
ประสานสัมพันธ์สามารถสร้างความร่วมมือร่วมใจบุคลากรในสถานศึกษา และชุมชนได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มองเห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น        
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์และความตระหนักในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมี 
ประสิทธิภาพให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
      2. เพ่ือสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
              3. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ 
      4. เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
             5. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการสถานศึกษา และเกิดความช่วยเหลือในด้านต่างๆ   
 
3. เป้าหมาย        
       3.1 เชิงปริมาณ     

- ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา   250   คน   
3.2  เชิงคุณภาพ    

- ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนที่ผ่านการพัฒนาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เป็นผู้บริหารแบบมืออาชีพ 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
5. 

จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 
ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
จัดประชุมเสวนาด้านการบริหารการศึกษา  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการ
บริหารสถานศึกษาและการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้
ในการบริหารจัดการ 
 สรุปรายงานผล 

1-30 ธันวาคม 2660 
20 ก.พ. – 5 มี.ค. 2561 
6-7 มีนาคม 2561 
7-10 มีนาคม 2561 
20 มีนาคม–30 เมษายน 2561 

งบศึกษาดูงานได้
จากผู้เข้าร่วม
โครงการ 
ลงทะเบียนเพ่ิม 

 รวมทั้งสิ้น   
 
5. งบประมาณ     จ านวน   300,000  บาท 
 รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
จัดประชุมเสวนาด้านการบริหารจัดการศึกษา  
แบบมืออาชีพ 

150,000 7,200 122,800 20,000 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในด้านการบริหาร
สถานศึกษาและการน าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการ
บริหารจัดการ 

150,000      150,000  

รวมงบประมาณ 300,000 7,200 272,800 20,000 
 
6. ผลผลิต (Output) 
         ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกคนได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆน ามาใช้ในการบริหารจัดการ        
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

ผลลัพธ์ (Outcome) 
         ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่เข้ารับการ
พัฒนาสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพท าให้เกิดการพัฒนาของสถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรมทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
 
7.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของสถานศึกษาสูงขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตาม
ผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
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งาน/โครงการ สร้างความตระหนักตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูกจิตส านึกสู่การเป็นครูมืออาชีพ 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร  นางวิจิตรา  สุขสาย   
ระยะเวลาด าเนินการ 1  มีนาคม  -  30  กันยายน  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีเปูาหมายที่ส าคัญในการสร้างสังคมที่พึง 
ปรารถนาทุกคนมีความสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และประเทศชาติมั่นคง ตามนโยบายการศึกษาชาติรัฐ
ต้องจัดการศึกษาให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าทางศาสนา  
ประเพณีและวัฒนธรรม สามารถขัดเกลาเด็กและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
1   พิจารณาถึงความส าคัญของการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  แก่ข้าราชการในสังกัด  และเพ่ือสนอง
นโยบายการศึกษาชาติ  จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้แนวทางการพัฒนาตนเอง  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ด ารงชีวิตอย่างมี 
ความสุขไม่หรูหราฟุุมเฟือย ด าเนินชีวิตตามแนวพระราชด าหริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 รวมทั้งมีความเชื่อมั่นศรัทธาในค าสอนของพุทธศาสนาปลูกจิตส านึกและสร้างเสริม
จิตอาสาเพ่ือให้ผู้ผ่านการพัฒนาน าแนวทางการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวัน 
ตลอดจน  เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ผู้ที่ผ่านการพัฒนาสามารถน าไปถ่ายทอด ให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้างได้สร้าง
ชมรมเครือข่ายครูคุณธรรมเพ่ือร่วมกันท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ    
- ข้าราชการครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1      

จ านวน 100 คน พัฒนาระหว่างเปิดภาคเรียน 5 วัน 
3.2 เชิงคุณภาพ   

- สร้างเครือข่ายครูคุณธรรม ครูร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ครูเข้าร่วมด้วย 
จิตอาสา   เป็นผู้น าชุมชนในการท าความดี     
                            
4.  กิจกรรมและการด าเนินการ 
 
ที ่ กิจกรรม งบประมา

ณที่ขอ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

1. จัดท าโครงการ  และเสนออนุมัติโครงการ - 1-30 มีนาคม 61 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการและประสานงาน - 1-30 มีนาคม 61 
3. ด าเนินการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   60,000 1 เม.ย. – 16 พ.ค. 61 
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ที ่ กิจกรรม งบประมา
ณที่ขอ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

4. เครือข่ายท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 61 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ - 1 – 10 ต.ค. 61 

       
5.   งบประมาณ   จ านวน   60,000  บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

อบรมค่ายพัฒนาคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   60,000 18,000 40,000 2,000 
เครือข่ายท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์ -        

รวมงบประมาณ 60,000 18,000 40,000 2,000 
 
6. ผลผลิต (Output) 
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จ านวน 100 คนและเข้าร่วมกิจกรรมสามารถผ่านการพัฒนาทุกคน 
    ผลลัพธ์ (Outcome) 
     - ผู้เข้ารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีขึ้นหลังการฝึกอบรม 

- มีความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน 
- มีการการเรียนการสอนหลักสูตรการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตในสถานศึกษา 
- มีชมรมเครือข่ายครูคุณธรรม เพ่ือเป็นแกนน าในการปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน 
 
7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

ผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติ สามารถเป็น 
แบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถพัฒนาการศึกษาและสังคมรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

มีชมรมครูเครือข่ายคุณธรรมที่ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคม และช่วยเหลือสมาชิก  
ในชมรม 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  181 
 

งาน/โครงการ การเสริมสร้างศักยภาพก การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร  นางวิจิตรา  สุขสาย   
ระยะเวลาด าเนินการ 20  กุมภาพันธ์  -  30  พฤษภาคม  2561 

 
โครงการ 1. หลักการและเหตุผล       

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้บริการในด้านต่างๆ        
แก่ข้าราชการครูและผู้ที่มารับบริการ ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในส านักงานจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเป็น
บุคคลที่รอบรู้ในด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการแก่ครูและผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีวิสัยทัศน์ มีความ
เชื่อมั่นในสายงานอาชีพของตน มีจิตส านึกในด้านการบริการและจิตอาสา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 รวมทั้งประสานสร้างความเข้าใจแนวทาง
ปฏิบัติงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มีความรู้เพิ่มประสบการณ์ในการ 
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน ลดอัตตา
ตัวตน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างความเข้าใจระหว่างสถานศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สามารถท างานเป็นทีมได้  เสริมสร้างจิตอาสาและจิตบริการ  
 
3. เป้าหมาย             
                     3.1 เชิงปริมาณ    

- บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 90 
คน 

         3.2 เชิงคุณภาพ   
- บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผู้บริหาร 

สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความรัก
ความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในหน่วยงาน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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4. กิจกรรมหลักและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรมและการด าเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ 20 ก.พ. 2561  
2 ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 1 – 20 เม.ย 61  
3 จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรใน สพป.อบ.1 

ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา (OD) 
25 – 26 เมษายน 61  

4  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานกับ สพท.อื่น 26 – 28 เมษายน 61  
5 สรุปรายงานผล 1 – 30 พ.ค. 61  
 
5. งบประมาณ     จ านวน 300,000 บาท 
 รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรใน สพป.อบ.
1ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา(OD) 

300,000 3,600 34,000 2,400 

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงานกับ สพท.อื่น   260,000  
รวมงบประมาณ 300,000 3,600 294,000 2,400 

 
6. ผลผลิต (Output) 
      ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวน 90 คน และเข้าร่วมกิจกรรมสามารถผ่านการพัฒนาทุกคน 
     ผลลัพธ์ (Outcome) 
      - บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถน ากระบวนการ PLC มาพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กร    

- บุคลากร ได้รับขวัญก าลังใจปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความรักสามัคคีในส านักงาน 
 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
- ผู้ผ่านการพัฒนามีจิตส านึกและมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ผู้ผ่านการพัฒนามีความรักความผูกพันและภาคภูมิใจในองค์กร 
- ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถปรับปรุงงานในหน้าที่ให้ประสิทธิภาพมีการด าเนินการที่ทันสมัย   

และรวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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งาน/โครงการ การเสริมสร้างการส่งเสริม และการก ากับติดตามการพัฒนาครู โดยยึดถือภารกิจและ         
การปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร  นางวิจิตรา  สุขสาย   
ระยะเวลาด าเนินการ 1  มีนาคม  -  30  กันยายน  2561 

 
1. หลักการและเหตุผล 
      จากการที่กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการพัฒนาครู โดยใช้รูปแบบการพัฒนาครูโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ  
TEPE Online  (Teachers and Educational Personnel Enhancement by holding Responsibilities 
and functional Areas as Majors) ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่รูปแบบการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ตามความต้องการ และความสนใจ ประหยัด
งบประมาณ สามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง เท่าทัน และเท่าเทียมกัน โดยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นศูนย์ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับ
ภาคท่ีท าหน้าที่พัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online ซ่ึงสามารถอ านวยความสะดวกและให้ความรู้ในการที่ครูจะ         
เข้ารับการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตระหนักถึง
ความส าคัญในการพัฒนาครูตามรูปแบบนี้จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการ
พัฒนาอย่างทั่วถึง 
      2. ครูสามารถเข้ารับการพัฒนาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องนอกเวลาราชการ 
      3. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้  และการเผยแพร่ผลงาน  นวัตกรรมและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
Best Practices 

4. เพ่ือก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online อย่างต่อเนื่องเต็ม
รูปแบบ 
5. ให้บริการด้านวิชาการ  ให้ความรู้ เป็นคลังสื่อการเรียนการสอนตอบปัญหาด้านการจัดการเรียน 

การสอน 
 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
              1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจ และเข้ารับการพัฒนา ร้อยละ 100 
              2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
              3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการก ากับติดตาม ให้ค าปรึกษาและประเมินผล 
การพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online  ร้อยละ 100  

3.2 เชิงคุณภาพ 
         1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเข้าใจ และเข้ารับการพัฒนา     
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         2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานและได้รับการเผยแพร่ผลงาน 
         3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการก ากับติดตาม ให้ค าปรึกษาและประเมินผล 
 
4. กิจกรรมหลัก/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

1. การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

1 เม.ย. –15 พ.ค. 
61 

 

2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices 

1 มิ.ย. – 30 ก.ค. 61  

3. ก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 61  
4. พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน และพัฒนาระบบของศูนย์ TEPE 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 

61 
 

5. สรุปและรายงานผลการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE Online ในรูปแบบ
งานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 

1 ก.ย. - 10 ต.ค. 61   

 
5. งบประมาณ  จ านวน 200,000 บาท  
รายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

100,000 18,000 80,000 22,000 

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการเผยแพร่ผลงาน  
นวัตกรรมและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices 

20,000  20,000  

การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 

100,000 18,000 80,000 22,000 

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการเผยแพร่ผลงาน  
นวัตกรรมและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practices 

20,000  20,000  

ก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูด้วยระบบ          
TEPE Online 

20,000  15,000 5,000 

พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงาน และพัฒนาระบบของ
ศูนย์ TEPE ระดับภาคให้มีประสิทธิภาพสามารถให้บริการ
แก่สมาชิกอย่างทั่วถึงโดยจัดจ้างบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ 
 

54,000 7,200 41,800 5,000 
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กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณ 
ที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

สรุปและรายงานผลการพัฒนาครูด้วยระบบ TEPE 
Online  ในรูปแบบงานวิจัยเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานต่อไป 

6,000  4,000 2,000 

รวมงบประมาณ 200,000 25,200 148,00 34,000 
 
6. ผลผลิต (Output)  
            1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความเข้าใจ และเข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ             
TEPE Online  ได้ 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีการการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ PLC  
ผ่านระบบ TEPE Online 
            3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศก ากับติดตาม ให้ค าปรึกษา ตอบปัญหาและ
ประเมินผล 
การพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online  
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
สามารถแก้ปัญหาครูสอนไม่ตรงวุฒิ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

7. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
     1. ครูและบคุลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบ TEPE Online และผ่านการพัฒนา        
ทุกคนอย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรต่อภาคเรียน 
     2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ต่อยอดในสถานศึกษา (PLC) 
     3. ครูมเีวลาในจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เต็มที่ และมีประสิทธิภาพ 
     4. มีเครือข่ายการเรียนรู้ และการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
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งาน/โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจ าสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร  นางเพชรมณี  บุญดาว   
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  -  30  กันยายน  2561 

 
1. หลักการและและเหตุผล 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษาจ านวนมากมีหน้าที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมี         
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ลูกจ้างประจ าจะต้องได้รับการพัฒนา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต าแหน่ง
ส าหรับลูกจ้างประจ า แนวปฏิบัติของ สพฐ.เกี่ยวกับการเปลี่ยนต าแหน่งลูกจ้างประจ า การพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและการบริการที่ดี รวมถึงการปลูกจิตส านึกและจิตบริการ       
         เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าหนดจัดพัฒนาลูกจ้างประจ าในสังกัดตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานลูกจ้างประจ าในอุบลราชธานี เขต 1สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 
1   
 
2. วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือพัฒนาลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต าแหน่ง 
      2. เพ่ือพัฒนาให้ลูกจ้างประจ าได้ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนต าแหน่งเพ่ือความก้าวหน้า 
      3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการที่ดีให้ลูกจ้างประจ า 
      4. เพ่ือสร้างจิตส านึกและจิตบริการที่ให้แก่ลูกจ้างประจ า 
 
3. เป้าหมาย 

-   เชิงปริมาณ 
1. ลูกจ้างประจ าที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  จ านวน 120 คน 

 -  เชิงคุณภาพ 
1. ลูกจ้างประจ าได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบต าแหน่งและการเปลี่ยน 

ต าแหน่ง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงาน มีจิต
อาสาและจิตบริการ 
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1. เสนออนุมัติโครงการ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 2560 
2. แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 1 ธ.ค. 2560 – 30 ม.ค. 2561 
3. แจ้งกลุ่มเปูาหมายเข้ารับการพัฒนา 1 ก.พ. – 30 มี.ค. 2561 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 1 เม.ย. – 16 พ.ค. 2561 
5. ประเมินผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. 2561 
 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 30 กันยายน 2561 
 สถานที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 
5. งบประมาณ  งบประมาณ 80,000 บาท    
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
ที ่
 

 
กิจกรรม/รายการ 

 
เงินงบประมาณ 

 
เงินนอก 

งบประมาณ รวม 

 
หมาย
เหตุ ตอบ

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. เตรียมการประชุม - -  - - -  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ - 68,000 12,000 80,000 - 80,000  
3. ประเมินผลการ

ด าเนินงาน 
- - - - - -  

4 รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

- - - - - -  

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 
       ลูกจ้างประจ าได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 
1. ลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจระบบต าแหน่งและแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนต าแหน่ง 
สามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่งตามระบบต าแหน่ง 

ร้อยละ 100 

2. 1. ลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจระบบต าแหน่งและแนวปฏิบัติในการเปลี่ยน
ต าแหน่ง สามารถปรับเปลี่ยนต าแหน่งตามระบบต าแหน่ง 

ร้อยละ 100 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. ลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจระบบต าแหน่ง และแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนต าแหน่ง 

สามารถน าไปปรับเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
    2. ลูกจ้างประจ ามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
    3. ลูกจ้างประจ ามีจิตอาสา จิตบริการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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งาน/โครงการ ปัจฉิมนิเทศ  ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ  2561 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร  นางวิจิตรา  สุขสาย  นางเพชรมณี  บุญดาว 
ระยะเวลาด าเนินการ 1  กรกฎาคม  -  30  กันยายน  2561 

 
1. หลักการเหตุผล 

        ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  1 เป็นหน่วยงาน ทาง
การศึกษา 
ขนาดใหญ่มีข้าราชการในสังกัดจ านวนมาก  และในทุกปีงบประมาณมีข้าราชการ  ลูกจ้างประจ าเกษียณอายุ
ราชการจ านวนมาก ในปีงบประมาณ 2561 มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ 174 คน ลูกจ้าง 6 คน รวม 180 
คน   ซึ่งผู้ที่เกษียณอายุราชการนั้นล้วนแต่เป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ
สมควรที่จะได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
2. เพ่ือให้ผู้เกษียณอายุราชการสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข 
3. เพ่ือประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ให้เกิดความภาคภูมิใจ  

รักและศรัทธาในอาชีพของตน เป็นแบบอย่างของคนทั่วไป 
 
3. เป้าหมาย     

1.1 เชิงปริมาณ   
- ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จ านวน 174 คน ลูกจ้างประจ า 6 คน  

พร้อมผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ รวม  350  คน 
3.2 เชิงคุณภาพ   

- ผู้เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจรักและศรัทธาในอาชีพ 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 

กิจกรรมและการด าเนินการ ระยะเวลาในการด าเนินการ 

1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 1 - 30 กรกฎาคม 2561 

2. ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 1 - 30 สิงหาคม 2561 

3. ด าเนินการจัดปัจฉิมนิเทศและยกย่องเชิดชูเกียรติ 30 กันยายน 2561 

4. สรุปรายงานผล 1 – 30 ตุลาคม 2561 
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5.  งบประมาณ   จ านวน 150,000 บาท 
 
 
ที ่
 

 
กิจกรรม/รายการ 

 
เงินงบประมาณ 

 
เงินนอก 

งบประมาณ 

 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1. การจัดประชุมอบรม 3,600 106,400 40,000 - -   150,000 
2. สรุปและรายงานผล - - - - -  
    รวมทั้งสิ้น 3,600 106,400 40,000 - - 150,000 
 
6. การวัดและประเมินผล 
 
                   ตัวช้ีวัดความส าเร็จ                 วิธีการ

ประเมิน 
เครื่องมือที่ใช้ 

- ผู้เกษียณอายุราชการ ได้รับขวัญก าลังใจมีความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพของตนเอง ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

- สอบถาม 
- สังเกต 
 

- 
แบบสอบถาม 
 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจและท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี 
2. ผู้เกษียณอายุราชการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการได้อย่างมีความสุข 
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งาน/โครงการ เสริมสร้างวินัยและการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่      
ในหน่วยงานทางการศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร  นายประวิทย์  ทองทิพย์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  -  30  กันยายน  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 

1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติเกี่ยวกับ มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดและให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทางการปฏิบัติ
ราชการ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ 
บริหารจัดการประเทศ สร้างภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล การสร้างภาค
ราชการและข้าราชการให้ทันสมัย โปร่งใส และมีสถานะสูงขึ้นรวมถึงการพัฒนาระบบราชการและข้าราชการให้
ยึดหลัก ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ 

1.3 แผนบริหารราชการแผ่นดิน การบริหารจัดการที่ดี ระบุไว้ว่าพัฒนาระบบงานและสมรรถนะ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการ
ส่งมอบบริการสาธารณะ และ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน” 

1.4 นโยบายรัฐบาล ด้านนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี : ประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการแผ่นดิน การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน กลยุทธ์/วิธีด าเนินการ 
ก าหนดให้ราชการเสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพ่ือให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของ
ประชาชน 

1.5. กระทรวงศึกษาธิการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในการปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ และต่อต้านการคอรัปชั่น เน้นหลักการด้านการใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
การศึกษา  นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดให้ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียนและต้องได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
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1.5 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
ท านโยบายก ากับองค์การที่ดีของหน่วยงานทางการศึกษา เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติหรือน าไปก าหนดเป็นมาตรการหรือโครงการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ก าหนด ส านักฯ 
พิจารณาแล้วเห็นว่า นโยบายด้านการเสริมสร้างวินัย การสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินงาน มีแนวทาง
ปฏิบัติ 3 แนวทาง คือ 1) สร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกิดจิตส านึกในระบบคุณธรรม จริยธรรม 2) ส่งเสริมให้มี
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 3) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ดังนั้น การพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมและจริยธรรม นับเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน จึงริเริ่มจัดท าโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม วินัย
ข้าราชการ ตามหลักธรรมาภิบาลและการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ในระหว่างเดือน เมษายน 2561 ถึง 
กรกฎาคม 2561 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ตระหนักถึงความส าคัญของการ
มีพฤติกรรม มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ และสอดคล้องกับการ
บริหารงานบุคลากรภาครัฐแนวใหม่ตามหลักสมรรถนะและเป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท โดยใช้
งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ ได้มี
ความรู้  

ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ 
เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มี
กระบวน 

ทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

2.3 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

2.4 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ 
ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 
3. หลักสูตรและหัวข้อในการอบรม 

3.1 เสริมสร้างวินัยข้าราชการ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางการศึกษา 

3.2 การพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และวิธีปฏิบัติราชการ ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและ 
จรรยาบรรณส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางการศึกษา 

3.3 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน : ขา้ราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม 
3.4 การบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม : กลไกของภาครัฐในการส่งเสริมและปูองปรามการทุจริต 

ให้ข้าราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
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4. วิธีการฝึกอบรม 
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 

5. วิทยากร 
5.1 วิทยากรจากส านักงานศาลปกครอง 
5.2 วิทยากรจากส านักงาน ป.ป.ช. 
5.3 วิทยากรจากกลุ่มงานวินัยนิติการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 

 
8. แนวทางการด าเนินงาน 

8.1 ขออนุมัติโครงการ 
8.2 แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการ 
8.3 ประสานติดต่อขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
8.4 ประชาสัมพันธ์/แจ้งหน่วยงานในสังกัด 
8.5 ด าเนินการตามโครงการ ตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ 
8.6 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้อนุมัติโครงการ 

 
10. กลุ่มเป้าหมาย 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 3,400 คน  
 
11. งบประมาณด าเนินการ  จ านวน 100,000 บาท 
  11.1 ค่าตอบแทน   เป็นเงิน  30,000 บาท 

- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลภายใน  อัตราชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 48 ชั่วโมง 
 เป็นเงิน  28,800 บาท 
- ค่าสมนาคุณวิทยากรบุคคลภายนอก  อัตราชั่วโมงละ 1,200 บาท จ านวน 1 ชั่วโมง 
 เป็นเงิน   1,200 บาท 

11.2 ค่าใช้สอย   เป็นเงิน  20,000 บาท 
- ค่าเครื่องดื่ม ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ระหว่าง เมษายน 2561 – กรกฎาคม 2561       

และคณะท างาน  เป็นเงิน   20,000 บาท 
11.3 ค่าวัสดุ   เป็นเงิน  50,000 บาท 

- วัสดุส านักงาน      เป็นเงิน  20,000 บาท 
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน   2,000 บาท 
- ค่าจัดท าเอกสารอบรม  เป็นเงิน   28,000 บาท 

หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกหมวดรายการ 
 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
12.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกระดับ สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และ 

ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นผู้น า
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ยึดมั่นในระเบียบวินัยข้าราชการ 

12.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกระดับ ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการด าเนินชีวิต การปฏิบัติงาน 
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ที่เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยมี
หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีเชื่อถือได้ 

12.3 ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับ เข้าใจระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติราชการ และมีความรู้มีจิตส านึก 
ในการปูองกันการกระท าอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการได้ 
 
13. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

ผลผลิต 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทุกคน ผ่านการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการ  

และเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ 
ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนผ่านการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยและมีคุณธรรมและจริยธรรม  

มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นใน         
ความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมาภิบาล ของการเป็นข้าราชการที่ดี  และสุจริต 
 
14. การประเมินผล  

จะประเมินผลการฝึกอบรมใน ๒ ส่วน คือประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรม และประเมินผลการ 
เรียนรู้หลังจากการฝึกอบรม รวมทั้งประเมินจากพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยใช้
แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม 
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งาน/โครงการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์  
Pensions’ Electronic Filing) 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายอนุชา  กัลยา  นางสุภาวดี  วิลัย 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  -  30  กันยายน  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 
        ตามที่กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับบ าเหน็จบ านาญและ          
เบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) ตามนัยหนังสือ
กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 04209/ว53 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่  
วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา 

การปฏิบัติในการขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนใน 
ลักษณะเดียวกัน ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) เป็นหน้าที่ของส่วนราชการต้นสังกัดเป็นผู้ด าเนินการ 
ขอเบิกให้กับผู้รับบ าเหน็จบ านาญ ต่อมากรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) โดยได้ด าเนินงานโครงการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วย
ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่งบประมาณ พ.ศ.2558 โดยน าร่องส าหรับข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เฉพาะหน่วยสังกัดกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เข้าโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ ามาแล้วมากกว่า 5 ปีงบประมาณ      
จากการด าเนินโครงการการขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและงบประมาณค่าไปรษณีย์ อีกทั้งผู้รับบ าเหน็จบ านาญ มีความพึงพอใจในความสะดวกที่ไม่ต้องไป
ติดต่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ สามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกขั้นตอนและพิมพ์
เอกสารที่เกี่ยวข้องหรือตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายได้ตลอดเวลาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ 
Smartphone 

ปัจจุบัน การขอรับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการและเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะ 
เดียวกัน ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ (e-pension) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต ๑ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระบบจ่ายตรงบ าเหน็จบ านาญ e-pension ซึ่งการท างานดังกล่าว
ท าให้เกิดความยุ่งยาก ล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ สิ้นเปลืองงบประมาณ และที่ส าคัญคือผู้รับบ าเหน็จบ านาญ         
ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายและพิมพ์เอกสารเองได้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์            
จึงจ าเป็นต้องจัดฝึกอบรมการปฏิบัติงานระบบการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ Electronic Filing)  

 ให้ข้าราชการและลูกจ้างที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิ์รับบ าเหน็จบ านาญประจ าปีงบประมาณ  
2561 ได้รับความรู้ สามารถด าเนินการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ 
Electronic Filing) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถติดตาม ตรวจสอบข้อมูลการอนุมัติสั่ง
จ่ายและการเบิกจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญได้ด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง จึงได้ ก าหนดจัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic 
Filing) ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ 

