คำนำ
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ได้น้อมนาพระบรม
ราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัช กาลที่ 10 หลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9 เป็นหลักในการดาเนินการ
รวมทั้งความสอดคล้องกับ กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเชื่อมโยงกับกฎ ระเบียบ
แนวนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564 ) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) นโยบาย
ของรัฐบาลด้านการศึกษา แผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ปรับปรุง
วิสั ยทัศน์ พัน ธกิจ ค่านิ ย มองค์กร เป้ าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ ตัว ชี้วัด ระยะเวลาในการปฏิ บัติงาน
รวมถึงรายละเอียดของงบประมาณที่จะดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจาปี เล่มนี้ เป็นคู่มือส าหรับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทาให้ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารนี้จะเป็น
คู่มือสาคัญ ในการบริหารจัดการศึกษาและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด อีกทั้งยังใช้เป็น
กรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลการดาเนินงานให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอขอบคุ ณ คณะท างานและผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทุ ก ท่ า นที่ ได้ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประจาปี พ.ศ. 2562 จนสาเร็จไปด้วยดี ไว้ ณ โอกาสนี้
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ส่วนที่ 1
บทนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
บทบำท หน้ำที่
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้
การกากับ ดูแลของส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีห น้าที่ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
พ.ศ. 2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พ.ศ. 2560 ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอานาจหน้าที่ดาเนินการให้
เป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ให้สอดคล้อ งกับ
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา
10 ประสาน ส่งเสริม การดาเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้านการศึกษา
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สภำพปัจจุบันของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1 แบ่งเป็น
9 กลุ่ม 1 หน่วย ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
1. กลุ่มอำนวยกำร มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1.1 ปฏิบัติงานสารบรรณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
1.3 ดาเนินการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
1.4 จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร
1.5 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
1.6 ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
เขตพื้นที่การศึกษา
1.7 ดาเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
1.8 ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
1.9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่มิใช่งานของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
1.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มนโยบำยและแผน มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.1 จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
2.3 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการใช้จ่าย
งบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน
2.4 ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

2

3. กลุ่มส่งเสริ มกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
3.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัด
การศึกษา
3.3 ดาเนินงานสนสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
3.4 ดาเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
3.5 ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
4. กลุ่มบริกำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
4.1 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
4.2 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
4.3 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
4.4 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
4.5 ให้คาปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
4.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
5. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
5.1 วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
5.2 ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
5.3 วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และ
การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.4 ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อน
เงินเดือนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.5 จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
5.6 จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
5.7 ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่างๆ
การออกบัตรประจาตัว และการขออนุญาตต่างๆ
5.8 ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และ
การดาเนินคดีของรัฐ
5.9 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
6. กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอานาจหน้าที่ดีต่อไปนี้
6.1 ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
6.2 ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
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6.3 ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
6.4 ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
6.5 ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ
6.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือจ่ายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
6.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
7. กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
7.1 ประสาน ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐ าน
หลักสูตรการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
7.2 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
7.3 วิ จั ย พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น เกี่ ย วกั บ การวั ด และการ
ประเมินผลการศึกษา
7.4 วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
7.5 นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
7.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
7.7 ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
7.8 ปฏิบั ติงานร่ ว มกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นเกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย
8. กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
8.1 ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ ศาสตร์ พ ระราชา
8.2 ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในรู ป แบบการศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
8.3 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุน และดาเนินการเกี่ยวกับ การจั ดเตรีย มข้ อ มูล การจัด การศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร ชุ ม ชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
8.4 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้ อง
กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
8.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
8.6 ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ประชาธิ ป ไตย วิ นั ย นั ก เรี ย น
การพิทักษ์ สิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
8.7 ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
8.8 ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
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และคุ้มครองความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียน
8.9 ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
8.10 ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
8.11 ส่ ง เสริ ม แหล่ ง การเรี ย นรู้ สิ่ ง แวดล้ อ มทางการศึ ก ษา และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
8.12 ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
8.13 ปฏิบั ติงานร่ว มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อ ง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
9. หน่ ว ยตรวจสอบภำยใน ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ขึ้ น ตรงกั บ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
9.1 ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน
9.2 ดาเนิ น งานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือ กระบวนการปฏิบั ติ ง าน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด
9.3 ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
9.4 ดาเนินงานอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
9.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย
10. กลุ่ ม กฎหมำยและคดี ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ง านขึ้ น ตรงกั บ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษา และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
10.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
10.2 ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
10.3 ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวิจัยและการตรวจพิจารณาวินัย
10.4 ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
10.5 ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
10.6 ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
10.7 ดาเนิ น การเกี่ยวกับการคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
10.8 ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
10.9 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมาย
และงานคดีของรัฐ
10.10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย
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แผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)

สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
หน่วยตรวจสอบภำยใน

กลุ่มอำนวยกำร

กลุ่มนโยบำย
และแผน

กลุ่มบริหำร
งำนบุคคล

กลุ่มบริหำรงำน
กำรเงินและสินทรัพย์

เครือข่ำยสถำนศึกษำ
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กลุ่มนิเทศ ติดตำม
และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

สถำนศึกษำ

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
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ข้อมูลพื้นฐำน

ที่ตั้งและอำณำเขต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 199
ถนนสุรศักดิ์ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบเขตบริการทางการศึกษา
จานวน 5 อาเภอ คือ อาเภอเมืองอุบลราชธานี อาเภอเขื่องใน อาเภอม่วงสามสิบ อาเภอดอนมดแดง และ
อาเภอเหล่าเสือโก้ก มีโรงเรียนในสังกัดซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาล จานวน 248 โรงเรียน 1 สาขา
อาคารสานักงานมีจานวน 3 หลัง และอาคารห้องประชุม จานวน 1 หลัง มีอาณาเขตพื้นที่
บริการทางการศึกษาติดต่อกับเขตพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อาเภอลืออานาจ อาเภอหัวตะพานและอาเภอพนา
จังหวัดอานาจเจริญ อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
อาเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ อาเภอสว่างวีระวงศ์ อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อาเภอกันทรารมย์ อาเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อาเภอตาลสุม อาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อาเภอมหาชนะชัย อาเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
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ขอบเขตกำรปกครอง
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 1 มี พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม เขตการปกครองของจั ง หวั ด
อุบลราชธานี จานวน 5 อาเภอ 53 ตาบล 598 หมู่บ้าน เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลตาบล 7 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตาบล 47 แห่ง
ข้อมูลกำรปกครอง
ที่

อำเภอ

ตั้งเมื่อ
พ.ศ.

ห่ำงจำก
จังหวัด
(กม.)

ข้อมูลปกครอง
เนื้อที่
(ตร.กม.)

กำรปกครอง
ส่วนภูมิภำค
ตำบล

1
2
3
4
5

เมืองอุบลราชธานี
เขื่องใน
ม่วงสามสิบ
ดอนมดแดง
เหล่าเสือโก้ก
รวม

2460
2460
2460
2539
2538
-

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

38
34
35
23
-

406.385
772.819
917.537
235.000
284.000
2,615.741

12
19
14
4
4
53

กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เทศบำลนคร/
หมู่บ้ำน
อบต.
ตำบล
155
5
8
183
2
17
158
1
14
47
4
55
4
598
8
47
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ข้อมูลประชำกร
ที่
1
2
3
4
5

อำเภอ

ชำย (คน)
167,782
56,074
44,106
13,799
14,072
295,831

เมืองอุบลราชธานี
เขื่องใน
ม่วงสามสิบ
ดอนมดแดง
เหล่าเสือโก้ก
รวม

ประชำกร
หญิง (คน)
184,675
56,922
44,240
13,592
13,839
313,268

รวม (คน)
352,457
112,996
88,346
27,391
27,911
609,101

ที่มำ : กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย วันที่ 31 ธันวำคม 2561
http://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/webPage/statByYear.php

ข้อมูลทำงกำรศึกษำ (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) ดังนี้
ตำรำงที่ 1 ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดภาครัฐ จาแนกตามขนาดโรงเรียนและรายอาเภอ
ที่

1
2
3
4

ขนำดโรงเรียน
(แบ่งตำมจำนวนนักเรียน)

จำนวนโรงเรียนแยกตำมอำเภอ (ร.ร.)
เมือง
อุบลรำชธำนี

เขื่องใน

ม่วง
สำมสิบ

ดอนมดแดง

เหล่ำเสือ
โก้ก

34
23
1
3
61

56
19
1
76

55
13
1
69

10(1)
7
17(1)

21
4
25

ขนาดเล็ก (0-120 คน)
ขนาดกลาง (121-600 คน)
ขนาดใหญ่ (601-1,500 คน)
ขนาดใหญ่พิเศษ
รวม

รวม
(ร.ร.)

เฉลี่ย
ร้อยละ

176(1) 70.97
66
26.61
2
0.81
4
1.61
248(1) 100

ปีกำรศึกษำ 2561 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 248(1) โรงเรียน มีนักเรียน 239 โรงเรียน
ไม่มีนักเรียน 9 โรงเรียน และ 1 โรงเรียน สาขา ดังนี้
1. อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี 1. โรงเรียนบ้านหนองไฮวิทยา 2. โรงเรียนบ้านนาใต้
3. โรงเรียนบ้านหนองยาง 4. โรงเรียนบ้านอ้น
5. โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์
2. อำเภอเขื่องใน 1. โรงเรียนบ้านวังถ้า 2. โรงเรียนบ้านคาหมีหนองข่า 3. โรงเรียนบ้านนาดูน
3. อำเภอม่วงสำมสิบ 1. โรงเรียนบ้านหนองผา
4. อำเภอดอนมดแดง 1. โรงเรียนบ้านยางกะเดา สาขานาคาภูฮี
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ประกำศยุบเลิก มี 3 โรงเรียน คือ
1. โรงเรียนวัดบ้านบาก อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2559
2. โรงเรียนบ้านชาติสามัคคี อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559
3. โรงเรียนบ้านนาดูน อาเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศ ศธจ..อุบลราชธานี ลงวันที่ 31 มกราคม 2561
ตำรำงที่ 2 ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ที่
1
2
3
4
5

อำเภอ
เมืองอุบลราชธานี
เขื่องใน
ม่วงสามสิบ
ดอนมดแดง
เหล่าเสือโก้ก
รวมทั้งสิ้น

จำนวนสถำนศึกษำ(โรง)
61
76
69
17
25
248

ตำรำงที่ 3 ข้อมูลจานวนนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
จานวน
จานวน
ที่
อาเภอ
โรงเรียน
นักเรียน
1
เมืองอุบลราชธานี
20
1,484
2
เขื่องใน
15
703
3
ม่วงสามสิบ
16
832
4
ดอนมดแดง
3
239
5
เหล่าเสือโก้ก
2
179
รวมทั้งสิ้น
56
3,437
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จานวน
ห้องเรียน
72
44
52
12
7
187
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ตำรำงที่ 4 ข้อมูลจานวนนักเรียนจาแนกตามระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)
ระดับชั้น
อ.1
อ.2
อ.3
รวมปฐมวัย
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวมประถมศึกษำ
ม.1
ม.2
ม.3
รวมมัธยมศึกษำตอนต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวมมัธยมศึกษำตอนปลำย
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน
622
2,403
2,914
5,939
4,042
4,137
3,823
4,022
4,006
4,157
24,187
1,134
1,144
1,159
3,437
72
58
41
171
33,734

ห้องเรียน
53
196
214
463
280
274
276
279
276
274
1,659
63
60
64
187
2
2
2
6
2,315

ตำรำงที่ 5 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ประเภทบุคลำกร
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ศึกษานิเทศก์
บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ข้าราชการครู
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชั่วคราว
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
รวมทั้งสิ้น
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จำนวน
4
20
41
226
17
1,707
101
259
50
239
2,664
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ตำรำงที่ 6 เครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 จานวน 25 เครือข่าย
ที่