     2.1 เพ่ือให้ผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จบ านาญ ได้รับความสะดวกในการขอรับสิทธิบ าเหน็จบ านาญของ
ตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
     2.2 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญสามารถ
ทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสามารถติดตามข้อมูล
เกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติสั่งจ่ายและการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญ รวมถึง
รายงานการเบิกจ่ายของตนเองในมิติต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ Smartphone  
           2.3 เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่พ้นจากราชการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ติดต่อที่ส่วนราชการ สามารถพิมพ์เอกสารใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ด้วยตนเอง 
           2.4 เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 
3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ระบบ Pensions’ Electronic Filing จ านวน 1 ระบบ 
3.1.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ  

ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 176 คน 
3.2 เชิงคุณภาพ 

          3.2.1 ระบบฐานข้อมูล Pensions’ Electronic Filing ที่มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามข้อมูล
เกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติสั่งจ่ายและการเบิกจ่ายบ าเหน็จบ านาญ รวมถึง
รายงานการเบิกจ่ายของตนเองในมิติต่างๆ ด้วยตนเอง 
 
4. การด าเนินการ  

4.1 ส ารวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ  
ปีงบประมาณ 2561 
     4.2 จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 
      4.3 ติดตาม ประเมินผล  
      4.4 สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  197 
 

5. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ส ารวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจ า   
ที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
บ านาญ ปีงบประมาณ 2561 

ต.ค.-ธ.ค.60    

2. จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic 
Filing) 

  เม.ย.-มิ.ย. 61  

3.  ติดตาม ประเมินผล   เม.ย.-มิ.ย. 61  

4.  สรุปผลการด าเนินงาน    ก.ค.-ก.ย. 61 

 

6. งบประมาณ   จ านวน 51,600 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) 

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

งบประมา
ณที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจรายชื่อข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ าที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับ
บ าเหน็จบ านาญ ปีงบประมาณ 2561 

- - - - 

กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน (200 คนๆละ 120 บาท) 
2.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม (200 คนๆ ละ  
      35 บาท 2 มื้อ 
2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 6 ชั่วโมงๆ   ละ 
600 บาท) 
2.4 จัดท าคู่มือและเอกสารประกอบการอบรม 
(จ านวน 200 ชุดๆละ 50 บาท)  
 

 
24,000 
14,000 

 
3,600 

 
10,000 

 
 
 
 

3,600 

 
24,000 
14,000 

 
 
 
 
 
 

10,000 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

งบประมา
ณที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการด าเนินงาน 
3.1 สรุปปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการด าเนินการ 
3.2 ติดตาม ประเมินผล 

    

รวมทั้งสิ้น 51,600 3,600 38,000 10,000 

 
7. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะพ้นจากราชการ 
สามารถยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Pensions’ Electronic Filing) ได้ด้วยตนเองและสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องผ่านส่วนราชการ 

 
ข้าราชการครุและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ  
จ านวน 176 ราย 

เชิงคุณภาพ 
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เข้ารับการอบรม มีความเข้าใจเรื่องการ
ขอขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ 
Electronic Filing) และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จ
บ านาญได้ด้วยตนเอง 

 
ข้าราชการครุและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ  
จ านวน 176 ราย 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           8.1 ผู้มีสิทธิขอรับบ าเหน็จบ านาญได้รับความสะดวกในการขอรับสิทธิบ าเหน็จ บ านาญของตนเองด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดขั้นตอนและภาระงานของส่วนราชการ และเป็นการเพ่ิมช่องทางในการบริการแก่ ผู้รับ
บ าเหน็จบ านาญในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม 
     8.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญที่ผ่านการอบรม 
สามารถทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสามารถติดตาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติสั่งจ่ายและการเบิกจ่ายบ าเหน็ จบ านาญ 
รวมถึงรายงานการเบิกจ่ายของตนเองในมิติต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ Smartphone  
           8.3 ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่พ้นจากราชการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อ
ที่ส่วนราชการ สามารถพิมพ์เอกสารใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ด้วยตนเอง 
            8.4 ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
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งาน/โครงการ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคและการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน” 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายอนุชา  กัลยา  นางสุภาวดี  วิลัย  นางทัศนีย์  นามสละ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม  -  30  กันยายน  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 
                 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบปัญหาการเงินและการเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในวันส าคัญและการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไป
ราชการของบุคลากรในองค์กร  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
นักวิชาการเงินและบัญชี และปัญหาในการเดินทางไปราชการของข้าราชการครูที่เดินทางไปราชการเพ่ือเข้ารับ
การอบรม  พร้อมทั้งเป็นประเด็นในการตรวจสอบภายในขององค์กร  ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีหน้าที่ที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติงาน
ให้บริการ โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด  
         เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลัก ความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ ในการนี้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้รับบริการ บุคลากรในองค์กร จึงได้จัดโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “เทคนิคและการบริหารเพ่ือลด
ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน” ส าหรับบุคลากรขององค์กร ให้ได้รับความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจใน
บทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง มีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นต้องมีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินขององค์กร ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่ง
ในการบริหารงานการเงิน จะต้องด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ และตามระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุ เพ่ือมิให้เกิดความผิดพลาด รวมถึงปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ  อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง 

2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินขององค์กร 
4. เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านการ 

เบิกจ่ายเงินของ องค์กร 
 
3.  เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 บุคลากรในหน่วยงานทุกคนมีความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง 
3.1.2 สามารถด าเนินการเบิกจ่ายเงินถูกต้องและเกิดความคุ้มค่าในงบประมาณที่ได้รับ 
3.1.3 บุคลากรในสังกัดเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ที่เก่ียวข้อง 
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3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ  

ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติด้านการเงิน ได้อย่างถูกต้อง 
3.2.2 มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3.2.3 บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาและเกิดความเข้าใจ ลดความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน 

 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลาด าเนินงาน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค. 60 ม.ค.-มี.ค.61 เม.ย.- มิ.ย.61 ก.ค.-ก.ย.61 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือจัดท า
หลักสูตร 

     

2. จัดท าคู่มือการอบรม      

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
“เทคนิคและการบริหารเพ่ือลดความเสี่ยง 
ด้านการเบิกจ่ายเงิน” 

     

4.  ติดตาม ประเมินผล      

5.  สรุปผลการด าเนินงาน      

5. งบประมาณ    จ านวน 84,130 บาท 

 

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณที่
ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อ
จัดท าหลักสูตร 

1.1 ค่าอาหารกลางวัน 15 คนๆละ 120 บาท 

1.2  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 15 คนๆละ 35 บาท 
2 มื้อ 

 

 

 

1,800 

1,050 

  

 

1,800 

1,050 
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กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

งบประมาณที่
ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าคู่มือการอบรมและเอกสาร
ประกอบการอบรม 

(จ านวน 260 ชุดๆละ 100 บาท) 

 

 

26,000 

   

 

26,000 

กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2.1 ค่าอาหารกลางวัน (272 คนๆละ 120 บาท) 

2.2 อาหารว่างและเครื่องดื่ม (272 คนๆละ 35 บาท 
2 มื้อ 

2.3 ค่าตอบแทนวิทยากร (จ านวน 6 ชั่วโมงๆละ 600
บาท) 

 

32,640 

19,040 

 
3,600 

 

 

 

 
3,600 

 

32,640 

19,040 

 
 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน 

3.1 สรุปปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการด าเนินการ 

3.2 ติดตาม ประเมินผล 

    

รวมทั้งสิ้น 84,130 3,600 54,640 26,000 

 
6. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
1. วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ หนังสือสั่งการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 
2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร เช่น งานวันส าคัญของชาติ งาน
ประเพณีและการจัดงานอ่ืน ๆ 
3. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (OT),การเบิกชดเชยค่า
น้ ามัน,การใช้รถส่วนราชการในการไปราชการ 
4. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา 
5. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการต่าง ๆ 
 
 

100 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
         บุคลากรขององค์กร ให้ได้รับความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทอ านาจ
หน้าที่ของตนเอง มีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพ่ือการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

100 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
           1. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้เข้าอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับระเบียบต่าง ๆ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

3. ผู้เข้าอบรมได้น าความรู้ วิธกีารปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการ 
ต่าง ๆ  ไปปรับใช้ในการด าเนินการอย่างถูกต้อง  

4. มีมาตรการในการประหยัดงบประมาณในการเบิกจ่ายเงินเดียวกันที่ชัดเจน ในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
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   กลยุทธ์ที่ 4  
   ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

และการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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งาน/โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนพักนอนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ นายวิเศษ  ปากหวาน   นางอุณารัตน์  ลาผ่าน นางเนตรหทัย  ณรงค์แสง   
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 

1. หลักการและเหตุผล 
      ด้วยโรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) ต าบลก่อเอ้  อ าเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และบริหารจัดการศึกษารูปแบบศูนย์เรียนรวม เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ ๖๐ คนลงมา ในเขตพ้ืนที่ต าบลก่อเอ้ และต าบลหัวดอน 
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีการเคลื่อนย้ายครูและนักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กมาเรียนรวมกัน 
ที่โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) ปัจจุบัน(ปี ๒๕๖๐) มีโรงเรียนขนาดเล็กเรียนรวม ๕ โรงเรียน มีนักเรียนทั้ง
ศูนย์ จ านวน ๒๑๕ คน ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) ได้รับจัดสรรงบประมาณ
สร้างอาคารเรียน พระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธ์  เขมงฺกโร สุทธิพันธุ์) แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ พิเศษ จ านวน ๑๐ 

ห้อง ซึ่งได้ด าเนินการสร้างเสร็จแล้ว และเพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึ งได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อจัดท าพิธีเปิดปูายอาคารเรียนและร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอเขื่องใน หน่วยงาน
อ่ืนในอ าเภอเขื่องใน รวมทั้งชุมชนในต าบลก่อเอ้ ในวันที่ 29 มกราคม 2561 

2. วัตถุประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการบริหารจัดการโรงเรียนพักนอนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) 

3. เป้าหมาย  โรงเรียนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการบริหารจัดการ
โรงเรียนพักนอนบ้านยางน้อย (พรหมพิทยา) 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. จัดท าโครงการ มกราคม 2561 นางอุณารัตน์  ลาผ่าน  

นางเนตรหทัย  ณรงค์แสง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ มกราคม 2561 นายสุเมธ  มัดธนูและคณะ 
3. ประชุมคณะกรรมการฯ มกราคม 2561 นายสุเมธ  มัดธนูและคณะ 
4. ด าเนินกิจกรรมเปิดปูายอาคารเรียน

และประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินการโรงเรียนพักนอน 

มกราคม 2561 นายสุเมธ  มัดธนูและคณะ 

5. สรุปรายงานผล กุมภาพันธ์ 2561 นายสุเมธ  มัดธนูและคณะ 
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5. งบประมาณ   จ านวน  30,000 บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
ด าเนินกิจกรรมเปิดปูายอาคารเรียนและประชุมชี้แจง
แนวทางการด าเนินการโรงเรียนพักนอน 

  30,000  

 สรุปรายงานผล     
รวม 30,000  30,000  

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 
สามารถด าเนินกิจกรรมเปิดปูายอาคารเรียนและประชุมชี้แจงแนว
ทางการด าเนินการโรงเรียนพักนอน 

แบบส ารวจ แบบส ารวจ 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 สามารถด าเนินกิจกรรมเปิดปูายอาคาร
เรียนและประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการโรงเรียนพักนอนบรรลุวัตถุประสงค์ 
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งาน/โครงการ ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
ในสังกัด 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ นายวิเศษ  ปากหวาน   นางอุณารัตน์  ลาผ่าน   
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการจัดท าโครงการ Hi-Speed Internet ให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ เพ่ือเป็นของขวัญ
ปีใหม่ปี 2561 ให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถค้นคว้าหา
ความรู้ ซึ่งปัจจุบันสถานศึกษาใช้ระบบเครือข่าย UniNet และ MOENet แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังไม่ใช่
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและไม่มีความเสถียร จึงยกเลิกระบบเครือข่าย MOENet ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 
ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศไม่สามารถใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตได้ และให้โรงเรียน
ด าเนินการเลือกผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตเองตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่และดีที่สุด ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ 
Hi-Speed Internet ปัจจุบันแบ่งเป็น 3 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ (UniNet, เน็ตประชารัฐ) ภาครัฐวิสาหกิจ 
(TOT, CAT) และภาคเอกชน (TRUE, SAMART TELECOM, AIS, 3BB) ซึ่งการเลือกใช้บริการ Hi-Speed 
Internet จะขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ ขนาดของโรงเรียน จ านวนนักเรียน หรือความต้องการอ่ืน ๆ อย่างอิสระ ตาม
ความเหมาะสม โดยส่วนกลางจะไม่ก าหนดรูปแบบตายตัวให้ แต่จะให้ยึดหลักการเลือกใช้ Hi-Speed Internet 
ที่มีความเสถียรที่สุดตามก าลังที่สามารถท าได้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้งานของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการติดตามและ
ประเมินผลการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อติดตามและประเมินผลการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนในสังกัดให้ได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้บริการ ตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
 2. เพื่อแก้ไขปัญหาของสายสัญญาณ และการเชื่อมต่อสัญญาณให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง 
 3. เพื่อรวมรวมปัญหาในการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน 
 
3. เป้าหมาย 
   เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 249 โรงเรียน  
1 สาขา 

เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับการติดตั้ง 
ปรับปรุง ให้สามารถใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 100 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1. แต่งตั้งคณะติดตาม ธันวาคม 2560 -  มกราคม 

2561 
นางอุณารัตน์  ลาผ่านและคณะ 

 ประชุมคณะติดตามฯ มกราคม 2561 นางอุณารัตน์  ลาผ่านและคณะ 
2. ออกติดตามระยะที่ 1 มกราคม 2561 นางอุณารัตน์  ลาผ่านและคณะ 

 ออกติดตามระยะที่ 2 มีนาคม –พฤษภาคม 2561 นางอุณารัตน์  ลาผ่านและคณะ 
3. สรุปรายงานผล กันยายน 2561 นางอุณารัตน์  ลาผ่านและคณะ 

 
5. งบประมาณ   จ านวน  100,000 บาท 
 

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
กิจกรรมที่ 1     
  ระยะที่ 1  นิเทศ ติดตาม การติดตั้งระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (ค่าชดเชยน้ ามันคณะนิเทศแต่ละเครือข่าย) 

43,500  43,500  

  ระยะที่ 2  นิเทศ ติดตาม การใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน (ค่าชดเชยน้ ามัน
คณะนิเทศแต่ละเครือข่าย) 
  ระยะที่ 3 นิเทศ ติดตาม โรงเรียนที่เป็นเลิศในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยระบบอินเทอร์เน็ต 

43,500 
 
 

13,000 

 43,500 
 
 

13,000 

 

กิจกรรมที่ 2     
 ประชุมปฏิบัติการคณะติดตามฯ เพื่อสรุปรายงานผล
การด าเนินการ  

    

รวม 100,000  100,000  
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 100,000 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีระบบ ICT เพ่ือการศึกษา
เหมาะสมกับผู้เรียน คิดเป็น 100% 

ส ารวจ แบบส ารวจ 

2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถใช้ระบบอินเทอร์เน็ตใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น ๑๐๐% 

ส ารวจ แบบส ารวจ 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนในสังกัดสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้คิดเป็น 100% 
 2. ปัญหาในการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนลดลง คิดเป็น 100% 
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งาน/โครงการ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต  1 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ นายวิเศษ  ปากหวาน   นางอุณารัตน์  ลาผ่าน  นางสาวอมรา ทิณพัฒน์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

1.  หลักการและเหตุผล 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 ได้ ตระหนักในบทบาท หน้าที่และ
ภารกิจ ในอันที่จะจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการของศึกษาของส านักงานเขตต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวม จัดเก็บในโปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ Data Management Center : DMC โดยเฉพาะ เมื่อปีการศึกษา 2560 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดสรรเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบ Smart Card 
เพ่ือที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ในปีการศึกษา 2561 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ระบบ
ข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา ผ่านระบบ B-OBEC ระบบครุภัณฑ์สถานศึกษา ผ่านระบบ         
M-OBEC ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ EMIS เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา  
และน ามาวิเคราะห์เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ เป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาประสบ
ความส าเร็จ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ขื้นเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา การวางแผนโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียน
และเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นตามนโยบายชองรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการจัดท าข้อนักเรียนรายบุคคล
2.2 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
             โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดท าข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล (DMC) ครบทุก 243 โรงเรียน  
      3.2. เชิงคุณภาพ 
         โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจใน
การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  ระบบข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา ผ่านระบบ       
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B-OBEC ระบบครุภัณฑ์สถานศึกษา ผ่านระบบ M-OBEC ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ EMIS 
ทันตามก าหนดเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.  กิจกรรมและการด าเนินงาน  

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
1.1  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี
การศึกษา2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 (10 พ.ย. 
2560) 
Data Management Center 2017 Term 2 

1.2  การรายงานนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2560 

 
1.3 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี
การศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1/2561 (10 มิ.ย. 
2561) 
Data Management Center 2018 
1.4 รายงานผลการด าเนินงาน 
1.5 จัดท าเอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 
2561ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของ 

พฤศจิกายน- ธันวาคม 2560 

 

 

 
1-30 เมษายน 2561 

 
16 พฤษภาคม 2561 ถึง 
10 มิถุนายน 2561 
 
 
มิถุนายน-กรกฎาคม 2561 
ตุลาคม 2561 – กันยายน 
2562 

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน 

น.ส.อมรา ทิณพัฒน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ  

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 

 

2. 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรยีน
รายบุคคล ปีการศึกษา 2561ให้กับโรงเรยีนใน
สังกัด 249 โรงเรียน ค่าตอบแทนวิทยากร   
 ( 4 คน ๆ ละ 10  ชม. ๆ ละ   600 บาท) - - 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   คณะกรรมการและผู้
เข้าประชุม   เชิงปฏิบัติการฯ     (265 คนๆละ 25 
บาท/มื้อ   จ านวน 2 มื้อ  

 

24,000 

 

 

- 

 

 

 

 

13,250 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

24,000 

 

13,250 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

3 1.3     ค่าอาหารกลางวันของ     คณะกรรมการ
และผูเ้ข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ     (265 คนๆ 
ละ 100 บาท/มื้อ)    

 

 

 

 

26,500 

 

 

- 

 

 

26,500 

 

 รวม 24,000 39,750 - 63,750 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

6.  การประเมินผล   

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ใน
การจัดท าข้อมูลนักเรียนเพิ่มข้ึน  
2. การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สามารถ
ด าเนินการกรอกข้อมูลได้ครบทุกคน และทันตามที่เวลา
ก าหนด 

1. ผลการตอบแบบ
ประเมินผล 

 

1. แบบประเมินผล 

2. การสอบถาม 

3. ผลงานเชิงประจักษ์ 

7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ    

    โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจใน
การกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  ระบบข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา ผ่านระบบ       
B-OBEC ระบบครุภัณฑ์สถานศึกษา ผ่านระบบ M-OBEC ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ EMIS 
ทันตามก าหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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งาน/โครงการ โครงการพัฒนาข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโปรแกรมบริหารงานบุคคล 
(P-obec ) และการจัดท าข้อมูลบุคลากรในระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิกส์ 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา นางทิยานันท์  พละไกร นางสุธานี  วิสุงเร 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ธันวาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

 
1.หลักการและเหตุผล 
           ตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2555  ประกอบกับส านักงาน ก.ค.ศ.และ สพฐ.ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พัฒนา
ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554  โดยได้มีการให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่ผ่านมานั้น 

           เพ่ือให้การด าเนินการเก่ียวกับการจัดระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เป็นไปโดยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสามารถน าระบบทะเบียนประวัติไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด   
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1  เพ่ือให้การจัดระบบทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการแก้ไข
และเพ่ิมเติมรายการในระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรม P-obec เป็นไปโดยเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ  
    2.2  เพ่ือให้การด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และทันตามก าหนดเวลา 

3.  เป้าหมาย 

    3.1  เชิงปริมาณ   
      -   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน  2,515 คน  จาก 249  โรงเรียน  สามารถ 

เข้าตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติของตนเอง ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ครบทุกคน 

                  -  การด าเนินการเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และทันตาม
ก าหนดเวลา จ านวน  249 โรงเรียน 

3.2 เชิงคุณภาพ   
 -  ได้ข้อมูลประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ถูกต้อง เป็นจริงทุกคน 

       -   โรงเรียนในสังกัด สามารถด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทุกโรงเรียน 
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4.  งบประมาณ  96,000  บาท 
 

5.  กิจกรรมหลัก  
     ค่าจ้างเหมาบริการการจัดท าข้อมูล จ านวน 6 เดือนๆ ละ 8,000 บาท จ านวน 2 คน  (1 เมษายน – 

30 กันยายน 2561)   

6.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

    สพป.อบ.1 ได้ข้อมูลข้าราชการในระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นจริง 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ โรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโปรแกรม P-obec และ ในระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจน
ทุกโรงเรียนสามารถด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนในโปรแกรม P-obec และใน ในระบบก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ได้
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทุกโรงเรียน 
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งาน/โครงการ ติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตลอดจนจบตาม
หลักสูตร เพ่ือลดนักเรียนออกกกลางคัน และส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียน
ต่อสายอาชีพเพ่ิมข้ึน 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางลาวัลย์ฉวี  ศรีงาม 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กรกฎาคม 2561 
 

1. หลักการและเหตุผล 
      ในสภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้  เป็นสังคมแห่งการแข่งขันซึ่งจะแฝงในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านการค้าธุรกิจซึ่งจะมุ่งเน้นผลประโยชน์สู่ผู้ผลิตที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเป็นส่วนใหญ่, ด้านการเกษตรที่
เกษตรกรผู้ท าสวนไร่นาจริง ๆ จะได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าผู้เป็นพ่อค้าคนกลาง  หรือแม้แต่ด้านการศึกษาซึ่ง
หากจะมองบริบทโดยรวม การศึกษาน่าจะเป็นกลไกที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ของเด็กแต่ละคนจะรับได้  แต่ในสภาวะกาลปัจจุบัน กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้น  ด้านการศึกษากลับเป็นจุดเริ่มต้นของ
ธุรกิจอีกแนวหนึ่งซึ่งผู้บริโภค โดยตรง คือ “นักเรียน และผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกหลานได้รับความรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพของครูผู้สอน” ซึ่งจะออกมาในรูปของการเรียนพิเศษ  หากผู้ปกครองคนใดไม่สามารถรองรับค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้ได้ การเรียนในโรงเรียนจึงดูเหมือนจะไม่เต็มที่เท่าที่ควร ในฐานะที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนในสังกัด ที่เปิดสอน ในระดับ อนุบาลปีที่ 
1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาส) ได้ด าเนินการผลักดัน และควบคุมดูแล รวมทั้งพัฒนาเทคนิคด้าน
การสอนให้กับครูอยู่เสมอ  นอกจากนั้น การปลูกจิตส านึกให้ครูซึ่งเปรียบเสมือนผู้ให้ ได้ตระหนักถึงบทบาท และ
ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่นี้  ก็เป็นภาระหน้าที่ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ไม่เคยมองข้าม โครงการเปิดกว้างสู่การเรียนอย่างทั่วถึง พึงลดความเสี่ยงออกกลางคัน และมุ่งมั่นสู่ความ
ประพฤติอันพึงประสงค์ของนักเรียน เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผลจา
การปฏิบัตินี้เองจะสามารถลดปัญหาเด็กออกกลางคัน และสามารถส่งเสริมความประพฤติของเด็กให้เป็นไปตาม
วัย และไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมได้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อจัดให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน 
    2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาเรียนจบหลักสูตรตามที่ก าหนดทุกคน 
    3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนออกกลางคันมีจ านวนลดลง  
    4. เพื่อให้นักเรียนด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึงจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ 

5. เพื่อรายงานผลการรับนักเรียน และการติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนทุกคน 
6. เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ การรับนักเรียน 

และการติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนทุกคน  
    7. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เรียนต่อสายอาชีพเพ่ิมขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ 

3.1.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น เรียนครบตามหลักสูตรการจัดการศึกษาภาคบังคับ 
3.1.2  ร้อยละ 95 ของจ านวนนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 

เข้าเรียนต่อในสายสามัญ  และสายอาชีพ   
    3.1.3  รอ้ยละ 90 ของจ านวนนักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงจนจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
    3.1.4 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง ร้อยละ 3 
    3.1.5  ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้ารับการศึกษาครบทุกคน  

3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 นักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้รับความรู้ และเรียนจบตามหลักสูตรการจัดการศึกษา 
ภาคบังคับ 
    3.2.2 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สามารถสอบเข้าเรียนต่อ 
ในสายสามัญ  และสายอาชีพ   
    3.2.3 นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงจนจบหลักสูตรการศึกษา 
ภาคบังคับตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
    3.2.4 นักเรียนออกกลางคันมีจ านวนลดน้อยลง 
    3.2.5 ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 การรณรงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้นักเรียนที่เสี่ยงต่อการ
ออกกลางคัน และเด็กด้อยโอกาส ได้เข้าเรียนจนจบตามที่
หลักสูตรก าหนด 

มกราคม - มีนาคม 2561  

2 การประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ิมศักยภาพการเพ่ือติดตาม
นักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1, ม.1, ม.3  
ปีการศึกษา 2561 

มิถุนายน 2561  

3 ติดตามผลการรับนักเรียนและติดตามประชากรวัยเรียนให้
เข้าเรียนอย่างทั่วถึงประจ าปี 2561 

มิถุนายน 2561  

4 การรายงานผลการด าเนินการรายงานผลติดตามประชากร
วัยเรียนให้เข้าเรียนอย่างทั่วถึงประจ าปี  2561 

มิถุนายน  – ตุลาคม 
2561 
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5.งบประมาณ  จ านวน 20,900  บาท  รายละเอียดดังนี้ 
 
ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ค่าตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ 
1 
 

การรณรงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้นักเรียนที่
เสี่ยงต่อการออกกลางคัน และเด็กด้อยโอกาส  
ได้เข้าเรียนจนจบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

    

2 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ิมศักยภาพการเพ่ือ
ติดตามนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1, ม.1, ม.3,  
ปีการศึกษา 2560 
(เลขาฯศูนย์ 30 คน, คณะท างาน 10 คน ) 

 6,500   6,500   

3 
 

ติดตามผลการรับนักเรียนและติดตาม
ประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง
ประจ าปี 2560 
(เบี้ยเลี้ยง เลขาฯศูนย์ 30 คน, 2 วัน 

14,400   14,400  

4 
 

การรายงานผลการด าเนินการการรับนักเรียน
และติดตามประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียน
อย่างทั่วถึงประจ าปี 2560 

-  -  

 รวม 20,900  20,900  
 

6.การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการวัด / ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

1. ติดตามผลการรับนักเรียนและ
ติดตามประชากรวัยเรียนให้เขา้เรียน
อย่างทั่วถึงประจ าปี 2560 

- ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าเรียนอย่างทั่วถึง 
 

- แบบส ารวจข้อมูล 
- แบบติดตาม 

2. นักเรียนที่เข้าเรียนเรียนจบตาม
หลักสูตรไม่มีนักเรียนออกกลางคัน 

- จ านวนนักเรียนออกกลางคันลดลง - แบบส ารวจข้อมูล 
- แบบติดตาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนสามารถลดปัญหานักเรียนออกกลางคันในระดับประถมศึกษา และมัธยมต้นได้มากขึ้น 
    2. นักเรียนในแต่ละระดับชั้นได้รับความรู้ และเรียนจบตามหลักสูตรการจัดการศึกษาภาคบังคับ 

3. นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 สามารถสอบเข้าเรียนต่อสายอาชีพ เพิ่มข้ึน 
    4. นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงจนจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ      
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 
    5. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  217 
 

 
โครงการ         พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2561 
แผนงาน                  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิต                    เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ                  
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ นางฉวีวรรณ  วะรงค์  และนายรวินันท์   หมื่นสุข 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

1.  หลักการและเหตุผล 

              พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ท่ีแสดงเจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยก าหนดสิทธิและ
โอกาสของประชาชนในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  ท่ีรัฐต้องจัดโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการทุกประเภทมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ  
ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 มาตราท่ี 5 ท่ี
กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและ
ทุกรูปแบบท่ีหลากหลายมีคุณภาพและด ารงชีวิต  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของแต่
ละบุคคลและมาตรา 19 ท่ีกล่าวว่า ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีหน้าท่ีด าเนินการจัดการศึกษา  
โดยเฉพาะการเรียนรวม การนิเทศ ก ากับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพตามท่ีกฎหมายก าหนด  ตลอดจนกรอบทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับร่าง(พ.ศ.
2560-2574) ซึ่งเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อันจะท าให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่
การปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ  การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทาง
การศึกษา  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานท าและสร้างงาน
ได้  ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคลื่อนด้ วยนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์รวมท้ังมีความเป็นพลวัติ ภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้และการ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  รวมท้ังกล่าวถึงการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและ
ท่ัวถึง(Inclusive Education)  เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม  เมื่อปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประกาศเรื่องน าร่องการจัดตั้งกลุ่มงาน
การศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม) ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา และมีเปูาหมายขยายให้ครบทุกพื้นท่ี นอกจากนั้นได้ประกาศให้     “ปี ๒๕๕๙ ปีแห่ง
ความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ” โดยมีแนวทาง 3 
ประการ คือ 1. เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน 2. จัดให้กับบุคคลท่ีมีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทุกคนอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  3. จัดให้มีรูปแบบ และนวัตกรรมความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนมุ่งสู่ความเป็นสากล  และขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือไปสู่ความส าเร็จ ตลอดจน
เครือข่ายมีส่วนร่วมด้านการจัดการศึกษาส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษโดย
กลุ่มเปูาหมายคือ บุคคลท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา 9 ประเภท ดังนั้น ใน
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งบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเน้นการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมท่ีเป็นศูนย์บริการทางการศึกษา
และพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมให้ได้ตามมาตรฐาน   โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้สามารถ
บริการนักเรียนพิการท่ีเข้าเรียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป   

2. วัตถุประสงค์ 
        2.1  เพื่อให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในรูปแบบท่ีเหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล ได้รับริการ สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวก 
เพื่อเข้าถึงบริการทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการด ารงชีวิต และพื้นฐานอาชีพเพื่อ
พึ่งตนเองได้ 
        2.2  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม  ในรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละประเภท  โดยมีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม จ านวน  
56 โรงเรียน  โรงเรียนท่ีมีนักเรียนพิการเรียนรวม  จ านวน 160 โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒนาระบบ
บริการสนับสนุนและช่วยเหลือบุคคลท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ(Student Support 
Service:SSS) เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม Best practice และแหล่งเรียนรู้(Resource 
Center)ท้ังด้านหลักสูตร การเรียน  การสอนและการวัดผลเด็กพิการ ฯลฯ  ให้กับโรงเรียนท่ัวไปท่ีมี
เด็กพิการเรียนร่วม  และพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมท่ีเหลือและกระจายในทุกส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาให้เป็นโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม  เพื่อรองรับเด็กพิการเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้าน 
         2.3 เพื่อพัฒนาโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมเข้าสู่มาตรฐานการเรียนรวม  และจัดระบบ
ประกันคุณภาพทางการศึกษาท้ังการบริหารจัดการ คุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน 
      2.4  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาสมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน เพื่อส่งเสริมการ
ท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษ  เป็นเครือข่ายการพัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการจัดการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  เป็น
เครือข่ายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
3.. เป้าหมาย 
      3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนต้นแบบ/แกนน า และโรงเรียนจัดการเรียนรวม จ านวน 
๑๖๐ โรงเรียน          

 -   ผู้บริหารโรงเรียน 160  โรงเรียน 
        -   ครูผู้สอน  160 คน 
        -   นักเรียนท่ีมีความพิการ  ท้ัง 9 ประเภท จ านวน  1,180  คน 
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       3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       1. ผู้บริหารและครูผู้สอน ร้อยละ 80-100 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดกรองนักเรียน
และ  การจัดท าแผนการการเรียนรู้รายบุคคล (IEP) และ(IIP) 
        2. นักเรียนร้อยละ 80-100 ได้รับการพัฒนาทักษะท้ัง 3 ด้าน อย่างเต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล  
         3.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง
ในรูปแบบท่ีเหมาะสมและหลากหลายวิธีการ 

3.4 โรงเรียนท่ีจัดการเรียนรวม 160 โรง สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการในรูปแบบท่ี
เหมาะสม  

และโรงเรียนต้นแบบ 56 โรง ได้รับการพัฒนาให้หน่วยบริการ สนับสนุนและช่วยเหลือบุคคลท่ีมี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ(Student Support Service Unit:SSS) ส าหรับนักเรียนพิการเรียนรวม
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียน 
 
4.  กิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่   1 การจัดระบบสนับสนุนและช่วยเหลือ
นักเรียน 
   จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบ/แกนน า/เรียน
รวม       เพ่ือพัฒนา   ความเข้มแข็งให้โรงเรียน โดยให้
จัดซื้อหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ หนังสือแบบเรียนในการเรียน
ส าหรับนักเรียนพิการที ่   เรียนรวม 
กิจกรรมที่  2 การพัฒนาครูและบุคลากร 
   ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ให้มีองค์ความรู้ด้าน  
การเรียนรวม การคัดกรอง การดูแลช่วยเหลือ โปรแกรม
SET  องค์ความรู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาส าหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
กิจกรรมที่  3 สนับสนุนให้มีการวิจัยทางการศึกษาพิเศษ  
       ด าเนินการวิจัย เพ่ือสนับสนุน         การจัดการ
การศึกษาเรียนรวมให้มีคุณภาพ 
กิจกรรมที่  4  ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบ
ของ      เขตน าร่อง 
กิจกรรมที่  5 นิเทศ  ก ากับ  ติดตาม 
       นิเทศ  ก ากับ  ติดตามโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2560 - 
3 0  กั น ย า ย น 
2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางฉวีวรรณ   วะรงค์ 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ 
นายรวินันท์  หมื่นสุข 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการ
พิเศษ 
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5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ   84,000  บาท 

 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่  1 

จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนต้นแบบ/แกน
น า/เรียนรวม  

    

กิจกรรมที่  2 

จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูบุคลากรทาง
การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียน 

64,000 

 

  64,000 

 

กิจกรรมที่  3 

จัดท าวิจัย 

10,000   10,000 

กิจกรรมที่ 4 

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียน
ต้นแบบของ    เขตน าร่อง 

10,000   10,000 

กิจกรรมที่  5 

นิเทศ  ก ากับ  ติดตามโรงเรียนต้นแบบ/แกน
น า/โรงเรียนเรียนรวมและสรุปผลการ
ด าเนินงาน   

 

    

ถัวจ่ายทุกรายการท่ีจ่ายจริง 
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6.การติดตามและประเมนิผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 

1. ผู้บริหารและครูผู้สอน  สามารถ
จัดการเรียนรวม จ านวน  250 คน      
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหาร
จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนพิการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. โรงเรียน  160 โรงเรียน มีส่ือ วัสดุ  
อุปกรณ์  หนังสือ  จัดสภาพแวดล้อม  

การเรียนรู้  ซึ่งสามารถพัฒนาทักษะ 

ท้ัง 3 ด้าน อย่างเต็มศักยภาพรายบุคคล 

3. ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา
สามารถคัดกรองนักเรียน จัดท า 
ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (IEP) และ(IIP)ได้ 

4.  ครูผู้สอนได้แนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน  จัดท าสื่อ  นวัตกรรม   

 

 

สังเกต  สอบถาม  
สัมภาษณ์ 

บันทึกข้อมูล  
ประเมิน  ทดสอบ 

 

 

แบบสังเกต  แบบสอบถาม 

แบบประเมิน   แบบทดสอบ 

แบบบันทึกแผนการจัดการ
เรียนรู้ 

ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

รูปภาพ  ร่องรอยการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          1.  โรงเรียนมีสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์  หนังสือ  นวัตกรรม และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนาการนักเรียนพิการ      
          2.  ครูผู้สอนมีความรู้สามารถคัดกรองนักเรียน จัดท าและด าเนินการตามแผนการจัดการ
เรียนรู้รายบุคคล(IEP)  และ(IIP) ได้  
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กลยุทธ์ที่ 5 
การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง 

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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งาน/โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมพลัง รักษ์องค์กร 
แผนงาน  
สนองยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางสุนทราภรณ์  บุตรอ่อน 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นสถานที่เสริมสร้างความคิดจิตใจ  
จริยธรรม  และคุณธรรมต่าง ๆ เพ่ือทุกคนติดต่อประสานงานและจัดอบรม จัดประชุมผู้บริหาร ครู นักเรียน              
การบริการด้านสถานที่จ าเป็นต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน หน่วยงานราชการ และประชาชนที่มาใช้
บริการได้รับความสดชื่น สงบร่มรื่น  มีจิตใจแจ่มใส ส านักงานเขตจึงจัดบรรยากาศเพ่ือพัฒนาแหล่งความรู้ควบคู่
กับการพัฒนาอาคารสถานที่  รวมทั้งบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในส านักงานเขตให้เหมาะสมกับสภาวะใน
ปัจจุบัน 
 
2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 
     2.2 เพ่ือจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ได้รับการตกแต่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ผู้มามาใช้บริการ 
     2.4 เพ่ือให้มีการใช้อาคารสถานที่ได้เต็มประโยชน์และคุ้มค่า 

 
3. เป้าหมาย 

3.2 เชิงปริมาณ 
3.1.1 จัดสวนหย่อมและปรับปรุงบริเวณโดยรอบอาคารส านักงาน/ห้องประชุมให้สวยงามเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย  
3.1.2 บุคลากร/เจ้าหน้าที่พอใจใช้บริการ และดูแลรักษา ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี 

3.2 เชิงคุณภาพ 
    3.2.1 บุคลากรทั้ง 7 กลุ่ม ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความคิดพัฒนาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม  
รักสวยรักงามมากยิ่งขึ้น 
   3.2.2 บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีอาคารและบริเวณสวยงามมากขึ้น 
    3.3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง ส านักงานเขตกับโรงเรียนดียิ่งขึ้น 
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4. กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน 

ขั้นตอน 

การปฏิบัติตามล าดับ 
กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขั้นเตรียมการ (P) 
 

 

 

 

 

2. ขั้นด าเนินการ (D) 

 

 

 

3. ขั้นตรวจสอบประเมิน    
(C) 
 
 

4. แก้ไขปรับปรุง (A) 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ 
2. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เพ่ือก าหนดหลักการพัฒนาและ
ปรับปรุง 
3. เขียนแผนหรือโครงการเสนอฝุาย
บริหาร 
4. เตรียมสถานที่ท่ีจะด าเนินการ 

1. เสนอกิจกรรม-รายการที่จะ
ด าเนินการต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ
2. ปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคาร 1 
หลังอาคาร 1 
3. ซื้อต้นไม้ปรับปรุงสวนหย่อมใน
ส านักงาน 

1. คณะกรรมการที่รับผิดชอบ         
ติดตามงาน 
2. ตรวจสอบวัสด-ุอุปกรณ์ 
3. ตรวจสอบการรับงาน 

1. คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
ปรับปรุง-แก้ไข ปัญหาที่พบ 
2. เสนอฝุายบริหารเพื่อขออนุมัติ  
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

มกราคม 2561 

 

 

 

 

 
กุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2561 
 
 
 
 

เมษายน 2561 
 
 
 
พฤษภาคม –  
กันยายน 2561 

 

1. งานอาคารประกอบ 
2. กลุ่มงานอาคารสถานที่ 
3. งานพัสดุ 
4. คณะกรรมการพัฒนา
อาคารสถานที่ 
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5.  งบประมาณ   จ านวน  61,850 บาท   

 กิจกรรม /รายละเอียด งบประมาณ งบประมาณที่ใช้ในโครงการ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. พัฒนาปรับปรุงสวนหย่อมส านักงานหน้าพระพุทธรูป 15,000  15,000  

2. ปรับปรุงสวนหย่อมด้านห้องเวรยาม 4,100  4,100  

3. ปรับปรุงสวนหย่อมด้านหลังอาคาร 1 10,750  10,750  

4. ปรับปรุงบริเวณพระพรหม 14,000  14,000  

5. ปรับปรุงบริเวณลานนาคราชทรงกลด 10,000  10,000  

6. ปรับปรุงประตูด้านหน้า/ด้านข้างห้องประชุมราชธานี 5,000  5,000  

7. ปูายชื่อกลุ่มผู้รับผิดชอบ (ปูายอครีลิค) ปูายละ 500 บาท 3,000  3,000  

รวมเงิน 61,850  61,850  

 

6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

จัดสวนหย่อมและปรับปรุงบริเวณโดยรอบ
อาคารส านักงาน/ห้องประชุมให้สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

 

ติดตามการด าเนินการ พร้อม
การประเมินผล 

- การสังเกต 
- การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน 
- การสรุปและรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 
- แบบรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส านักงานเขตได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่เพ่ือใช้บริการต่อครูอาจารย์  
นักเรียนตลอดจนประชาชนอย่างพอเพียง 
      2. อาคารสถานที่ สะอาด ร่มรื่น มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับความต้องการ
ของบุคคลในส านักงานเขต ช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และเป็นแหล่งความรู้ที่สมบูรณ์ของทุกคน 
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กลยุทธ์ที่ 6 
    การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
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งาน/โครงการ ศึกษาเรียนรู้และชมนิทรรศการงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายสาญัณห์  รัตนโสภา  นางทิยานันท์  พละไกร  นางวิจิตรา  สุขสาย 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 พฤศจิกายน – 30 กันยายน 2561 

 
1. หลักการเหตุผล 

     ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคตท าให้
ประชาชนชาวไทยต้องพบกับการสูญเสียพระประมุขอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย และทางรัฐบาล  โดย
ส านักพระราชวังได้ด าเนินการประกอบพิธีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ไปแล้วนั้น เพ่ือเป็นการให้คนไทยทุก
คนได้เห็นถึงความส าคัญของความเป็นชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และระลึกถึงพระราชกรณียกิจที่
เป็นคุณประโยชน์อนันต์ ต่อประเทศชาติของพระองค์รวมทั้งให้คนไทยทุกคนได้น้อมน าพระราชด าริไปเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิตเพ่ือสืบสานปณิธาน น้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทางรัฐบาล จึงได้จัดแสดง
นิทรรศการงานดังกล่าว ระหว่างวันที่  2 – 30  พฤศจิกายน 2560  ณ บริเวณมณฑลท้องสนามหลวง ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว โดยได้ก าหนดระยะเ วลาให้
ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าชมนิทรรศการส าหรับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีก าหนดเข้าชมในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้บุคลากรใน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้
ตระหนัก 

ถึงความส าคัญของความเป็นชาติไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
2.2 เพ่ือให้บุคลากรได้สืบสานปณิธานพระบรมราโชวาท น้อมน าแนวพระราชด าริน าไปใช้ใน 

ชีวิตประจ าวัน 
2.3 เพ่ือให้บุคลากรได้ศึกษางานราชพิธีและซึมซับสถาปัตยกรรม 

 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ    
    ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   

จ านวน 45 คน เข้าชมนิทรรศการฯ 
   3.2 เชิงคุณภาพ     
      ข้าราชการและลูกจ้างสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่เข้าชม
นิทรรศการมีความตระหนักและภาคภูมิใจถึงความเป็นชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข น้อมน า       
แนวพระราชด าริไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
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4. กิจกรรมและข้ันการด าเนินการ  
 

กิจกรรม  สถานที่/ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ 

 1. จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ   1-10  พฤศจิกายน  2560  

นางทิยานันท์  พละไกร  
นางวิจิตรา  สุขสาย 

 2. เดินทางไปศึกษาและชมนิทรรศการงานพระ
ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ มณฑลท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร 

17-18  พฤศจิกายน  2560 

3..สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 19-30  พฤศจิกายน  2560 

 

5. งบประมาณ   99,300 บาท 
 

 

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. ค่าพาหนะ  39,000  

2. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 45 คนๆละ 35 บาท/วัน 1 มื้อ  
   - ค่าอาหารกลางวัน และอาหารเย็น 

 37,800  

3. ค่าท่ีพัก  45  คนๆละ 500 บาท/วัน      22,500  

รวม  99,300  

 

6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและมีความตระหนักและ
ภาคภูมิใจถึงความเป็นชาติไทย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข น้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้ในการด าเนินชีวิต 

การสังเกต 
และการประเมินผล 

แบบประเมินผล 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ข้าราชการและลูกจ้างทุกคน มีความตระหนักและภาคภูมิใจถึงความเป็นชาติไทย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข น้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
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งาน/โครงการ ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ 

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย   นายอนุชา กัลยา  นางสาววนิดา  อัมพันธ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
 
 1. หลักการและเหตุผล 

         ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ก าหนดให้
สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่ตามท่ีส่วนราชการก าหนด โดยมีผู้อ านวยการสถานศึกษาเป็น
ผู้บังคับบัญชา มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของการศึกษาชาติ และปฏิบัติงานไปตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น คือ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการนี้แจ้ง
ข่าวสารการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา งานวิชาการ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
บัญชา รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายขององค์กร 

2. วัตถุประสงค์ 

    2.1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้รับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาและน า
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้รับข่าวสารต่างๆทันเหตุการณ์และเป็นปัจจุบัน 
    2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความสามัคคีร่วมมือในการปฏิบัติงานให้สนองยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
    2.4 เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยใช้กิจกรรม PLC 

3. เป้าหมาย  

         3.1 เชิงปริมาณ 

     - ผู้บริหารการศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ จ านวน 30 คน 

     - ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ส านกงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   
จ านวน 250 คน 

         3.2 เชิงคุณภาพ 

         ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา ได้รับทราบข่าวสารการเปลี่ยนแปลง นโยบาย ในการไปสู่
การปฏิบัติในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการสร้างเครือข่ายในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้าน
วิชาการ 
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4. งบประมาณ จ านวน 84,000 บาท 

 - เป็นค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จ านวน 250 คนๆละ 25บาท/มื้อ 12 ครั้ง (250×25)×12 = 75,000 บาท 

 - ค่าเอกสาร (จัดท ารายงานการประชุม) 9,000 บาท 

5. กิจกรรมหลักและการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินการ 

1 จัดรายการ/เสนอขออนุมัติโครงการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 
2560 

2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 12 
ครั้ง 

1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 
2561 

3 จัดท ารายงานการประชุม จ านวน 12 ครั้ง 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 
2561 

 

6. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัด/ประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ที่ผู้บริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/
ศึกษานิเทศก์ สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 

การสังเกต 
และการประเมินผล 

แบบประเมินผล 

 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผู้บริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา/ผู้อ านวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ ได้รับทราบ ถ้านโยบายแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้สนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งได้รับข่าวสารต่างๆทันต่อเหตุการณ์ความ
เปลี่ยนแปลง 
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งาน/โครงการ การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (สพฐ.ติดตาม) 

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายวิเศษ  ปากหวาน   นางอุณารัตน์  ลาผ่าน  และนางวาสนา  มุสิกสาร 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 7 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเพ่ือ
เป็นคู่มือในการก ากับควบคุม การด าเนินงานตามโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและงบประมาณที่วางไว้  ซึ่งการด าเนินงานตามแผน
ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และโครงการ/
กิจกรรม เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา และติดตามงบประมาณในการ
จัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ 
 
2.  วัตถุประสงค์   
   2.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือในติดตามการบริหารงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    2.2 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกลยุทธ์  และ เพ่ือการตรวจติดตามของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.3 เพ่ือติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบ
ด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 
3. เป้าหมาย  
  3.1  เชิงปริมาณ 
    3.1.1 เอกสารประกอบการตรวจติดตามประเมินผล ของ สพฐ. ครั้งที่ 2/2560  และครั้งที่ 1/2561   
จ านวน  60  เล่ม  
  3.1.2 ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
     3.2.1 ผลการประเมินของส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีมาก  
     3.2.2 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีได้ครบทุกโรงเรียน 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน  
 4.1 กิจกรรมที่ 1 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
 
8 

ประชุมคณะท างานในการจัดท าเอกสารประกอบ 
การรับการตรวจติดตาม จาก สพฐ. ครั้งที่ 2/2560 
การรายงานผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 2/2560        
พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง ผ่านระบบ         
e-mes 
ประชุม ผอ., รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อม 
การรับการตรวจติดตามจาก สพฐ. ครั้งที่ 1/2561 
ประชุมคณะท างานในการจัดท าเอกสารประกอบ 
การรบัการตรวจติดตาม จาก สพฐ.ครั้งที่ 1/2561 
การรายงานผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 1/2561 
ต่อคณะกรรมการตรวจติดตามผลจาก สพฐ.        
พร้อมจัดส่งเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้อง 
ประชุมคณะท างานในการจัดท าเอกสารประกอบ 
การรับการตรวจติดตาม จาก สพฐ.ครั้งที่ 2/2561 
การรายงานผลการด าเนินงาน ครั้งที่ 2/2561 
ต่อคณะกรรมการตรวจติดตามผลจาก สพฐ.         
พร้อมจัดส่งเอกสาร/หลักฐานที่เก่ียวข้อง 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  

พฤศจิกายน 2560 
 

ธันวาคม 2560 
 

มกราคม 2561 
 

พฤษภาคม 2561 
 

พฤษภาคม 2561 
 
 

กรกฎาคม 2561 
 

สิงหาคม 2561 
 
 

กันยายน 2561 

1. นายวิเศษ  ปากหวาน 
2. นางอุณารัตน์  ลาผ่าน 
3. นางวาสนา  มุสิกสาร 
 
 
 

 
 
 
 
 4.2 กิจกรรมที่ 2 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 

การติดตามการด าเนินงานตามภารกิจตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระหว่าง
ปงีบประมาณ 2561 ดังนี้ 
1. การติดตามการด าเนินงานของ ศธภ.   
2. การติดตามการด าเนินงานของ ศธจ. 
3. การติดตามการด าเนินงานของกลุ่มจังหวัด 
(Cluster) 
4. การติดตามการด าเนินงานของ สพฐ. 
5. การติดตามการด าเนินงานของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย (จังหวัดอุบลราชธานี) 

ตุลาคม 2560 ถึง 
กันยายน 2561 

1. นายวิเศษ  ปากหวาน 
2. นางอุณารัตน์  ลาผ่าน 
3. นางวาสนา  มุสิกสาร 
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 4.3 กิจกรรมที่ 3 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน           

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบด าเนินงาน           
ของโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ         
ปี 2561  

ตุลาคม 2560 ถึง 
กันยายน 2561 

1. นายวิเศษ  ปากหวาน 
2. นางอุณารัตน์  ลาผ่าน 
3. นางวาสนา  มุสิกสาร 

 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
1 
 

จัดท าเอกหลักฐานประกอบ 
ผลด าเนินงาน ครั้งที่ 2/2560 
และครั้งที่ 1/2561 

 
 

- 

 
 

24,000 

 
 

- 

 
 

24,000 
2 ประชุมคณะท างาน  60  คน  

(การติดตามครั้งที่ 1/2561) 
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
(60 คน * 4 มื้อ * 35 บาท) 
(60 คน * 2 มื้อ * 80 บาท) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

8,400 
9,600 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

8,400 
9,600 

3 ประชุมคณะท างาน 60 คน  
(เตรียมติดตามครั้งที่ 1/2561) 
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
(60 คน * 2 มื้อ * 35 บาท) 
(60 คน * 1 มื้อ * 80 บาท) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

4,200 
4,800 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

4,200 
4,800 

4 ประชุมคณะท างาน  60  คน  
(การติดตามครั้งที่ 2/2561) 
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
(60 คน * 4 มื้อ * 35 บาท) 
(60 คน * 2 มื้อ * 80 บาท) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

8,400 
9,600 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

8,400 
9,600 

5 ประชุมคณะท างาน 60 คน  
(เตรียมติดตามครั้งที่ 2/2561) 
ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
(60 คน * 2 มื้อ * 35 บาท) 
(60 คน * 1 มื้อ * 80 บาท) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

4,200 
4,800 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

4,200 
4,800 
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ที่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 
6 ค่าจัดท าเอกสารการด าเนินงาน ตาม