ชื่อเครือข่ำย

1
2
3
4
5
6
7

เมือง 1
เมือง 2
เมือง 3
เมือง 4
เมือง 5
เมือง 6
เมือง 7

8
9
10
11
12
13
14
15

เขื่องใน 1
เขื่องใน 2
เขื่องใน 3
เขื่องใน 4
เขื่องใน 5
เขื่องใน 6
เขื่องใน 7
เขื่องใน 8

16
17
18
19
20
21
22

ม่วงสามสิบ 1
ม่วงสามสิบ 2
ม่วงสามสิบ 3
ม่วงสามสิบ 4
ม่วงสามสิบ 5
ม่วงสามสิบ 6
เหล่าเสือโก้ก 1

23 เหล่าเสือโก้ก 2
24 ดอนมดแดง 1
25 ดอนมดแดง 2

ชื่อเครือข่ำย

ประธำนเครือข่ำย

โรงเรียนที่เป็นประธำน
เครือข่ำย
อนุบาลอุบลราชธานี
บ้านปลาดุก
บ้านท่าบ่อ
บ้านปะอาว
บ้านหัวคา
บ้านหนองจานัก
บ้านปากห้วยวังนอง

ศรีเมืองอุบล
ไร่น้อยเมืองอุบล
เซ ชี มูล
หนองขอนปะอาว
ขามใหญ่ 8
ศรีหัวเรือขี้เหล็ก
กุดลาดห้วยวังนอง
หนองกระโสบ
เขื่องในท่าไห
พระธาตุดงใหญ่
ฟากชี
ไทยค้อทอง
กอกโนนรังกลางใหญ่
ศรียางเหล่า
ก่อเอ้หัวดอน
ชีทวนหัวดอน

นายอภัย สบายใจ
นายอวยชัย สุทธัง
นายอรุณ พาชอบ
ว่าที่ ร.ต.อุดม ร่วมรักษ์
นางจรัสศรี ทิพย์อุตร์
นายวีระ วีระชาติ
นายสมคิด ไกรยสิทธิ์

ปัญญาม่วงหนองเหล่า
เกษมสีมา
เหล่าบกยางโยภาพ
หนองเมืองดุมใหญ่
หนองช้างเตย
ไข่นกยางสักแพง
พยัคฆ์แดนเหนือ
เหล่าเสือ-โพนเมือง
พยัคฆ์แดนใต้แพงใหญ่
หนองบก
ดอนมดแดง
ท่าเมืองเหล่าแดง

นายคานวล พวงธนะสาร
นายสุ่ย ไหลสุข
นายภคิน ลดาดกจิรานนท์
นายหนูอาง สมสมัย
นายพิภพ บุญปัน
นายวินัย บุญศรี
นายณัฐพงษ์ ดาขวา

เขื่องใน (เจริญราษฎร์)
ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี
บ้านทุ่ง
ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย
บ้านนาแก้วประชาสรรค์
บ้านเค็งนาดี
บ้านดงยาง
บ้านเสียม
(เสียมทองวิทยาคาร)
บ้านดอนแดง
บ้านโนนรังใหญ่
ชุมชนบ้านหนองขุ่น
บ้านดุมใหญ่ดงยาง
บ้านคาเกิ่งหนองจิก
บ้านแคน (ประชาสามัคคี)
บ้านขามน้อย

นายมนัส ทาจิตต์

บ้านแต้เก่า

นายวัฒน์ วงศ์คาพันธ์
นายสมพร แก้วใส

ดอนมดแดง (บ้านดงบัง)
บ้านสว่างโนนสวาง
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นายอรรถพร สาเภา
นายปิยะ อุทธสิงห์
นายประดิษฐ์ จันทร์เพ็ง
นายขวัญชัย วงศ์วานดุสิต
นายนราทิพย์ เวชกาล
นายประสิทธิ์ ทองโสม
นางสุพรรณี สุภาพรม
นายอุดมชัย บุญเอื้อ
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ผลกำรจัดกำรศึกษำ
1. ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนได้
พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ปรากฏผล
การแข่งขัน และผลการประเมินในปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนี้
1.1 ควำมสำมำรถด้ำนกำรแข่งขัน
1.1.1 ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
ของนักเรียน ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง 152 เหรียญ
ระดับเหรียญเงิน 51 เหรียญ และระดับเหรียญทองแดง 29 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 232 เหรียญ ได้ลาดับที่ 3
ระดับชาติ รายละเอียดดังนี้
ตำรำงที่ 7 ผลการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน
ระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
รองชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญ
อันดับที่ 2
อันดับที่ 2
ทองแดง
15
7
152
51
29
9
31
232
1.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 8 ค่าเฉลี่ยร้อยละผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT: National Test)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ทักษะที่ประเมิน
ด้านความสามารถทางภาษา
ด้านคานวณ
ด้านการใช้เหตุผล
รวม 3 ด้าน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีกำรศึกษำ 2559
47.33
40.28
48.59
45.40

ปีกำรศึกษำ
2560
49.16
36.22
51.38
45.59

ปีกำรศึกษำ
2561
53.85
49.26
48.10
50.41
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ตำรำงที่ 9 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test :
O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 - 2561 รายงานคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ สพฐ. และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระการ

ภาษาไทย
ยนรู้
คณิตเรีศาสตร์
วิทยาศาสตร์

เปรียบ
เทียบ

ระดับ สพฐ.

สพป.อบ.1

สพป.อบ.1

เปรียบ
เทียบ

เปรียบ เปรียบ
เปรียบ เปรียบ
เทียบ เทียบ
เทียบ เทียบ
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี 2559 ปี 2560
ปี
ปี
2561 ปี 59-60 ปี 60-61 2559 2560 2561 59-60 60-61 2559 2560 2561 59-60 60-61

เปรียบ
เทียบ
กับ
ประเทศ

เปรียบ
เทียบ
กับ
สพฐ.

52.98

46.58 55.90 -6.40

9.32 51.88 45.29 54.61 -6.59

9.32 53.39 45.05 55.53 -8.34

10.4

-0.37

0.92

40.47

37.12 37.50 -3.35

0.38 38.76 35.55 35.65 -3.21

0.10 41.94 37.23 39.32 -4.71

2.09
8

1.82

3.67

41.22

39.12 39.93 -2.10

0.81 40.27 38.13 38.83 -2.14

0.70 41.48 38.66 39.80 -2.82

1.14

-0.13

0.97
จ7

ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)

34.59

36.34 39.24

1.75

2.90 31.11 32.73 35.47 1.62

2.74 33.23 35.14 38.13 1.91

2.99

-1.11

2.66

เฉลี่ยทุกกลุม่ สาระ
การเรียนรู้

42.32

39.79 43.14 -2.53

3.35 40.51 37.93 41.14 -2.58

3.22 42.51 39.02 43.20 -3.49

4.18

0.05

2.06

ตำรำงที่ 10 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test :
O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 - 2561 รายงานคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ สพฐ. และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตำรำงที่ 11 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test :
O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 - 2561 รายงานคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ สพฐ. และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ตำรำงที่ 12 รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ระดับการ
ประเมิน

เขต (สพป.อบ.1)
จังหวัด
ศึกษาธิการภาค
สังกัด (สพฐ.)
ประเทศ

คะแนนประเมินการอ่าน

คะแนนประเมินการอ่าน

เปรียบเทียบปี
2560 - 2561

ปีการศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
อ่าน อ่าน รวม 2
ออก รู้เรื่อง
สมรรถนะ
เสียง

ปีการศึกษา 2561
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
อ่าน อ่าน รวม 2 อ่าน อ่าน รวม 2
ออก
รู้
ออก รู้เรื่อง
สมรรถนะ
สมรรถนะ
เสียง เรื่อง
เสียง

74.97

71.43

73.20

72.80

74.86

73.83

-2.17

3.43

0.63

71.68

68.65

70.18

66.88

71.44

69.16

-4.80

2.79

-1.02

74.60

70.29

72.46

67.39

71.90

69.65

-7.21

1.61

-2.81

73.34

69.52

71.46

65.70

71.17

68.44

-7.64

1.65

-3.02

73.57

69.58

71.60

66.13

71.24

68.69

-7.44

1.66

-2.91

ที่มำ : กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2. ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีนโยบายเพื่อลดปัญหานักเรียน
ออกกลางคันทั้งในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย และภาวะโภชนาการของ
นักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2561
3. ด้ำนบริหำรกำรศึกษำ
3.1 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (KRS) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 อยู่ใน
ระดับมำตรฐำน ค่ำคะแนน 4.03501
1. องค์ประกอบที่ 1 (Function base ) อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย
2. องค์ประกอบที่ 2 (Agenda base ) อยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมาย
3. องค์ประกอบที่ 4 (Innovation base ) อยู่ในระดับเป็นไปตามเป้าหมาย
3.2 การประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจั ดการศึกษาของส านั กงานเขตพื้นที่ การศึก ษาตามมาตรฐานส านั กเขตพื้น ที่ก ารศึ กษา พ.ศ.2560
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-MES) จานวน 3 มาตรฐาน ภาพรวมอยู่ในระดับดี
จาแนกดังนี้
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลของการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
จุดแข็ง ของมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
- การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีมาก
- การส่งเสริมบุคลากรมีความกระตือรือร้น ค้นหาความรู้ มีความคิดเชิงระบบ
สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับดีมาก
- การวางแผนอัตรากาลังครูและบุคลากรทางการศึกษาสอดคล้องตามนโยบาย
แก้ปัญหา และความต้องการของโรงเรียนได้ อยู่ในระดับดีมาก
จุดอ่อน ของมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
- การนาองค์ความรู้มาพัฒนาตนเอง และพัฒนาองค์กร โดยการใช้กระบวนการวิจัย
ต้องได้รับการพัฒนาเพิ่ม
- การส่งเสริมและการสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมและพัฒนาผู้เรียน ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
3.3 ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
คะแนนเฉลี่ยรวม 2.63 ระดับดีมาก โดยแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (3.5)
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ระดับคุณภาพ ดี (2)
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับ
คุณภาพ ดีมาก (2.7)
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ ระดับคุณภาพ ดี (2)
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ระดับคุณภาพ ดีมาก (3)
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม (4)
3.4 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้รับผลคะแนน 85.49 ลาดับที่ 96

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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17

ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของในหลวงรัชกำลที่ 10
มีใจความสาคัญว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้ผู้เรียน 4 ด้าน ดังนี้
๑. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
๑) มีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมือง
๒) ยึดมั่นในศาสนา
๓) มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์
๔) มีความเอื้ออาทรต่อครอบครัวและชุมชนของตน
๒. มีพื้นฐำนชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
๑) รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด ชอบ ชั่ว ดี
๒) ปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบ สิ่งที่ดีงาม
๓) ปฏิเสธสิ่งที่ผิด สิ่งที่ชั่ว
๔) ช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง
๓. มีงำนทำ มีอำชีพ
๑) การเลี้ยงดูลูกหลานในครอบครัว หรือการฝึกฝนอบรมในสถานศึกษาต้องมุ่งให้เด็กและเยาวชนรักงาน
สู้งาน ทาจนงานสาเร็จ
๒) การฝึกอบรมทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรต้องมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนทางานและมีงานทาในที่สุด
๓) ต้องสนับสนุนผู้สาเร็จหลักสูตรมืออาชีพ มีงานทา จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัว
๔. เป็นพลเมืองดี
๑) การเป็นพลเมืองดี เป็นหน้าที่ของทุกคน
๒) ครอบครัว สถานศึกษา และสถานประกอบการ ต้องเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี
๓) การเป็นพลเมืองดี คือ “เห็นอะไรที่จะทาให้บ้านเมืองได้ก็ต้องทา เช่น งานอาสาสมัคร งานบาเพ็ญ
ประโยชน์ งานสาธารณกุศลให้ทาด้วยความมีน้าใจและเอื้ออาทร
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หลักกำรทรงงำน ในหลวงรัชกำลที่ 9
1. จะทำอะไรต้องศึกษำข้อมูลให้เป็นระบบ
ทรงศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้น ทั้งเอกสาร แผนที่ สอบถามจากเจ้าหน้าที่
นักวิชาการ และราษฎรในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดที่ถูกต้อง เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และตรงตามเป้าหมาย
2. ระเบิดจำกภำยใน
จะทาการใดๆ ต้องเริ่มจากคนที่เกี่ยวข้องเสียก่อน ต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจ
และอยากทา ไม่ใช่การสั่งให้ทา คนไม่เข้าใจก็อาจจะไม่ทาก็เป็นได้ ในการทางานนั้นอาจจะต้องคุยหรือประชุมกับ
ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน หรือคนในทีมเสียก่อน เพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการต่อไป
3. แก้ปัญหำจำกจุดเล็ก
ควรมองปัญหาภาพรวมก่อนเสมอ แต่เมื่อจะลงมือแก้ปัญหานั้น ควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้าม แล้วเริ่ม
แก้ปั ญหาจากจุ ดเล็ กๆ เสี ย ก่อน เมื่อส าเร็ จแล้ ว จึงค่อยๆ ขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆ ทีล ะจุ ด เราสามารถเอามา
ประยุกต์ใช้กับการทางานได้ โดยมองไปที่เป้าหมายใหญ่ของงานแต่ละชิ้น แล้วเริ่มลงมือทาจากจุดเล็กๆ ก่อน
ค่อยๆ ทา ค่อยๆ แก้ไปทีละจุด งานแต่ละชิ้นก็จะลุลวงไปได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ “ถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออก
ก็ต้องแก้ไขการปวดหัวนี้ก่อน มันไม่ไ ด้แก้อาการจริง แต่ต้องแก้ปัญหาที่ทาให้เราปวดหัวให้ได้เสียก่อน เพื่อจะให้
อยู่ในสภาพที่ดีได้…”
4. ทำตำมลำดับขั้น
เริ่มต้นจากการลงมือทาในสิ่งที่จาเป็นก่อน เมื่อสาเร็จแล้วก็เริ่มลงมือสิ่งที่จาเป็นลาดับต่อไป ด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง ถ้าทาตามหลักนี้ได้ งานทุกสิ่งก็จะสาเร็จได้โดยง่าย… ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเริ่มต้นจาก
สิ่งที่จาเป็นที่สุดของประชาชนเสียก่อน ได้แก่ สุขภาพสาธารณสุข จากนั้นจึงเป็นเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
และสิ่งจาเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน แหล่งน้าเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค เน้นการปรับใช้ภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่น ที่ร าษฎรสามารถน าไปปฏิบั ติได้ และเกิดประโยชน์สู งสุ ด “การพัฒ นาประเทศจาเป็นต้ อ งท า
ตามลาดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน ใช้วิธีการและ
อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่ นคงพร้อมพอสมควร สามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อย
สร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลาดับต่อไป…” พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2517
5. ภูมิสังคม ภูมิศำสตร์ สังคมศำสตร์
การพัฒนาใดๆ ต้องคานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้ นว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับ
ลักษณะนิสัยใจคอคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกัน “การพัฒนาจะต้องเป็นไป
ตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา คือนิสัยใจคอของคนเรา จะไป
บังคับให้คนอื่น คิดอย่างอื่น ไม่ ได้ เราต้องแนะนา เข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้ เขาเข้ า ใจ
หลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”
6. ทำงำนแบบองค์รวม
ใช้วิธีคิดเพื่อการทางาน โดยวิธีคิดอย่างองค์รวม คือการมองสิ่งต่างๆ ที่เกิดอย่างเป็นระบบครบวงจร
ทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมต่อกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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7. ไม่ติดตำรำ
เมื่อเราจะทาการใดนั้น ควรทางานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับแค่
ในตาราวิชาการ เพราะบางที่ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด บางครั้งเรายึด ติดทฤษฎีมากจนเกินไปจนทาอะไรไม่ได้
เลย สิ่งที่เราทาบางครั้งต้องโอบอ้อมต่อสภาพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม และจิตวิทยาด้วย
8. รู้จักประหยัด เรียบง่ำย ได้ประโยชน์สูงสุด
ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงใช้หลักในการแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่าย
และประหยัด ราษฎรสามารถทาได้เอง หาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นมาแก้ไข ปรับปรุง
โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก ดังพระราชดารัสตอนหนึ่งว่า “ให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดย
ปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ”
9. ทำให้ง่ำย
ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรั บ ปรุ งและแก้ไขงาน การพัฒ นาประเทศตามแนวพระราชดาริไปได้โ ดยง่ า ย
ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สาคัญอย่างยิ่งคือ สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม
“ทาให้ง่าย”
10. กำรมีส่วนร่วม
ทรงเป็นนักประชาธิปไตย ทรงเปิดโอกาสให้สาธารณชน ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้มาร่วมแสดง
ความคิดเห็ น “ส าคัญที่สุ ดจะต้องหั ดท าใจให้ กว้างขวาง หนักแน่น รู้จักรับฟังความคิดเห็ น แม้กระทั่งความ
วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากผู้ อื่ น อย่ า งฉลาดนั้ น แท้ จ ริ ง คื อ การระดมสติ ปั ญ ญาละประส บการณ์ อั น หลากหลาย
มาอานวยการปฏิบัติบริหารงานให้ประสบผลสาเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง
11. ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวม
ในหลวงรั ช กาลที่ 9 ทรงระลึ ก ถึ ง ประโยชน์ ข องส่ ว นรวมเป็ น ส าคั ญ ดั ง พระราชด ารั ส ตอนหนึ่ ง ว่ า
“…ใครต่อใครบอกว่า ขอให้เสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวม อันนี้ฟังจนเบื่อ อาจราคาญด้วยซ้าว่า ใครต่อใครมาก็บอก
ว่าขอให้คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม อาจมานึกในใจว่า ให้ๆ อยู่เรื่อยแล้วส่วนตัวจะได้อะไร ขอให้คิดว่าคนที่ให้เป็นเพื่อ
ส่วนรวมนั้น มิได้ให้ส่วนรวมแต่อย่างเดียว เป็นการให้เพื่อตัวเองสามารถที่จะมีส่วนรวมที่จะอาศัยได้…”
12. บริกำรที่จุดเดียว
ทรงมีพระราชดาริมากว่า 20 ปีแล้ว ให้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาหลายแห่งทั่วประเทศโดยใช้หลักการ
“การบริการรวมที่จุดเดียว : One Stop Service” โดยทรงเน้นเรื่องรู้รักสามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกัน
ด้วยการปรับลดช่องว่างระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
13. ใช้ธรรมชำติช่วยธรรมชำติ
พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว รั ชกาลที่ 9 ทรงเข้ าใจถึ งธรรมชาติ และต้ องการให้ ประชาชนใกล้ ชิ ดกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรงมองปัญหาธรรมชาติอย่างละเอียด โดยหากเราต้องการแก้ไขธรรมชาติจะต้องใช้ธรรมชาติ
เข้าช่วยเหลือเราด้วย
14. ใช้อธรรมปรำบอธรรม
ทรงนาความจริงในเรื่องธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข
ปั ญ หาและปรั บ ปรุ ง สภาวะที่ ไ ม่ ป กติ เ ข้ า สู่ ร ะบบที่ ป กติ เช่ น การบ าบั ด น้ าเน่ า เสี ย โดยให้ ผั ก ตบชวา ซึ่ ง มี
ตามธรรมชาติให้ดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้า
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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15. ปลูกป่ำในใจคน
การจะทาการใดสาเร็จต้องปลูกจิตสานึกของคนเสียก่อน ต้องให้เห็นคุณค่า เห็นประโยชน์กับสิ่งที่จะทา….
“เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและจะ
รักษาต้นไม้ด้วยตนเอง”
16. ขำดทุนคือกำไร
หลักการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทย “การให้” และ “การเสียสละ”
เป็นการกระทาอันมีผลเป็นกาไร คือความอยู่ดีมีสุขของราษฎร
17. กำรพึ่งพำตนเอง
การพัฒนาตามแนวพระราชดาริ เพื่อการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้มี
ความแข็งแรงพอที่จะดารงชีวิตได้ต่อไป แล้วขั้นต่อไปก็คือ การพัฒนาให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคมได้ตาม
สภาพแวดล้อมและสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด
18. พออยู่พอกิน
ให้ประชาชนสามารถอยู่อย่าง “พออยู่พอกิน ” ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มี ขีดสมรรถนะ
ที่ก้าวหน้าต่อไป
19. เศรษฐกิจพอเพียง
เป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดารัสชี้แนะแนวทางการดาเนินชีวิต ให้ดาเนินไป
บน “ทางสายกลาง” เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งปรัชญานี้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับบุคคล องค์กร และชุมชน
20. ควำมซื่อสัตย์สุจริต จริงใจต่อกัน
ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อย ก็ย่อมทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ ที่มี
ความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ
21. ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
ทางานต้องมีความสุขด้วย ถ้าเราทาอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะ สนุกกับ
การทางานเพียงเท่านั้น ถือว่าเราชนะแล้ว หรือจะทางานโดยคานึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทาประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่นก็สามารถทาได้ “…ทางานกับฉัน ฉันไม่มีอะไรจะให้ นอกจากการมีความสุขร่วมกัน ในการทาประโยชน์ให้กับ
ผู้อื่น…”
22. ควำมเพียร
การเริ่มต้นทางานหรือทาสิ่งใดนั้นอาจจะไม่ได้มีความพร้อม ต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น ดังเช่น
พระราชนิพนธ์ “พระมหาชนก” กษัตริย์ผู้เพียรพยายามแม้จะไม่เห็นฝั่งก็จะว่ายน้าต่อไป เพราะถ้าไม่เพียรว่ายก็จะ
ตกเป็นอาหารปู ปลาและไม่ได้พบกับเทวดาที่ช่วยเหลือมิให้จมน้า
23. รู้ รัก สำมัคคี
รู้ คือ รู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหานั้น
รัก คือ เมื่อเรารู้ถึงปัญหาและวิธีแก้แล้ว เราต้องมีความรัก ที่จะลงมือทา ลงมือแก้ไขปัญหานั้น
สามัคคี คือ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่สามารถลงมือทาคนเดียวได้ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน
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นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
วิสัยทัศน์
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม
5. ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้ำหมำย
1.ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และปรับตัวต่อ
เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นาทางวิชาการ
มีสานึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ
5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่
ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
อย่างเป็นระบบ
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7. สานักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน โดย กระจายอานาจการบริหารงานและการจัด
การศึ ก ษาให้ ส ถานศึ ก ษา บริ ห ารเชิ ง บู ร ณาการ มี ร ะบบข้ อ มู ล สารสนเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
วิสัยทัศน์ (Vision)
ส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุบลราชธานี เขต 1 เป็นองค์กรแห่ ง การเรี ย นรู้
ที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มุ่งสู่สากล บนพื้นฐาน ความเป็นไทย
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันคุณภาพหลักของชาติ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา
4. เสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
และสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
6. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ในลุ่มน้า มูล ชี เซ โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถิ่น
เป้ำประสงค์ (Goal)
1. ผู้เรียนทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และ
ปรับตัวต่อการเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี
2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยาทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้ างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
4. ผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่ วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภ าวะผู้นา
ทางวิชาการ ยึดหลักธรรมาภิบาล
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5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน
และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียน
นวัตกรรม
6. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางาน มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ
เป็นสานักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กากับ
ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาสื่อเทคโนโลยี และระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
8. สานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา มีงานวิจัยที่สามารถนาผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Values and corporate culture)
UBON1 L SMART D
U :

Unity

ความเป็นเอกภาพ

B :

Balance

ความสมดุล

O:

Organization

เป็นองค์กรต้นแบบ

N:

Network

การสร้างเครือข่าย

1:

1

ความเป็นที่หนึ่ง

L:

Love

รู้รักสามัคคี

S:

Smile

ยิ้มแย้มแจ่มใส

M:

Morality

พร้อม เรียนรู้สู่มาตรฐาน

T : Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้

R : Readiness

จิตใจมีคุณธรรม

A : Accountability

ความรับผิดชอบ

D : Decentralization การกระจายอานาจ

แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่ อน
นโยบายสู่การปฏิบัติที่ส อดคล้ องและเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 20 ปี แผนพัฒ นา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 นโยบายรัฐ บาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและทิศทางพัฒนาการกับการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้ า งโอกาสในการเข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
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นโยบำยที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ประเด็นกลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพำะ กลุ่มชำติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกำส และกลุ่มที่อยู่
ในพื้นที่ห่ำงไกลทุรกันดำร เช่น พื้นที่สูง ชำยแดน ชำยฝั่งทะเล และเกำะแก่ง ได้รับกำรบริกำรด้ำน กำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ที่มีคุณภำพ และเหมำะสมตรงตำมควำมต้องกำร
ตัวชี้วัด
1.1. จานวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
การพัฒนา ทักษะชีวิต อย่างเหมาะสม
1.2 จานวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ
ที่เหมาะสมกับบริบท
1.3 พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผล
ทีเ่ หมาะสม สาหรับการพัฒนาศักยภาพ
1.4 จานวนผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตสานึกรักในสถานบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
1. ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ (Career Education)
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี หลักคิดที่
ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศ ทางด้านวิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
ตามความต้องการ และมีทักษะ ในการป้องกัน ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการเรียน
รู้ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพื้นที่
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการปรับปรุงหลักปฐมวัยในการพัฒนา ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. พั ฒ นำผู้ เ รี ย นทุ ก คนให้ มี ค วำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ของชำติ และยึ ด มั่ น กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมือง
ดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
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ตัวชี้วัด
2.1 ร้ อยละของผู้ เรี ย นที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลั กของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.2 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง การมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง
มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
2.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลั กสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้ อม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม
จริยธรรม
2.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัช กาล
ที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ไปสอนผู้เรียนให้ มีคุณลั กษณะอันพึงประสงค์ตามที่กาหนดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศ ด้ำนวิชำกำร
นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ตัวชี้วัด
ด้ำนผู้เรียน
3.1 ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3.2 ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน
3.3 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน
3.4 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์
3.5 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading
Literacy)
3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์
(Mathematical Literacy)
3.7 ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
(Scientific Literacy)
3.8 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.9 ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.10 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
3.11 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
3.12 ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการอ่านตั้งแต่
ระดับขั้นพื้นฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA
3.13 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนวทาง
การประเมิน PISA
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ด้ำนสถำนศึกษำ
3.14 ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง
(Active Learning)
3.15 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา
3.16 ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 ขั้น
(IS: Independent Study)
3.17ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดีสำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข
ตัวชี้วัด
4.1 ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
4.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
อาชีพตามความถนัด เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
4.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย
4.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา
5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้ำงเสริม
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
5.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิ จเพื่ อการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น( Environmental Education Sustainable Development: EESD)
จั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายโลก เพื่ อ การพั ฒ นา อย่ า งยั่ ง ยื น ( Global Goals for Sustainable
Development)
6. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
ตัวชี้วัด
6.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของแต่ละระดับ
6.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ
ทักษะการดารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ
6.3 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถพิเศษ
ด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น
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7. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำ น ำ Digital Technology มำใช้ ใ นกำรจั ด กำรเรี ย นรู้
ให้ แ ก่ ผู้ เ รี ย น เป็ น รำยบุ ค คลตำมสมรรถนะ ควำมต้ อ งกำร และควำมถนั ด สร้ ำ งสั ง คมฐำนควำมรู้
(Knowledge- Based Society) เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
ตัวชี้วัด
7.1 ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform
7.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform

นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำครูให้
ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด
1.1 สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี
1.2 สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับ
บริบทของพื้นที่
1.3 สถานศึกษาทุกแห่งมีจานวนครูอย่างเหมาะสม
2. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด
2.1 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตาม
ความจาเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
3. นำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภททั้งระบบ
ตัวชี้วัด
3.1 สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ
3.2 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology
3.3 ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาที่ขาดแคลน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

29

นโยบำยที่ 4 สร้ ำ งโอกำสในกำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรกำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพ มี ม ำตรฐำน และ
ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่

ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา
1.2 ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน
1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่
มีประสิทธิภาพ
1.4 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้ในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบทของพื้นที่
เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน

ตัวชี้วัด
2.1.ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามที่กาหนด
3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
ตัวชี้วัด
3.1 มีข้อมูล สารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ในการติดตาม ช่วยเหลือสนับสนุนให้สถานศึกษาดาเนินการจัดการศึกษาพิเศษได้อย่างเหมาะสม
3.2 สถานศึกษาทุกแห่งต้องมีความพร้อมในการสามารถจัดการศึกษาแบบเรียนรวมได้
4. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ
ตัวชี้วัด
4.1 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรง
อย่างเหมาะสม
4.2 ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.3 จานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
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5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับนำ Digital Technology มำใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
ตัวชี้วัด
5.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย
5.2 สถานศึกษามี Digital Device เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ DLTV DLIT

นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐานสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป
1.3 ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA: Integrity & Transparency Assessment)
2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำร
จัดกำรศึกษำ
ตัวชี้วัด
2.1 ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
3. ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ นำไปสู่กำรกระจำยอำนำจ 4 ด้ำน
ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นที่
ตัวชี้วัด
3.1 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ
3.2 มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอานาจทั้งระบบ
3.3 มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ
3.4 ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน/ปฐมวัย/) และพัฒนาสู่ระดับสากล
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3.5 จานวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง
3.6 ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสมเพียงพอตัวชี้วัด
4.1 มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษาโดยตรงอย่าง
เหมาะสม
4.2 ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.3 จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับนำ Digital Technology มำใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่กำรนำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเชื่อมโยง ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นมำวิเครำะห์
เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็น รำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และ
สำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกร มนุษย์ของประเทศต่อไป
ตัวชี้วัด
5.1 สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ Strategy
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้กาหนดทิศทางการพัฒนาด้ าน
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้ปรับปรุง วิสั ยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์ ก ร
เป้าประสงค์ เพื่อให้สอดคล้ องนโยบายด้านการศึกษาจากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานด้านการศึ กษา
ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กาหนด กลยุทธ์ ประจาปี
งบประมาณ 2562 ดังต่อไปนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
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ส่วนที่ 3
แผนงำน/โครงกำร
ในส่วนที่ 3 ของแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประกอบด้วย
1. ตารางสรุปโครงการ
2. รายละเอียดโครงการ
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1. ตารางสรุปโครงการ
ที่
1
2
3

รำยกำร
งบความจาเป็นพื้นฐาน
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภารกิจ กลุ่ม/หน่วย
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ สพฐ.และหน่วยงานอื่นๆ
กาหนดกิจกรรมและเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ สพท. ดาเนินการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมำณ
4,666,000
5,265,300
9,331,300

1. งบควำมจำเป็นพื้นฐำน จำนวน 4,666,000 บำท
ที่

รำยกำร

1 ค่าสาธารณูปโภค ตามรายละเอียด
ดังนี้
1.1 ค่าไฟฟ้า

งบประมำณ

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

1,560,000 ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณจากฐานข้อมูลการใช้จ่าย
ในรอบปีที่ผ่านมา จานวน 12 เดือน ๆ ละ
130,000 บาท

1.2 ค่าน้าประปา

96,000

ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณจากฐานข้อมูลการใช้จ่าย
ในรอบปีที่ผ่านมา จานวน 12 เดือนๆ ละ
8,000 บาท

1.3 ค่าโทรศัพท์

54,000

ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณจากฐานข้อมูลการใช้จ่าย
ในรอบปีที่ผ่านมา จานวน 12 เดือนๆละ
4,500 บาท

1.4 ค่าไปรษณียภัณฑ์

84,000

ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณจากฐานข้อมูลการใช้จ่าย
ในรอบปีที่ผ่านมา จานวน 12 เดือนๆ ละ
8,000 บาท

2 ค่าวัสดุและซ่อมแซมบารุงรักษา
ยานพาหนะ, ครุภัณฑ์และเครื่องมือ
เครื่องใช้ทุกประเภท
3 ค่าวัสดุอุปกรณ์สานักงาน

300,000

ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณตามความจาเป็น
ตามบริบทของพื้นที่

300,000

ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณ จานวน 300,000 บาท

4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

240,000

ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณ เดือนละ 20,000 บาท
จานวน 12 เดือน
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ที่

รำยกำร

5 ค่าจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว

งบประมำณ

รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

1,332,000 จัดสรรค่าตอบแทนให้ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ในอัตราเดิมไปพลางก่อน จานวน 8 รายๆ ละ
12 เดือน เป็นเงิน 1,332,000 บาท

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนา ค่าถ่ายเอกสารสาเนา

500,000

ขอเสนอจัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
สัมมนา ของทุกคณะที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามภารกิจ
งานของทุกกลุ่ม/หน่วย ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
ค่าตอบแทนค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสารสาเนา
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

7 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสานักงาน,อาคารประกอบ,สิ่ง
ปลูกสร้างอื่นและภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมบริเวณสานักงาน

200,000

ดาเนินกิจกรรม 5 ส. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สานักงาน
น่าอยู่ การควบคุมภายใน

รวมทั้งสิ้น
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2. งบประมำณพัฒนำคุณ ภำพกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
จำนวน 5,265,300 บำท
แผนงำน/โครงกำร
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๒
พัฒนาบทบาทด้านการบังคับใช้กฎหมายของผู้บริหารสถานศึกษา
กระบวนการขั้นตอนการดาเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
(อบรมครูผู้จบนิติศาสตร์)
วินัยสัญจร (นิตินิเทศ)
การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน
เทคนิคและการบริหารเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
พัฒนาศักยภาพครูผู้ขับเคลื่อนงานสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรงเรียน

รวม
กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชา
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
พัฒนาและส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบนิเทศภายในสถานศึกษาในสังกัด
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้บันได ๕ ขั้น ของการพัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(กิจกรรมการประเมิน Pre O-NET)
สังเคราะห์ผลการตรวจสอบ และผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

553,000 กลุ่มส่งเสริมฯ
55,500 กลุม่ กฎหมายและคดี
30,000 กลุ่มกฎหมายและคดี
30,000 กลุม่ กฎหมายและคดี
56,000 หน่วยตรวจสอบภายใน
49,500 หน่วยตรวจสอบภายใน
87,700 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
20,000 กลุ่มส่งเสริมฯ
881,700

339,200
87,400

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ

127,500
320,000
300,000

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ

129,800

กลุ่มนิเทศฯ

63,600
50,000

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ

16,900
118,700

กลุ่มนิเทศฯ
กลุ่มนิเทศฯ
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แผนงำน/โครงกำร
เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อรองรับ
การประเมินภายนอก
รวม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ
สรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตาแหน่ง
ว่างตามแผนอัตรากาลัง
การจัดรายละเอียดประกอบรายการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่ฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
การจัดทาแผนอัตรากาลังและการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาขอเลื่อนมีวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ TEPE Online
สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสู่การ
เป็นผู้บริหารยุค ๔.๐
จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญ
จักรพรรดิมาลา
ปัจฉิมนิเทศ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจาสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
สร้างความตระหนักตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูกจิตสานึกสู่การ
เป็นครูมืออาชีพ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัล ครูดีใน
ดวงใจ ครูครุสดุดี ครูดีเขตพื้นที่การศึกษาบุคลากรทางการศึกษา
ดีเด่น รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
ฝึกอบรมหลักสูตร “การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญ ด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)
รวม
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งบประมำณ
166,600
1,719,700

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศฯ

60,000

กลุ่มบริหารงานบุคคล

65,100

กลุ่มบริหารงานบุคคล

27,000

กลุ่มบริหารงานบุคคล

113,000
30,000

กลุ่มพัฒนาครูฯ
กลุ่มพัฒนาครูฯ

450,000

กลุ่มพัฒนาครูฯ

20,000

กลุ่มพัฒนาครูฯ

230,000

กลุ่มพัฒนาครูฯ

200,000

กลุ่มพัฒนาครูฯ

40,000

กลุ่มพัฒนาครูฯ

60,000

กลุ่มพัฒนาครูฯ

20,000

กลุ่มพัฒนาครูฯ

56,400

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

1,371,500
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แผนงำน/โครงกำร
กลยุทธ์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร ทำงกำรศึกษำและกำร
เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ติดตามการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและ ศูนย์การเรียน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖2
รวม
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมพลัง รักษ์องค์กร
รวม
กลยุทธ์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
วันสาคัญของชาติ ประเพณีและกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์
ต้อนรับบุคคลสาคัญและแขกผู้มีเกียรติ (สนามบิน)
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานกลุ่มอานวยการ
ประชุมปฏิบัติการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ : การดาเนินการ เพื่อบรรลุผล
สาเร็จและ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ (KRS )
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร และการสร้างภาคีเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
“การกาหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1”
การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สพฐ.ติดตาม, ศธภ.๑4
และ ศธจ.)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

16,900
111,200

กลุ่มส่งเสริมฯ
กลุ่มนิเทศฯ

118,700
246,800

กลุ่มส่งเสริมฯ

77,200
105,000
182,200

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ

131,000
84,000
100,000
85,000
42,000

กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ

20,000

กลุ่มอานวยการ

24,100

กลุ่มอานวยการ

105,200

กลุ่มอานวยการ

44,200

กลุ่มนโยบายและแผน

15,000

กลุ่มนโยบายและแผน
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แผนงำน/โครงกำร
การจัดตั้งงบประมาณประจาปี และจัดสรรงบประมาณระหว่าง
ปีงบประมาณตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ DMC
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศศึกษา (ก.ต.ป.น.)
พัฒนาโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
รวม
รวมทั้งสิ้น

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

40,000

กลุ่มนโยบายและแผน

43,300
47,800

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

81,800
งบ สพฐ.
863,400
5,265,300

กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมฯ
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2. รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ชื่อโครงกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ประจำปี ๒๕๖๒
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด้ำนควำมมั่นคง
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคม
และประเทศชำติ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ.
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำยไพฑูรย์ ตระกำรไทย นำงธัญญภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
๑ ตุลำคม 2561 - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑ . หลักกำรและเหตุผล

ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดนโยบาย
ขับ เคลื่ อน การปฏิรู ป การศึกษาในทศวรรษที่ส องมีเป้าหมาย คือ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ
เพื่อสร้างเด็ก ให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความสามารถ สนับสนุนการแข่งขันของประเทศ และอยู่ร่วมกันใน
สังคมโลก ได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็น
พลเมือง (Civic Education) โดยบูรณาการกับวิชาการของลูกเสือเพื่อปรับใช้ตามหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอน การประเมิน ผล และการจั ดกิจ กรรม เพื่อให้ การขับเคลื่ อนนโยบายดังกล่ าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย
มีคุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และมุ่งเน้นการดาเนินการให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้ เรียน
ในวัยเสี่ยง ให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ชุมชนและสังคม ซึ่งยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปี ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ แ ก่ เ ด็ ก เยาวชน ให้ มี ภู มิ คุ้ ม กั น ยาเสพติ ด ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ทั ก ษะชี วิ ต
ผ่านการจัดการเรียนรู้ เน้นการสร้างกระบวนการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการสารวจสภาพ
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง
ยาเสพติด การจัดเจ้าหน้าที่ตารวจประสานงานโรงเรียน การส่งเสริมจริยธรรม กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เป็นต้น
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เล็งเห็นความสาคัญในการ
ป้องกัน กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ทักษะชีวิต
ให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันยาเสพติด ผ่านการจัดการเรียนรู้ และเพื่อให้เกิดการดาเนินงานป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในเยาวชนวัยเสี่ยงในโรงเรียนที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ จึงจัดทาโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจาปี ๒๕๖๒ ขึ้น
๒ . วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
๒.๒ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข
ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
๒.๓ เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างระบบการป้องกันในทุกพื้นที่อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ ประชุมชี้แจงนโยบายในระดับพื้นที่ ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับขยายโอกาสและ
คณะกรรมการ จานวน ๑๒๑ คน
๓.๑.๒ กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน ๕๖
โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนละ ๑๒ คน รวม ๖๗๒ คน และคณะทางาน จานวน ๑๐ คน รวม ๖๘๒ คน
๓.๑.๓ กิจกรรมฝึกอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “รวมพลังเด็กและเยาวชน”
- นักเรียนแกนนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑- ๓ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน
๒๕ โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนละ ๔ คน จานวน ๑๐๐ คน ครูและคณะทางาน จานวน ๔๐ คน รวม ๑๔๐ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
- ผู้ผ่านการฝึกอบรมลูกเสือหลักสูตร “ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” สามารถนาความรู้ ทักษะ
กระบวนการไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และลูกเสือในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๒ กิจกรรมฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน
- ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ ทักษะกระบวนการไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ
นักเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและลดพฤติกรรมเสี่ยง
๕. กิจกรรม/วิธีกำร/ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน
กิจกรรมหลัก
๑. กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
๑.๑ ประชุมชี้แจงนโยบายในระดับพื้นที่/และรายงานการใช้
สารเสพติด (เหล้า/บุหรี่)
๑.๒ แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
๕๖ โรงเรียนๆละ ๑๒ คน รวมจานวน ๖๗๒ คน และคณะทางาน
จานวน ๙ คน รวม ๖๘๑ คน
๑.๓ อบรมให้ความรู้ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
๑.๔ ประเมินผล ติดตาม สรุปผล/รายงานโครงการ
๒. กิจกรรมสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการอานวยการ บริหารจัดการ
และชี้แจงนโยบายในระดับพื้นที่
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กิจกรรมหลัก

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

3. กิจกรรมฝึกอบรมค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน
๓.๑ ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
๓.๒ แจ้งโรงเรียนส่งนักเรียนแกนนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ครู และคณะทางาน จานวนรวม ๑๔๐ คน
๓.๓ จัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ประจาปี ๒๕๖๒
๓.๔ ประเมินผล ติดตาม สรุปผล/รายงานโครงการ
๔. ประชุมสรุปผลงานการจัดโครงการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้าง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การใช้
สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย สารเสพติด(เหล้า/บุหรี่)
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๖. งบประมำณ
งบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ดในสถานศึ ก ษา กิ จ กรรมหลั ก ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปัญ หายาเสพติด
ในสถานศึกษา งบดาเนินงาน รหัสกิจกรรมย่อย ๒๐๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 553,000 บาท
๗. รำยละเอียดประมำณกำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
กิจกรรม
รำยกำรจ่ำย
งบประมำณ
(ข้อมูลตามข้อ 5)
(ระบุจานวนหน่วย/มูลค่าต่อหน่วยให้ครบถ้วน ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
ชัดเจน)
๑. กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ ประชุมชี้แจงนโยบำยในระดับพื้นที่
ต้านภัยยาเสพติด ประจาปี - ค่าอาหาร ๑ มื้อๆ ละ ๗๐ บาท (๑๒๑ คน x
๑๐,๘๙๐
๒๕๖๒ (๓ วัน ๒ คืน)
๙๐ บาท x ๑ มื้อ) เป็นเงิน
- ประชุมคณะกรรมการ
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อๆ ละ ๓๐
๗,๒๖๐
ชี้แจงนโยบายในระดับพื้นที่/ บาท (๑๒๑ คน x ๓๐ บาท x ๒ มื้อ) เป็นเงิน
และการรายงานการใช้สาร ฝึกอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ประจำปี
เสพติด (เหล้า/บุหรี่)
๒๕๖๒ (๓ วัน ๒ คืน) ลูกเสือโรงเรียนละ ๑๒
- ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัย คน (๕๖ โรงเรียน x ๑๒ คน= ๖๗๒ คน) และ
ยาเสพติด ประจาปี ๒๕๖๒ คณะทางาน ๑๐ รวมทั้งสิ้น ๖๘๒ คน
(๓ วัน ๒ คืน)
๓๑๐,๓๑๐
- ค่าอาหาร ๗ มื้อๆ ละ ๖๕ บาท ( ๖๘๒ คน x
๒. กิจกรรมสนับสนุนเป็น ๖๕ บาท x ๗ มื้อ) เป็นเงิน
ค่าใช้จ่ายในการอานวยการ - อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๖ มื้อๆ ละ ๒๕ บาท
๑๐๒,๓๐๐
บริหารจัดการ และชี้แจง
(๖๘๒ คน x ๒๕ บาท x ๖ มื้อ) เป็นเงิน
นโยบายในระดับพื้นที่
๗,๓๙๐
- ค่าบริหารจัดการจัดโครงการ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กิจกรรม
(ข้อมูลตามข้อ 5)

รำยกำรจ่ำย
งบประมำณ
(ระบุจานวนหน่วย/มูลค่าต่อหน่วยให้ครบถ้วน ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
ชัดเจน)
๓. กิจกรรมจัดค่าย
- ค่าอาหาร ๔ มื้อๆ ละ ๙๐ บาท
เสริมสร้างทักษะชีวิต “รวม (๑๔๐ คน x ๙๐ บาท x ๔ มื้อ) เป็นเงิน
๕๐,๔๐๐
พลังเด็กและเยาวชน”
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อๆ ละ ๓๐
ประจาปี ๒๕๖๒
บาท (๑๔๐ คน x ๓๐ บาท x ๔ มื้อ) เป็นเงิน
๑๖,๘๐๐
- ค่าตอบแทนวิทยากรเอกชน
(๑๒ ชม.x๑,๒๐๐ บาท) เป็นเงิน
๑๔,๔๐๐
๔. นิเทศ ติดตามการ
- ประชุมคณะทางานก่อนและหลัง สรุปผลงาน
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การติดตาม--ค่าอาหารกลางวัน (๖๕ คนX๙๐
การเสริมสร้าง ป้องกันและ X๒ มื้อ)
๑๑,๗๐๐
แก้ไขปัญหายาเสพติด การ - ค่าอาหารว่าง (๖๕ คนX๓๐ บาทX๔ มื้อ)
๗,๘๐๐
ใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะ
- ค่าเบี้ยเลี้ยง คณะกรรมการ (๑๐ คน x ๑๒๐
สมองในเด็กปฐมวัย สารเสพ บาท x ๗ วัน) เป็นเงิน
๘,๔๐๐
ติด(เหล้า/บุหรี่) ระบบการ - ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง เป็นเงิน
๕,๓๕๐
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รวม
๔๒,๓๐๐ ๕๐๕,๓๕๐
รวมทั้งสิ้น (ห้ำแสนห้ำหมื่นสำมพันบำทถ้วน)
๕๕๓,๐๐๐
งบประมำณ ขอถัวจ่ำยงบประมำณทุกรำยกำร
๘. แผนกำรดำเนินโครงกำรและกำรใช้จ่ำยเงิน
รวม
แผนกำรใช้จ่ำยเงิน (ระบุจานวน : บาท)
กิจกรรมหลัก
งบประมำณ
ไตรมำส ๑ ไตรมำส ๒
ไตรมำส ๓ ไตรมำส ๔
(บำท)
กิจกรรมหลักที่ ๑
๑๘,๑๕๐
๑๘,๑๕๐
กิจกรรมหลักที่ ๒
๔๒๐,๐๐๐
๔๒๐,๐๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๓
๘๑,๖๐๐
๘๑,๖๐๐
กิจกรรมหลักที่ ๔
๓๓,๒๕๐
๓๓,๒๕๐
รวม
๕๕๓,๐๐๐
๕๕๓,๐๐๐
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ(ทั้งเชิงปริมาณ/คุณภาพ)
๙.๑ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัยจากยาเสพติดทุกคน
๙.๒ สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๐. กำรประเมินผลโครงกำร (ประเมินผลตามตัวชี้วัด) ๑. แบบสอบถาม ๒.แบบสารวจความพึงพอใจ
๑๐.๑ สรุปผลจากการดาเนินงานโครงการ ตอบแบบสอบถามและประชุมประเมินผล
๑๐.๒ จัดทาเอกสารการดาเนินงาน เพื่อรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ชื่อโครงกำร
พัฒนำบทบำทด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด้ำนควำมมั่นคง
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคม
และประเทศชำติ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ.
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมำยและคดี
ผู้รับผิดชอบ
นำยวิลำศ วรรณแสง
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนือง
ระยะเวลำดำเนินกำร
๑ ตุลำคม 2561 - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทางการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่บัญญัติว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา ๓๔ (๒)
เฉพาะที่เป็นโรงเรียน มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีเอกภาพในการจัดการศึกษาและให้ผู้อานวยการสถานศึกษา เป็น
ผู้ บั งคับ บั ญชาข้าราชการและบุ คลากรทางการศึ กษาในสั งกั ด ตามมาตรา ๒๗ แห่ งพระราชบัญญัติร ะเบี ย บ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ทั้ ง ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล
งบประมาณ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด และอื่นๆ ที่ได้รับมอบอานาจ แต่เนื่องจาก
ปัจจุบันได้ปรากฏปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายหรือประเด็นพิพาทด้านการบังคับบัญชา ด้านคดีปกครอง
อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทั้งภายในหน่วยงานการศึกษา ชุมชนหรือองค์กรบริหารงานบุคคล ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ราชการและเรื่องอื่น แม้การดาเนินการบริหารภายใต้กฎหมายดังกล่าว จะมีบทบัญญัติอานาจหน้าที่
ของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน หรือการกระทาทางปกครองในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ
หน่วยงานของรัฐในสถานศึกษาก็ตาม แต่ก็ปรากฏมีประเด็นปัญหาและข้อพิพาทอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดหรือบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนคลาดเคลื่อนไป โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ ดังนั้น การให้ความรู้ ความเข้าใจ การสร้าง
ความตระหนัก การฝึกปฏิบัติ หรือหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งหรือการปฏิบัติราชการที่ดีจึงเป็น
เรื่องจาเป็นและมีความสาคัญตามหลักธรรมาภิบาล
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายปกครอง กฎหมายด้านการบริหารงานบุคคล
๒.๒ เพื่อให้การปฏิบัติหรือการบังคับใช้กฎหมายของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสม
ตามที่กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด และขจัดปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นได้
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
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๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงคุณภาพ
ร้ อยละของสถานศึกษาในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ลดข้อพิพาทในคดีปกครอง คดีอาญา หรือคดีแพ่ง ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๙๐
๓.๒ เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๑๙๐ คน
2) รองผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๒๐ คน
3) วิทยากรและคณะทางาน จานวน ๒๐ คน
รวม ๒๓๐ คน
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
รำยกำร
ระยะเวลำ
ผู้รับผิดชอบ
๑