ภารกิจ ตามนโยบายกระทรวงฯ และ สพฐ. 
ระหว่างปีงบประมาณ 2561  

 
 

- 

 
 

10,000 

 
 

- 

 
 

10,000 
7 สรุปรายงานผล ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ดังนี้ 
1. การด าเนินงานตามกลยุทธ์      และ
ยุทธศาสตร์ ของ สพฐ. 
(จัดท าเอกสารสรุปรายงานฯ) 
2. การด าเนินงานการติดตามงบประมาณ
ในการจัดซื้อจัดจ้าง  งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ฯ 
ของโรงเรียนงบประมาณปี 2561  (ค่าเบี้ย
เลี้ยงและพาหนะ คณะกรรมการเครือข่ายๆ
ละ 3 คน 25 เครือข่าย พร้อมเจ้าหน้าที่ 
รวม 80 คน และค่าจัดท าเอกสารสรุป
รายงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 
 รวม - 188,000 - 188,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
6. การประเมินผล   
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
1. ผลการประเมินผลการด าเนินงาน
ของ สพป.อบ.1 อยู่ในระดับ ดีมาก  
 

1. ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
ในสังกัด 
2. การประเมินโดย สพฐ. 
3. สอบถาม 
 

1. แบบประเมินผล 
การด าเนินงานโรงเรียน 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบรายงานผลการ
ประเมิน สพฐ. 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ      
  7.1 ผลการประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
อยู่ในระดับดีมาก  
 7.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียน น าผลที่ได้รับจากการ
ตรวจติดตามประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปปรับปรุง และวางแผนการพัฒนาการ
จัดการศึกษา ให้ดียิ่งขึ้นไป 
 7.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ด าเนินการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี          
ตามวงเงินที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเสร็จสิ้นทุกรายการทันตามก าหนดเวลา 
 7.4 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ตามก าหนดเวลาในสัญญา
จ้าง และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกโรงเรียน 
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งาน/โครงการ โครงการพัฒนาประสิทธภิาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายพิจิตร  ทาทอง  นายจิรวัฒน์  สว่างวงศ์  นางชาลินี  ศลิปศาสตร์ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามีหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาชาติ  โดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม   ใน
การบริหารงาน 4 องค์คณะบุคคล  คือ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) และคณะกรรมการคุรุสภาเขตพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ด้านวิชาการ คือ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบุคคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ กลุ่ม
งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)               
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
 2.2 เพ่ือพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.อุบลราชธานี เขต 1       จ านวน   9    คน 
  3.1.2 รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต1 จ านวน   3  คน 
  3.1.3 ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จ านวน 18   คน 
  3.1.4 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 25  คน 
  3.1.5 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด จ านวน 249  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายก าหนด 
  3.2.2 กลุ่มงานเลขานุการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีแผน  
ปฏิบัติการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ท างานร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 
  3.2.3 สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่ายได้รับการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 6 ครั้ง มกราคม – ตุลาคม 2561 กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

2.  ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จัดท า
เครื่องมือ/คู่มือ และประชุมอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
ร่วมกับประธานเครือข่ายสถานศึกษาและ
คณะกรรมการชี้แจงเครื่องมือ 

มกราคม 2561 กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

3. ประชุมคณะท างานจัดท าฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 
ด้านวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ 
และบริหารงานทัว่ไปให้เป็นปจัจุบันและเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เนต็ 

มกราคม - เมษายน 2561 นายจิระวัฒน์  สว่างวงศ์            
นางชาลินี  ศิลปศาสตร์ 

4. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สถานศึกษาในสังกัด 

พฤษภาคม–สิงหาคม 2561 คณะกรรมการที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. ประชุมสรุปและรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการนิเทศการศึกษา 

กันยายน 2561 กลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น. 

 
5. งบประมาณ 
 
 

ที่ 

 
กิจกรรม 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

1 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.อบ.1  
จ านวน 6 ครั้ง 

 
30,000 

 
10,000 

 - 

2 กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. จัดท า
เครื่องมือ/คู่มือ ติดตาม ตรวจสอบฯ และประชุมชี้แจง
อนุกรรมการร่วมกับประธานเครือข่ายสถานศึกษา 

- - - 

3 กิจกรรมที่ 3 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
สถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาทุกแห่ง 

- - - 
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ที่ 

 
กิจกรรม 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

4 กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปและจัดท ารายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

- - - 

5 กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ด้าน
วิชาการ บุคคล งบประมาณ และบริหารทั่วไปให้เป็นปัจจุบัน
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต 

- - - 

 รวม 30,000 10,000 - 

 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
2. ร้อยละ ศึกษานิเทศก์งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา 
3. ร้อยละ สถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

สัมภาษณ์ 
ส ารวจ/
ประเมินผล
สอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 
แบบส ารวจ
แบบสอบถาม 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
     คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการติดตาม (ก.ต.ป.น.) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดและกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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งาน/โครงการ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระบบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 

แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นางทิยานันท์  พละไกร  นางสุธานี  วิสุงเร 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 
        ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดแนวปฏิบัติการในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนข้าราชการ ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา38ค(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2553 ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2555   
        เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเป็นธรรมและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   
 
2. วัตถุประสงค์ 
       เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
 
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ   
         - การด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดอืนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียนและทุกคน 

3.2 เชิงคุณภาพ   
          - การด าเนนิการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ทุกโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันก าหนดเวลา 
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4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯครั้งที่ 1    
(1 เม.ย.2561) 

ธันวาคม 2560 – เมษายน 2561 นางทิยานันท์  พละไกร 
นางสุธานี  วิสุงเร 

กิจกรรมที่ 2  การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯครั้งที่ 2    
(1 ต.ค.2561) 

พฤษภาคม – กันยายน 2561 นางทิยานันท์  พละไกร 
นางสุธานี  วิสุงเร 

 
5. งบประมาณ   จ านวน  76,690  บาท 

 

กิจกรรมหลัก 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2561)     

1.  ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลฯ 25 ชุด (120 คน) 
      –  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

     4,200    

2. จัดท าเอกสารการจัดท าข้อมูลฯ   13,650 

3. ค่าอาหารท าการนอกเวลาส าหรับเจ้าหน้าที่ 10,000   

4. ประชุมกรรมการก าหนดตัวชี้วัด 38ค(2)  (20 คน)  700  

5.  ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล  สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลฯ              
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  4,200   

6. ประชุมคณะกรรมการระดับ สพท. (22คน) 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 770  
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กิจกรรมหลัก 

การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

7. ประชุมคณะกรรมการตามประกาศ สพฐ,. ข้อ 10.3  
วรรคท้าย (120คน)   
      –   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  

4,200 

 

8. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 38ค(2)  (20คน)  700  

9. ประชุมคณะกรรการพิจารณาเลื่อนข้ันลูกจ้างประจ า (30คน) 
      -   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 1,050    

10. ประชุมคณะกรรการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (20คน)  700    

กิจกรรมที่ 2  การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2561)     

1.  ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูลฯ  25  ชุด (120 คน)    
      –  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  
  4,200 

  

2. จัดท าเอกสารการจัดท าข้อมูลฯ   13,650 

3. ค่าอาหารท าการนอกเวลาส าหรับเจ้าหน้าที่ 10,000   

4. ประชุมกรรมการก าหนดตัวชี้วัด 38ค(2)  (20 คน)  700  

5.  ประชุมคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล  สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลฯ              
–  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  
 4,200  

 

6. ประชุมคณะกรรมการระดับ สพท. (22คน) 
      -  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  
770 

 

7. ประชุมคณะกรรมการตามประกาศ สพฐ,. ข้อ 10.3 วรรคท้าย 
(120คน)         
      - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  
 

4,200 

 

8. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง 38ค(2)  (20คน)  700  

9. ประชุมคณะกรรการพิจารณาเลื่อนข้ันลูกจ้างประจ า (30คน) 
      -   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

  
1,050 

 

10. ประชุมคณะกรรการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (20คน)  700  

รวมงบประมาณ 20,000 33,040 23,650 
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6. การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้มีการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนให้ได้มาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและ
ส่วนราชการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1  ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริงในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ท าให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีขวัญและก าลังใจที่ดี 

จัดเก็บข้อมูลตามแบบ
การจัดเก็บข้อมูล 

- แบบจัดเก็บ
ข้อมูลการ
ปฏิบัติงาน 
- การสรุปและ
รายงานผลการ
จัดเก็บข้อมูล 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ                      

1.  สพป.อบ.1 ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการที่รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  ข้าราชการที่รับเงินเดือนในอันดับ 
คศ.4 (เชี่ยวชาญ) ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน 
          2. ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ได้ถูกต้องตามแนว
ปฏิบัติและวิธีการที่ สพฐ./ สพท.ก าหนด 
        3. การด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
        4. ทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 100% 
        5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีขวัญและก าลังใจที่ดี 
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งาน/โครงการ พัฒนาศักยภาพการประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 

แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  นายอนุชา  กัลยา  นางธนิษฐา  ศรีอุฬารวัฒน์    
ระยะเวลาด าเนินการ ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานใหญ่ มีสถานศึกษา 
ในสังกัดเป็นจ านวนมาก และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงบุคลากร 
ทางการศึกษาบ่อยครั้ง ซึ่งสืบเนื่องจากการย้ายและแต่งตั้ง การเกษียณอายุราชการและการเกษียณอายุราชการ  
ก่อนก าหนด ดังนั้น เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับบุคคล หน่วยงานกับประชาชนทั่วไปให้เข้าใ จ 
เข้าถึง และด ารงไว้ซึ่งความมีวิสัยทัศน์ขององค์กรให้สาธารณชน และผู้สนใจด้านการศึกษาได้ทราบรับข่าวสาร 
ระเบียบ กฎหมายอย่างถูกต้อง และเพ่ือเป็นช่องทางให้โรงเรียน ครู และนักเรียน ได้น าเสนอผลงาน อย่าง
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยการผ่านกระบวนประชาสัมพันธ์ 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      2.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร ประชาชน โรงเรียน และสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่าง
ถูกต้อง 
      2.3 เพ่ือพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สถานศึกษาในสังกัดเพ่ือการ
เรียนรู้และบริหารจัดการ 

3.  เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ 
         3.1.1  สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและเข้าใจถูกต้อง รวมทั้งรวดเร็วและ
สามารถสื่อสารได้ตรงเปูาหมาย 
       3.1.2  มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
        3.1.3  มีเอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
       3.1.4  มีสื่อสิ่งพิมพ์รายวันเพื่อบริการผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ  
            3.2 เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  โรงเรียน ครู นักเรียนและประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและการบริหารขององค์กรเป็นอย่าง
ดีและถูกต้อง 
       3.2.2 สาธารณชนได้รับทราบผลการด าเนินงานขององค์กรโรงเรียนในสังกัดและให้ความร่วมมือ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
       3.2.3  ท าให้การสื่อสารขององค์กรกับโรงเรียนและประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง และ
ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ในเชิงบริหารจัดการได้ 
       3.2.4  มีการได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 

1 จัดท าบอร์ด,ท าเนียบ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
 

2 จัดท าเอกสาร แผ่นพับ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
 

3 สื่อสิ่งพิมพ์รายวัน 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 
 

5. งบประมาณ จ านวน  110,950 บาท 

 

กิจกรรมและรายละเอียด 
ในการใช้งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ งบประมาณจ าแนกตามหมวด
รายจ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

1. จัดท าบอร์ด,ท าเนียบองค์คณะบุคคล ผู้บริหาร สพฐ. 
จังหวัด ส านักงาน สถานศึกษา และบุคลากร 

50,000 - - 50,000 

2. จัดท าเอกสาร แผ่นพับแนะน าส านักงาน 5,000 - - 5,000 

3. สื่อสิ่งพิมพ์รายวัน 10,950 - - 10,950 

รวมงบประมาณ 65,950 - - 65,950 

6.  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัด ค่า

เป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและเข้าใจถูกต้อง รวมทั้งรวดเร็ว และสามารถ
สื่อสารได้ตรงเปูาหมาย    
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียน ครู นักเรียนและประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและการบริหารขององค์กรเป็นอย่างดี ถูกต้อง 
ให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การสื่อสารขององค์กรกับโรงเรียนและประชาชนเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและถูกต้อง และใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ในเชิงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ร้อยละ 
100 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    7.1  มีบอร์ด, เอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
    7.2  โรงเรียน ครู นักเรียน และประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและการบริหารขององค์กร 
    7.3  สาธารณชนได้รับทราบผลการด าเนินงานขององค์กร โรงเรียนในสังกัดและให้ความร่วมมือสนับสนุน 
อย่างต่อเนื่อง 
    7.4  ท าให้การสื่อสารขององค์กรกับโรงเรียนและประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องและใช้
ประโยชน์ ในการจัดการเรียนรู้ 
    7.5  มีการได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
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งาน/โครงการ ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน  2561 