๒

๓

๔

ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนกิจกรรม
- ประชุมปรึกษาและหาข้อสรุปเพื่อจัดทาโครงการ
- ร่างโครงการ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
- ดาเนินการแจ้งหนังสือ
- ดาเนินงานตามแผนงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
- การประเมินโครงการ/ติดตามผล
- สรุปผลการดาเนินงาน
ขั้นนาเสนอโครงการ
- นาเสนอผลการจัดโครงการ

๑ วัน

๑ วัน
2 สัปดาห์
๑ วัน
๑ วัน

กลุ่มกฎหมาย
และคดี
กลุ่มกฎหมาย
และคดี
กลุ่มกฎหมาย
และคดี
กลุ่มกฎหมาย
และคดี

กำรดำเนินโครงกำร
หลักสูตรอบรม
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
พิธีเปิดการอบรม
๑. บรรยายหลักการบริหารความขัดแย้งในองค์กร
๒. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
๓. ความรับผิดทางละเมิดและการดาเนินการ และ
กฎหมายด้านการบริหารงานบุคคลตาม พ.ร.บ.
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗
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วิทยำกร/ผู้ดำเนินรำยกำร

เวลำ

นายขวัญเรือน แสบงบาล
รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.อบ. เขต ๑
ตุลาการศาลปกครองอุบลราชธานี
นายวิลาศ วรรณแสง
นิติกรชานาญการ สพป.อุบล เขต
๑

๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๔๕
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐
๑๓.๑๕ – ๑๖.๓๐
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๕. งบประมำณ งบประมาณ จ านวน ๕๕,๕๐๐.บาทถ้ว น จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีตามแผน
ปฏิบัติการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ
ดังนี้
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
ที่
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๑ ค่าอาหารเที่ยง อาหารว่างและ
๔๓,๗๐๐
๔๓,๗๐๐
เครื่องดื่ม เช้า บ่าย
๒ ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนวิทยากร
๕,๘๐๐
๕,๘๐๐
๓ ค่าจัดทาเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๔ ค่าทาป้าย
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐
๕ ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
ดาเนินงาน
รวมงบประมำณ
๕๕,๕๐๐
๕,๘๐๐
๔๓,๗๐๐
๖,๐๐๐
๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการดาเนินการ เช่น ระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มีผลต่อความเสี่ยง ทาให้ผลการดาเนินงานไม่ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนและวิเคราะห์หลักสูตรการดาเนินการตามโครงการอย่างละเอียด
เพื่อให้สามารถวางแผนการดาเนินงานที่ได้ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
๗. กำรประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัด
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎหมายที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองมากยิ่งขึ้น
๒. สร้างเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาผ่าน
กลุ่มเครือข่าย
๓. อัตราการการพิพาทด้านคดีปกครอง
คดีอาญา หรือคดีแพ่ง ลดลง

เครื่องมือที่ใช้
วิธีกำรประเมิน
การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์ใน
ประชุม
การสัมภาษณ์
สังเกตการณ์

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ ๙๐

การสัมภาษณ์ใน
ครบตามเป้าหมาย
ประชุม
ที่กาหนด
การนาคดีขึ้นฟ้องร้อง ร้อยละ ๙๐
มีจานวนน้อย

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ กลุ่ ม กฎหมายและคดี ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต ๑
มีความเข้มแข็ง ในการบริหารงานและมีประสิทธิภาพ
๘.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถปฏิบัติตามหลัก
กฎหมายที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ถูกต้อง
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ชื่อโครงกำร

กระบวนกำรขั้นตอนกำรดำเนินกำรสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง
(อบรมครูผู้จบนิติศำสตร์)
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด้ำนควำมมั่นคง
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคม
และประเทศชำติ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ.
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมำยและคดี
ผู้รับผิดชอบ
นำยวิลำศ วรรณแสง
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
๑ ตุลำคม 2561 - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
พ.ร.บ.ระเบี ย บข้าราชการครูและบุ คลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่ ม เติ ม
มาตรา ๙๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าใหผู บั งคับบัญชามีห นาที่เสริมสรางและพัฒ นาใหผู อยู ใตบังคับบัญชามีวินัย
ปองกันมิใหผู อยู ใตบังคับบัญชากระทาผิดวินัยและดาเนินการทางวินัยแกผู อยู ใตบังคับบัญชาซึ่งมีกรณีอันมีมูล
ที่ควรกลาวหาวากระทาผิดวินัย หรือเมื่อมีการกลาวหาโดยปรากฏตัวผู กลาวหาหรือกรณีเปนที่สงสัยวาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู ใดกระทาผิดวินัยโดยยังไมมีพยานหลักฐาน ใหผูบังคับบัญชารีบดาเนินการสืบสวน
หรื อ พิ จ ารณาในเบื้ อ งตนวากรณี มี มู ล ที่ ค วรกลาวหาวาผู นั้ น กระท าผิ ด วิ นั ย หรื อ ไม ถาเห็ น วากรณี ไ มมี มู ล
ที่ ค วรกล าวหาว ากระท าผิ ด วิ นั ย จึ ง จะยุ ติ เ รื่ อ งได ถ าเห็ น ว ากรณี มี มู ล ที่ ค วรกล าวหาว ากระท าผิ ด วิ นั ย
ก็ใหดาเนินการทางวินัยทันที
สืบเนื่องจากภาวะปัจ จุบัน มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษา
จากหน่วยงานอื่น เช่น ศูนย์ดารงธรรมจั งหวัด สานักงานตรวจเงินแผ่ นดิน หรือสานักงานศึกษาธิการจั งหวัด
ถึงผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจและขั้นตอน
การดาเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงรวมตลอดทั้งการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา เป็นเหตุทาให้การดาเนินการ
สืบสวนข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือ
ผู้ถูกร้องเรียนได้ ซึ่งโดยปกติผู้มีหน้าที่โดยตรง คือ ผู้ดารงตาแหน่งนิติกร แต่ตาแหน่งดังกล่าว มีเฉพาะในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป ในส่วนของโรงเรียน ไม่มีตาแหน่งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ อาจส่งผลให้คู่กรณีไม่ได้รับความ
เป็นธรรมได้
ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ชอบด้วย
ขั้ น ตอนของกฎหมายตั้ งแต่ ก ระบวนการตั้ ง เรื่อ งกล่ า วหา/สื บสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ในกรณี มี มู ล ที่ ค วรกล่ าวหาว่า
กระทาผิดทางวินัย ผู้มีอานาจหน้าที่สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในระดับโรงเรียนสามารถดาเนินการได้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนที่กฎหมายกาหนด กลุ่มกฎหมายและคดีจึงมีความจาเป็นที่จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอน/กระบวนการ การดาเนินการสืบสวน
สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณี
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๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในระดับโรงเรียนหรือสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๓ ลดปัญหาข้อโต้แย้ง/คัดค้านในชั้นอุทธรณ์และลดการฟ้องร้องในคดีปกครองหรือคดีอาญา
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงคุณภาพ
ร้ อ ยละของคณะกรรมการสื บ สวนสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง ด าเนิ น การชอบด้ ว ยกฎหมายอย่ า งน้อย
ร้อยละ ๙๐
๓.๒ เชิงปริมาณ
ผู้ จ บปริ ญญาตรี กฎหมายหรื อผู้ ที่ส นใจทั่ว ไปในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ ก ษา
อุบลราชธานี เขต ๑ ประมาณ ๑๐๐ คน
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
๑

๒

๓

๔

รำยกำร

ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนกิจกรรม
- ประชุมปรึกษาและหาข้อสรุปเพื่อจัดทาโครงการ
- ร่างโครงการ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน

๑ วัน

กลุ่มกฎหมายและคดี

ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
- ดาเนินการแจ้งหนังสือ
- ดาเนินงานตามแผนงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
- การประเมินโครงการ/ติดตามผล
- สรุปผลการดาเนินงาน
ขั้นนาเสนอโครงการ
- นาเสนอผลการจัดโครงการ
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กลุ่มกฎหมายและคดี
๑ วัน
๒ สัปดาห์
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๑ วัน
๑ วัน

กลุ่มกฎหมายและคดี
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กำรดำเนินโครงกำร
เวลำ
๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น.
วันที่
วันเสาร์
๑๕
มิถุนายน
๒๕๖๒

พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ
ผอ.สพป.อบ. เขต ๑

๐๙.๔๕ – ๑๒.๐๐
น.
ขั้นตอน
กระบวนการ
สืบสวน/ สอบสวน
ที่ตามที่กฎหมาย
กาหนด

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
วันอาทิตย์
๑๖
มิถุนายน
๒๕๖๒

ฝึกปฏิบัติ
การดาเนินการตามกระบวนการสืบสวน/
สอบสวนตามที่กฎหมายกาหนด
๑๐ กลุ่ม
วิทยากรประจากลุ่ม ๑๐ คน***
(แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ)

๑๒.๐๐
–
๑๓.๐๐
น.

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐
น.

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

หมำยเหตุ

ตัวอย่าง/กรณีศึกษา
การดาเนินการสืบสวน/สอบสวน ข้าราชการครูฯ
จัดกลุ่มฝึกปฏิบัติการดาเนินการทางวินยั
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐
น.

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐
น.

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐
น.