 
1.  หลักการและเหตุผล 
        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ.2550 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปยังคณะกรรมการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2550 ให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม มี
ความรอบรู้ ความสามารถและความสุข อยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข โดยการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ให้สถานศึกษา
บริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวและเป็นอิสระ มีความสะดวก  รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้อง
กับหลักการบริหารจัดการโดยยึดหลักใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือศูนย์กลางในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม การ
กระจายอ านาจความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้
ด าเนินการจัดตั้งเครือข่ายสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความร่วมมือและช่วยเหลือกันในด้านวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป และสนับสนุน ส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา การระดมทรัพยากรภายในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษามาใช้ให้เกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพผู้เรียนตาม
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ก าหนด เนื่องจากเครือข่ายสถานศึกษาเป็นการรวมสถานศึกษาเข้าด้วยกัน เพ่ือ
ร่วมมือกันด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสามารถยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่สากลและการบริหาร
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเพ่ือให้การ
บริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้เครือข่ายสถานศึกษาเป็นฐาน มีการกระจาย

อ านาจการบริหารจัดการศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ร่วมวางแผนและพัฒนา 

การบริหารการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
     3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น 
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3. เป้าหมาย 
      3.1 ด้านปริมาณ 

   3.1.1 เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 25 เครือข่าย  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ตรงตามนโยบาย ความต้องการและความจ าเป็นของสถานศึกษา 

   3.1.2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ประจ าปีการศึกษา 2561  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

   3.1.3 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ประจ าปีการศึกษา 2561  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

   3.1.4 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน สามารถอ่านออกเขียนได้ 
   3.1.5 นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขึ้นไป ทุกคน สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
 3.2 ด้านคุณภาพ 

   3.2.1 เครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านบริหารและจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ 
    3.2.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

ที ่
กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

สพป.อบ.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
เครือข่ายสถานศึกษาเสนอโครงการ/กิจกรรม 
เครือข่ายสถานศึกษา ด าเนินการตามโครงการ 
สพป.อบ.1 ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
เครือข่ายสถานศึกษาสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

มกราคม 2561 
กุมภาพันธ์-มีนาคม  2561 
มีนาคม-กันยายน 2561 
พฤษภาคม – กันยายน 2561
กันยายน 2561 

-กลุ่มนโยบายและแผน 
-กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา 
 

5.  งบประมาณ   จ านวน   1,250,000   บาท 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

สนับสนุนงบประมาณให้เครือข่ายสถานศึกษา ดังนี้ 
1. เครือข่ายสถานศึกษารัฐบาล จ านวน 25เครือข่ายๆ ละ  
50,000  บาท 

1,250,000  
 
 
 

 1,250,000  
 
 

 

รวมทั้งสิ้น 1,250,000    - 1,250,000    - 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6.  การติดตามและประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. เครือข่ายสถานศึกษาและสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาด้านบริหารและ 
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ผลการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติของนักเรียนใน
สังกัดมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกด้าน 
3. ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ผ่านเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

การติดตามและ
ประเมินผล 

-ผลการทดสอบ 
-การประเมินระดับชาติ 

-การติดตามและ
ประเมินผล 

แบบประเมิน 
 
-แบบทดสอบ 
-แบบประเมิน 
- แบบประเมิน 

 
7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
         - เครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่ายและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดี
ที่สามารถบริหารจัดการการศึกษาได้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนได้อย่างยั่งยืน  
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งาน/โครงการ ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน  
ระยะเวลาด าเนินการ มกราคม – กันยายน  2561 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
  การวางแผนเป็นกระบวนการที่หน่วยงานก าหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าเพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต   การ
วางแผนประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ หลายขั้นตอน ซึ่งบางขั้นตอนมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการ
กระท าก่อน และด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุถึงเปูาหมาย (Goals) ที่ได้ก าหนดไว้ การวางแผนมีคุณค่า
อย่างมากต่อวัตถุประสงค์ (Objectives) ของหน่วยงาน  ที่จะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเชื่อมโยงกับกฎ ระเบียบ  แนวนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และตามนโยบายเร่งด่วนด้าน
การศึกษาของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประจ าปี พ.ศ.2561  ซึ่งการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความส าคัญในการ
ใช้เป็นกรอบและแนวทางให้กลุ่มงานต่างๆและสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 น าไปใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อไป  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้เล็งเห็นความส าคัญนี้จึงจัดท าโครงการนี้
ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
  ด้านผลผลิต 

1. เพ่ือให้ได้รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560 ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป 

2. เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
  ด้านผลลัพธ์ 

1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
ในปีงบประมาณต่อไป 

2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีกรอบทิศทางในการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา  
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3. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 
3. เป้าหมาย 
    ด้านปริมาณ  
    ผอ.สพป., รอง ผอ.สพป., ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์, ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้แทน ก.ต.ป.น., 
บุคลากร 38 ค. และคณะท างาน   รวมทั้งสิ้น 83 คน 
  ด้านคุณภาพ 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณพ.ศ.2560 ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อไป 
     2. ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
           3. ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการได้ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
4. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 
ที ่

กิจกรรมและข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ ธันวาคม 2560 กลุ่มนโยบายและแผน 
2. ประชุมวางแผนคณะท างาน   มกราคม 2561 
3. ประชุมปฏิบัติการตามโครงการ มกราคม 2560 
4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มกราคม – กันยายน 2560 

 
5.  งบประมาณ    จ านวน  99,918  บาท 
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หมายเหตุ   ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. การประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มี
ทิศทาง 
และแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มี
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กร 

 
การประเมิน 

 
การประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 

รายการ/กิจกรรม/ค าชี้แจงในการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1.ประชุมปฏิบัติการ “ก าหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  
เขต 1” ส าหรับ 83 คน 3 ครั้ง 
2. ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 3 มื้อ ๆ ละ 83 คน ๆ 
ละ 100 บาท 3. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จ านวน 
6 มื้อ ๆ ละ 83 คน ๆ ละ 35 บาท   
6. ค่าเอกสารการประชุม จ านวน 250 ชุด ๆ ละ 50 
บาท 

54,918  
 
 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
 

24,900 
17,430 

  
12,450 

 
 
 
 
- 
- 
 
- 

3.การจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
(จ านวน 300 เล่มๆละ 150 บาท ) 

45,000  45,000  

รวมทั้งสิ้น 99,918 - 99,918 - 
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7.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  252 
 

งาน/โครงการ ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 
แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ลักษณะโครงการ       โครงการใหม่ 
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2560 – กันยายน  2561 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ต่างสถานที่กันได้ทั้งภาพ เสียง และข้อมูลในเวลาเดียวกัน ปัจจุบันการน าระบบ Video 
Conference เข้ามาใช้ในแวดวงธุรกิจ และระบบราชการ เพ่ือช่วยให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ได้ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยตรงคือ สามารถวัดผลที่ได้ออกมาในรูปของตัวเงิน คือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย ๆ ส่วนในทางอ้อม
นั้นวัดเป็นรูปตัวเงินได้ยาก เช่น ช่วยให้ประหยัดเวลา ช่วยอ านวยความสะดวก ช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ที่
อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง สามารถท าการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว  
ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรมากขึ้น  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พิจารณาแล้วว่า การน าเทคโนโลยี       
มาประยุกต์ใช้งาน เพ่ือสร้างระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด ในการประชุม อบรม สัมมนาต่าง ๆ จะส่งผลให้เกิดความ
รวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ ผู้บริหารสามารถมอบหมายนโยบายและติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดได้ทันเวลา  

เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จ าท าโครงการออนไลน์เปลี่ยนโรงเรียนขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างเครือข่ายในการรับชมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 
ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด 
 2. เพ่ือให้สามารถท าการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 
 3. เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการเดินทาง ลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจาการเดินทาง 
 
3. เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ  
  ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 83 คน ในเครือข่ายสถานศึกษา จ านวน 25 เครือข่าย 
 
       เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนในสังกัดเข้ารวมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ได้ คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 
 
 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  253 
 

4. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลา หมายเหตุ 
1 แต่งตั้งคณะท างาน เมษายน 2561 นางอุณารัตน์  ลาผ่านและ

คณะ 
2 ประชุมคณะท างาน เมษายน 2561 นางอุณารัตน์  ลาผ่านและ

คณะ 
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดประชุมทางไกล

ผ่านจอภาพ 
พฤษภาคม 2561 นางอุณารัตน์  ลาผ่านและ

คณะ 
4 ทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่าน

จอภาพ 
พฤษภาคม 2561 นางอุณารัตน์  ลาผ่านและ

คณะ 
5 สรุปรายงานผล กันยายน 2561 นางอุณารัตน์  ลาผ่านและ

คณะ 
 
5. งบประมาณ  จ านวน  73,150 บาท  

กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ งบ 
ประมาณ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่า     
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1       
 ประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้อม 20คน 1 วัน 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 35x20x1 
- ค่าอาหารกลางวัน 100x20x1 

 

 
1,400 
2,000 

  
1,400 
2,000 

 

กิจกรรมที่ 2 
  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 1. 
ครู เครือข่ายละ 2 คน 25 เครือข่าย จ านวน 75 คน 1 วัน 

- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 35x75x1 
- ค่าอาหารกลางวัน คณะท างาน 100x75x1 

2. คณะท างาน จ านวน 20 คน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 35x20x1 
- ค่าอาหารกลางวัน 100x20x1 

 
3.ค่าพาหนะวิทยากร/ค่าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง  1 คน 

 
 
 
 

5,250 
7,500 

 
1,400 
2,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 

5,250 
7,500 

 
1,400 
2,000 
3,600 

 

กิจกรรมที่ 3     
สรุปรายงานโครงการและจัดท าเอกสาร จัดหาวัสดุ
ประกอบการอบรม 

50,000   50,000 

รวม 69,550 3,600 19,550 50,000 
รวมงบประมาณท้ังสิ้น 73,150 

ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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6. การติดตามและประเมินผล 
  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
1. เครือข่ายสถานศึกษามีระบบ การประชุม
ผ่านจอภาพ เพื่อใช้ในการประชุม คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

ลงมือปฏิบัติ  สอบถาม แบบสอบถาม 

2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถ
รับชมการประชุมผ่านจอภาพได้ ร้อยละ 100 

ลงมือปฏิบัติ  สอบถาม แบบสอบถาม 

 
 
7.ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. โรงเรียนในสังกัดสามารถรับชมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพได้ คิดเป็น ร้อยละ 100 
 2. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 75 คน ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานระบบการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ คิดเป็น ร้อยละ 100 
 3. เครือข่ายสถานศึกษาสามารถจัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพกับ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้      
คิดเป็น ร้อยละ 100 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  255 
 

                                                             ส่วนที่4 
   การบริหารจัดการสู่ความส าเรจ็ 

          

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ได้ก าหนดปัจจัย
ความส าเร็จและกระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ก าหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบายการศึกษา  กลยุทธ์  ดังนี้ 
     1. งบประมาณตามความจ าเป็นพื้นฐาน  เพ่ือใช้บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  
         2. งบประมาณตามภาระงาน  เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1     
         3. งบประมาณเพ่ิมประสิทธิผลตามกลยุทธ์  เพ่ือขับเคลื่อนตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 
ปัจจัยความส าเร็จ 
     1. ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรในสังกัด  มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความส าคัญในการบริหาร  
จัดการศึกษา   
     2. การบริหารจัดการเน้นหลักธรรมาภิบาล  และการมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ 
     3. บุคลากรขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ 
 
กระบวนการน าแผนสู่การปฏิบัติ 
         1. วิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก ขององค์กร  เพ่ือก าหนดกลยุทธ์และจัดท า  
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัด 
 3. ด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

         4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
     5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน  



 
 

แผนปฏิบตัิการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ประจ าปงีบประมาณ 2561                  256 
 

  การติดตาม ประเมินผล และรายงานแผน 
     
     การติดตาม ประเมิน และรายงานแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  ก าหนดให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
     1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ ผลการด าเนินงาน ของแผน/
งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ดังนี้ 

1.1 การรายงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ ผล
การด าเนินงาน ของแผน/งาน/โครงการ  พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน เป็นรายไตรมาส  

     การรายงานก าหนดเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี และให้มีการรายงานตามก าหนด
ระยะเวลา ดังนี้ 

    - ไตรมาสที่ 1  ผลการด าเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ  ก าหนดรายงาน
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 

    - ไตรมาสที่ 2  ผลการด าเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ ก าหนดรายงาน
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 

     - ไตรมาสที่ 3  ผลการด าเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ ก าหนดรายงาน
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 

    - ไตรมาสที่ 4   ผลการด าเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ  ก าหนดรายงาน
ภายในวันที่ 30 กันยายน  2561 

   1.2 การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีตามแผนปฏิบัติการการ  เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติ
การ 
โดยด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวมในสิ้นสุดปีงบประมาณ 
     2. การประเมินผลแผนปฏิบัติการ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์  เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ โดยสังเคราะห์ผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเปูาหมายของโครงการที่ก าหนดในแผนปฏิบัติ
การฯ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เปูาหมายของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินผล 

2.2  การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานที่จัดท าขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดการ

ด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ 
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน 

2.3 การจัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ  โดยด าเนินการจัดท ารายงาน 
การประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการในภาพรวมเม่ือสิ้นสุดปีงบประมาณ 
                                           ----------------------------------------------------- 
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