นาเสนอผล
การฝึกปฏิบัติ

อภิปรายสรุปผล
การฝึกปฏิบัติ

ตอบข้อซักถาม
สรุปการอบรม

ตารางอบรม
นี้อาจ
เปลี่ยนแปลง
ได้ตามความ
เหมาะสม

๕. งบประมำณ จานวน ๓๐,๐๐๐ บาทถ้วน จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีตามแผน ปฏิบัติการ สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน
วิทยากร
- ค่าจัดทาเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์
- ค่าทาป้าย
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน
รวมงบประมำณ

๒๐,๐๐๐

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๑๒,๖๐๐
๗,๔๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๕๐๐
๓,๕๐๐

๓,๕๐๐
๓,๕๐๐

งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๑๒,๖๐๐

๗,๔๐๐

๑๐,๐๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงด้านการดาเนินการ เช่น ระเบียบกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
มีผลต่อความเสี่ยง ทาให้ผลการดาเนินงานไม่ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนและวิเคราะห์หลักสูตรการดาเนินการตามโครงการอย่างละเอียด
เพื่อให้สามารถวางแผนการดาเนินงานที่ได้ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
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๗. กำรประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัด
๑. คณะกรรมการสื บ สวนสอบสวนในระดั บ
โรงเรียนหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีความรู้
ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการ สืบสวน/
สอบสวน ที่ตามที่กฎหมายกาหนด
๒. สร้างเครือข่ายคณะกรรมการสืบสวน
สอบสวนในระดับโรงเรียนหรือสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑
๓. การกระทาผิดทางวินัย การอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต ๑ ลดลง

เครื่องมือที่ใช้ วิธีกำรประเมิน
การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์
ในประชุม

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ ๙๐

การสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์
ในประชุม

ครบตามเป้าหมาย
ที่กาหนด

สังเกตการณ์

การนาคดี
ขึ้นฟ้องร้อง
มีจานวนน้อย

ร้อยละ ๙๐

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ คณะกรรมการสื บสวนสอบสวนในระดั บโรงเรี ยนหรื อส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
อุบลราชธานี เขต ๑ ให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๘.๒ กลุ่มกฎหมายและคดี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีความ
เข้มแข็งในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงกำร
วินัยสัญจร (นิตินิเทศ)
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด้ำนควำมมั่นคง
ยุทธ์ศำสตร์ที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ยุทธ์ศำสตร์ที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ.
นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์ ข้อที่ ๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม
จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มกฎหมำยและคดี
ผู้รับผิดชอบ
นำยวิลำศ วรรณแสง
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562
๑. หลักกำรและเหตุผล
พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และแก้ไขเพิ่มเติม และพ.ร.บ.ระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาที่เอกภาพในการจัดการศึกษา และให้ผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบวินัยและปทัส ถานที่
สังคมคาดหวัง ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็น
กรอบทิศทางในการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานภาครัฐนายุทศาสตร์ดังกล่าวมากาหนดเป็นแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ สพฐ. ได้กาหนดแผนกลยุทธ์ใน
เรื่ องดังกล่ าวเพื่อให้ ส อดคล้ องในการขับ เคลื่ อนกลยุทธ์ศาสตร์ช าติ เหตุเบื้องหลั งจากข้อมูล ที่ผ่ านมาในรอบ
ปีงบประมาณ ปรากฏปัญหาข้อร้องเรียน อันเนื่องมาจากความขัดแย้งทั้งภายในหน่วยงานทางการศึกษาและสังคม
ชุมชน ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับงานราชการและความประพฤติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัญหา
ฟ้องร้องดาเนินคดีเป็นต้น แม้ภายใต้บทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะบัญญัติหมวดว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยก็
ตาม เรื่องร้องเรียนข้าราชการ ในเขตพื้นที่การศึกษายังมีจานวนมากอย่างต่อเนื่อง ส่อให้เห็นว่าข้าราชการในสังกัด
เข้าใจคลาดเคลื่ อนเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องและไม่รักษาวินัยสาหรับตนเอง ดังนั้น การให้
ความรู้ การสร้างความตระหนัก ด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายใต้
บทบาทหน้าที่ของผู้ บริ หารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในฐานะผู้ บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา จะได้ดาเนินการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา มีวินัย ป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาผิด
วินัยหรือดาเนินการด้านการรักษาวินัย การป้องกันการทุจริต
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ วินั ย การกระท าผิ ด วินั ย และจรรยาบรรณวิช าชีพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ให้มีประสิทธิภาพ
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงคุณภาพ
ร้ อยละของสถานศึกษาในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ลดข้อพิพาทในคดีปกครอง คดีอาญา หรือคดีแพ่ง ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๙๐
๓.๒ เชิงปริมาณ
ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่ได้เข้าอบรมตามโครงการ และ
บุคลากร ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ทุกคน
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำน
ที่
๑

๒

๓

๔

รำยกำร

ขั้นตอนการเตรียมงาน/การวางแผนกิจกรรม
- ประชุมปรึกษาและหาข้อสรุปเพื่อจัดทาโครงการ
- ร่างโครงการ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
- ดาเนินการแจ้งหนังสือ
- ดาเนินงานตามแผนงานของโครงการ
ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
- การประเมินโครงการ/ติดตามผล
- สรุปผลการดาเนินงาน
ขั้นนาเสนอโครงการ
- นาเสนอผลการจัดโครงการ
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ระยะเวลำ

ผู้รับผิดชอบ

๑ วัน

กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มกฎหมายและคดี

๑ วัน
๒ สัปดาห์
กลุ่มกฎหมายและคดี
๑ วัน
๑ วัน

กลุ่มกฎหมายและคดี
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กำรดำเนินโครงกำร
ครั้งที่
เครือข่าย
๑
๒
๓
๔
๕

วัน เวลา

สถานที่

จานวน
(คน)
x

เมือง ๑, ๒

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
อุบลราชธานี
เมือง ๓/๔/๕/๖/๗ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาล
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
อุบลราชธานี
อาเภอเขื่องในทุก ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมโรงเรียนเขื่องใน
เครือข่าย
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
(เจริญราษฎร์)
อาเภอม่วงฯ
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมโรงเรียนม่งสามสิบ
ทุกเครือข่าย
๐๘.๓๐.-๑๒.๐๐ น.
(อานวยปัญญา)
อาเภอดอนมดแดง/ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ห้องประชุมโรงเรียนดอนมดแดง
เหล่าเสือโก้ก
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
(ดงบัง)
รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิน

x
x
x
x
1,๘๐๐

หลักสูตรกำรอบรมข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียน (๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
หลักสูตร/กิจกรรม
วิทยากร
- ปฐมนิเทศ – แนะนาหลักสูตร
ผอ.สพป.อบ. เขต ๑
พิธีเปิด
น โ ย บ า ย ด้ า น วิ นั ย แ ล ะ ก า ร รั ก ษ า วิ นั ย
การป้องกันการกระทาผิดวินัยของข้าราชการ
ผอ.สพป.อบ. เขต ๑
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
พัก + รับประทานอาหารว่าง
- กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา
- ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย
นายวิลาศ วรรณแสง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นิติกรชานาญการ
- ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ตาม
บทบาทหน้าที่ครูและผู้บริหารสถานศึกษา
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๕. งบประมำณ จ านวน ๓๐,๐๐๐ บาทถ้ว น จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผน ปฏิบัติการ
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ
- ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทน
วิทยากร
- ค่าจัดทาเอกสาร วัสดุ
อุปกรณ์
- ค่าทาป้าย
- ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงาน
รวมงบประมำณ

๒๐,๐๐๐

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๑๒,๖๐๐
๗,๔๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๕๐๐
๓,๕๐๐

๓,๕๐๐
๓,๕๐๐

งบประมาณ

๓๐,๐๐๐

๑๒,๖๐๐

๗,๔๐๐

๑๐,๐๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
ปั จ จั ย ความเสี่ ย งด้ า นการด าเนิ น การ เช่ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยฯ ระเบี ย บกฎหมายที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีผลต่อความเสี่ยง ทาให้ผลการดาเนินงานไม่ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนและวิเคราะห์หลักสูตรการดาเนินการตามโครงการอย่างละเอียด
เพื่อให้สามารถวางแผนการดาเนินงานที่ได้ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
๗. กำรประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัด
เครื่องมือที่ใช้
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี การสัมภาษณ์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย การกระทา
ผิ ด วิ นั ย และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ของ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
๒. สร้างเครือข่ายส่งเสริมวินัยข้าราชการครู
การสัมภาษณ์
และบุคลากรทางการศึกษา

วิธีกำรประเมิน
การสัมภาษณ์ใน
ประชุม

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ ๙๐

การสัมภาษณ์ใน
ประชุม

๓. การกระทาผิดทางวินัย การอุทธรณ์และร้อง สังเกตการณ์
ทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ลดลง

การนาคดีขึ้น
ฟ้องร้องมีจานวน
น้อย

ครบตาม
เป้าหมายที่
กาหนด
ร้อยละ ๙๐
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ชื่อโครงกำร

กำรตรวจสอบภำยใน สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๒
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ด้ำนควำมมั่นคง
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคม
และประเทศชำติ
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภำยใน
ผู้รับผิดชอบ
๑. นำงสำวนันทนำ บัพพคุต เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๗-๔๓๐๑
๒. นำงพรทิพย์ ภิญโญ
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๖๖-๔๕๙๙
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
ตุลำคม ๒๕๖๑ – กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
การตรวจสอบภายในเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ของผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต๑ และหัวหน้าหน่วยงานย่อยในสังกัด เพื่อใช้สอบทานหรือทบทวนการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ และเพื่อให้ทราบว่าผลการดาเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการ ได้รับผลสาเร็จ
ตามที่ได้ก าหนดไว้ อย่ า งมี ป ระสิ ทธิผ ล ประสิ ทธิภ าพ และประหยัด รวมทั้งเพื่อ ป้ องปรามการทุ จริต และรู้
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุ ของหน่วยงานย่อยในสังกัดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์เพื่อ
ปรับปรุงข้อบกพร่องเหล่านั้นให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จากผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ พบว่า
การตรวจสอบด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและผลการตรวจสอบด้านการบัญชีและ
รายงานการเงิน ในระบบGFMIS ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา มีข้อตรวจพบ ข้อสั งเกตที่ยังคงต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ และหลักเกณฑ์ที่กาหนดของ
กรมบั ญชีกลาง กระทรวงการคลั ง ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนการตรวจสอบภายในสถานศึกษา จานวน ๔๐ แห่ง ในภาพรวม มีข้อตรวจพบที่ยังคงต้องได้รับการปรับปรุงให้
สามารถด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ กฎหมายของทางราชการ และบุ ค ลากรมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
การปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน ไม่เพียงพอ ซึ่งสถานศึกษามีความต้องการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต ๑ มีจานวนมาก ทาให้การตรวจสอบภายในสถานศึกษาแต่ละปีดาเนินการตรวจสอบภายในได้เพียงบางส่วน
จึงยังมีสถานศึกษาในสังกัดจานวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการตรวจสอบภายใน
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดาเนินงานและความคุ้มค่าของ
การใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษา และพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ให้ กับ บุ คลากรเจ้ าหน้ าที่ผู้ ปฏิบัติงาน สร้ างความเข้มแข็ง และสนับสนุน ส่ งเสริม ให้ ความเชื่อมั่นและการให้
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คาปรึกษา ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นหน่วยรับตรวจให้ดีขึ้น
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจนทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวั ตถุประสงค์
ไม่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดทาโครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี และ
ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ ตรวจสอบการปฏิบั ติงานของส านักงานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษา/สถานศึ กษา เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
๒.๓. เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารงาน การดาเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ หรือแนวทาง
การปรับปรุงแก้ไข การบริหารงาน และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุ ผล
สัมฤทธิ์ของงาน และเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถตัดสินใจ แก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๓.๑.๑ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
อุบลราชธานี เขต ๑
๓.๑.๒ สถานศึกษา จานวน ๓๐ แห่ง
๓.๒ เชิงคุณภำพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา สามารถบริหารงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี
การพัสดุ ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรม/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. จัดทาแผนการตรวจสอบภายใน
เสนอขออนุมัติต่อผอ.สพป.อบ.๑

ไตรมำสที่๑
ไตรมำสที่๒
ไตรมำสที่๓
ไตรมำสที่๔
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒


๒. ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การ
พัสดุของสถานศึกษาจานวน ๒๐
แห่ง
๓. ตรวจสอบการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของ
สถานศึกษา จานวน ๑๐ แห่ง
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ไตรมำสที่๑
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๔. ตรวจสอบด้านการเงินบัญชีและ
รายงานทาง การเงินในระบบ
GFMIS ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ (กลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
๕. สรุ ป รายงานผลการตรวจสอบ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ไตรมำสที่๒

ไตรมำสที่๓

ไตรมำสที่๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒
   



๕. งบประมำณ งบประมาณ จ านวน ๕๖,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณประจ าปี
ตามแผนปฏิบัติการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
การใช้งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
กิจกรรมที่ ๑. ตรวจสอบภายในสถานศึกษาใน
๒๑,๐๐๐
สังกัด จานวน ๓๐ แห่ง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง เจ้าหน้าที่/พนักงานขับรถ จานวน
๑๐,๘๐๐
๓ คน จานวน ๓๐ วัน วันละ ๑๒๐ บาท
- ค่าวัสดุ
๑๐,๒๐๐
กิจกรรมที่ ๒. ตรวจสอบภายในกลุ่มบริหารงาน
๒๒,๐๐๐
การเงินและสินทรัพย์ สพป.อบ.๑
- ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑๒,๐๐๐
- ค่าใช้จ่ายไปราชการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๑๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ
๔๓,๐๐๐
๑๒,๐๐๐
๒๐,๘๐๐
๑๐,๒๐๐
๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยควำมเสี่ยง
๑. ไม่สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ทันตามเวลากาหนดเนื่องจากมีภาระงานอื่นปฏิบัติ
๒. ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขอบเขตกรอบงานตรวจสอบที่วางแผนไว้
๓. บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑. มีการกาหนดหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในที่ชัดเจน
๒. มีการปฏิบัติงานตามขอบเขตการตรวจสอบและตามจานวนอัตรากาลังของผู้ตรวจสอบภายใน
๓. มีการรายงานผลการตรวจสอบภายในประจาปีและรายงานการดาเนินงานโครงการ
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๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระดับความสาเร็จผลการปฏิบัติงาน การเงิน
การบัญชี การพัสดุ และ การควบคุม
ทรัพย์สินของสถานศึกษาและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
ของทางราชการ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
-ตรวจสอบตามแบบประเมินผล
-กระดาษทาการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานและกระดาษทาการ -แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
-สังเกต
-สอบถาม

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ ทาให้เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย คาสั่ง มติ ครม.และพ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้อง
๘.๒ หัวหน้าหน่วยงานรู้ข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี พัสดุ ของหน่วยงานได้ทันเวลา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
๘.๓ ช่วยให้การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา บรรลุผลตามวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ชื่อโครงกำร

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุบลรำชธำนี เขต ๑
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
สนองประเด็นยุทธศำสตร์ ข้อ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำยอนุชำ กัลยำ/ นำงสุนทรำภรณ์ บุตรอ่อน/นำงปวำรณำ ร้อยพิลำ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
ตุลำคม ๒๕๖๑ – กันยำยน ๒๕๖๒
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตระหนักถึงความจาเป็นของการสนับสนุน และส่งเสริม
ให้หน่วยรับตรวจซึ่งเป็นองค์การต่าง ๆ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท้องถิ่น มีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ซึ่งนอกจากจะทาให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์แล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีอีกด้วย จึงได้จัดทาแนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ส่วนหนึ่งของความสาเร็จของทุกองค์การ คือการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากระบบ
การควบคุมภายในจะป้องกันหรือลดความเสี่ยงอันจะเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน ซึ่งอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้
ในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน องค์การควรจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมขึ้น เพื่อให้การ ดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ แต่เนื่องจากสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานระบบการควบคุมภายในตลอดเวลา จึงต้องจัดประชุมให้ความรู้ความเข้า ใจ
ในทุกปี ส่วนสถานศึกษาที่มีผู้รับผิดชอบเดิมอยู่แล้วก็ยังสับสนและเข้าใจคลาดเคลื่อนในกระบวนการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน และรูปแบบการรายงานที่มีจานวนมาก จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่ อประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในการจัดทารายงานการควบคุมภายใน และแนวทางในการจัดทา
รายงานการควบคุมภายใน
๒.๒ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ และสถานศึกษาดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
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๓. กลุ่มป้ำหมำย
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบงานระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาโรงเรียนละ ๑ คน
รวม จานวน ๒๔๑ คน บุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/
ผู้รับผิดชอบงานระบบการควบคุมภายในของกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และคณะทางาน จานวน ๑๙ คน แบ่งการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ จานวน ๑๒๕ คน/รุ่นที่ ๒ จานวน ๑๒๕ คน รวมทั้งสิ้นจานวน ๒๕๐ คน
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

ไตรมำตรที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำตรที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๓
เม.ย.
๖๒

พ.ค.
๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

๑. เขียนแผนหรือ
โครงการเสนอฝ่าย
บริหาร
๒ แต่งตั้งคณะทางาน
เพื่อเตรียมการ
จัดระบบการควบคุม
ภายใน
๓.ประชุมรับนโยบาย
จาก สพฐ.
๔. จัดประชุมชี้แจง
คณะทางานและ
กาหนดเนื้อหา
หลักสูตร
๕. จัดการประชุม
อบรมสร้างความเข้าใจ
สพป.อบ.๑ /ผู้บริหาร
โรงเรียน/ครู
๖ ประเมินผลและสรุป
รายงานการ
ดาเนินงาน สพฐ.
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ก.ย.
๖๒

๕. งบประมำณ
กิจกรรมและรำยละเอียด
ในกำรใช้งบประมำณ

งบประมำณ งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ที่ใช้
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ

๕.๑ ประชุมรับนโยบายการปฏิบัติการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม จาก สพฐ.
๕.๒ ประชุมชี้แจงคณะทางานและกาหนดเนื้อหาหลักสูตร
๕.๓ ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๕๐ คน มื้อละ ๓๕ บาท
จานวน ๒ มื้อ
- ค่าอาหารกลางวัน ๒๕๐ คน มื้อละ ๘๐ บาท จานวน ๑
มื้อ
- ค่าวิทยากร (เหมาจ่าย )
รวมงบประมำณ

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๔,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑๗,๕๐๐

๑๗,๕๐๐

๒๐,๐๐๐
๓,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๓,๐๐๐

๒,๐๐๐

๔๙,๕๐๐

จำนวน ๔๙,๕๐๐ บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
๖. กำวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
๑. มีผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ ๙๐
๒. ค่าใช้จ่ายไม่พอเพียง
๓. โรงเรียนติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมร้อยเปอร์เซ็นต์
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุกโรงเรียนเข้าใจถึงความสาคัญของระบบควบคุมภายใน
๒. จัดประชุมให้ตรงกาหนด
๓. ให้ประสบผลสาเร็จตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบงาน
ระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาและ
บุคลากรใน สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร้อยละ
100 เข้าร่วมการประชุม
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ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ 100 ของผู้เข้า
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
สามารถจัดทารายงานระบบ
การควบคุมภายในได้อย่าง
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
และรายงานผลทันตาม
กาหนดเวลา

วิธีกำร
เครื่องมือที่ใช้
ดำเนินงำน
ใช้แบบสอบถาม แบบสอบ/
แบบรายงาน แบบรายงาน
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๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลการดาเนินการของสถานศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สามารถป้องกัน ลดการผิดพลาด และความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งทาให้ได้รับความเชื่อถือ
ในการรายงานทางการเงินตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง
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ชื่อโครงกำร

เทคนิคและกำรบริหำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนกำรเบิกจ่ำยเงิน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๑๐ ปี ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ.
นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุม่ บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ
นำงสุภำวดี วิลัย, นำงทัศนีย์ นำมสละ, น.ส.จันทร์ฉำย สืบวงศ์
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรใหม่
ระยะเวลำดำเนินกำร
ตุลำคม ๒๕๖๑ - กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ พบปัญหาการเงินและการเบิก
จ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในวันสาคัญและการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ
การเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ของบุคลากรในองค์กร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัญหา
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี และเป็นประเด็นในการตรวจสอบจาก
สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินมีหน้าที่ที่สาคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรให้
เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย ภารกิจและอานาจหน้าที่ขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติงานให้บริการ โรงเรียนต่าง ๆ
ในสังกัด
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล โดยยึดหลัก ความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ ในการนี้ ก ลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ผู้รับบริการ บุคลากรในองค์กร จึงได้จัดโครงการ ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตร “เทคนิคและการบริหารเพื่อลดความ
เสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน ” สาหรับบุคลากรขององค์กร ให้ได้รับความรู้ ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาท
อานาจหน้าที่ของตนเอง มีความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงจาเป็นต้องมีการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการบริหารงานการเงิน จะต้องดาเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือ
สั่ ง การต่ า ง ๆ และตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด ความผิ ด พลาด รวมถึ ง ปฏิ บั ติ ง านให้ ถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ผลจากการดาเนินงานที่ผ่านมาหรือฐานข้อมูลเดิม (Data Base)
- ไม่มี - (เนื่องจากเป็นโครงการใหม่)
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจในบทบาทอานาจหน้าที่ของตนเอง
๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
๔. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
ด้านการเบิกจ่ายเงินขององค์กร
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๓. เป้ำหมำย
เชิงคุณภำพ
1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
วิธีปฏิบัติด้านการเงิน ได้อย่างถูกต้อง
2. มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. บุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนาและเกิดความเข้าใจ ลดความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
เชิงปริมำณ
1. บุคลากรในหน่วยงานทุกคนมีความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายเงินถูกต้อง
2. สามารถดาเนินการเบิกจ่ายเงินถูกต้องและเกิดความคุ้มค่าในงบประมาณที่ได้รับ
3. บุคลากรในสังกัดเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาศที่ ๑

ไตรมาศที่ ๒

ไตรมาศที่ ๓

ไตรมาศที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒
ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานเพื่อจัดทา
หลักสูตร
ดาเนินการอบรม
สรุปผลการอบรม
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๕. งบประมำณ
จานวน ๘๗,๗๐๐ บาท(แปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียด
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
ในการใช้งบประมาณ
ที่ใช้
ค่าตอบแทน ค่าใช้
ค่าวัสดุ
สอย
๑ กิจกรรมที่ ๑
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน เพื่อจัดทาหลักสูตร
๒,๔๐๐
- อาหาร ๒๐ คนๆละ ๑๒๐ บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒๐ คนๆ
๑,๔๐๐
ละ ๓๕ บาท ๒ มื้อ
๒ กิจกรรมที่ ๒ อบรมตามโครงการอบรม
สัมมนาหลักสูตร “เทคนิคและการบริหาร
เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายเงิน
๒.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร
จานวน ๖ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท
๒.๓ ค่าอาหาร ๒๗๐ คนๆละ ๑๒๐
๓,๖๐๐
บาท จานวน ๑ มื้อ
๒.๔ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน
๓๒,๔๐
๒๗๐ คน ๆ ละ ๓๕ บาท ๒ มื้อ
๐
๒.๕ ค่าป้ายในการอบรม
๒.๖ จัดทาคู่มือและเอกสาร
๑๘,๙๐
ประกอบการอบรม
๐
(จานวน ๒๘๐ ชุดๆละ ๑๐๐ บาท)
๑,๐๐๐
๒๘,๐๐๐
๓ กิจกรรมที่ ๓
3.1 ประชุมสรุปผลการอบรม
3.2 รายงานผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ
๘๗,๗๐๐
๓,๖๐๐
๕๖,๑๐ ๒๘,๐๐๐
๐
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๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยความเสี่ยง ได้แก่ความเสี่ยงในด้านงบประมาณ ด้านค่าใช้จ่าย การกาหนดระยะเวลาการ
ดาเนินงานและการอบรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง การกาหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ขั้นตอนและความเข้าใจ
ในระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๗.กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมำณ
๑. วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ
หนังสือสั่งการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
๒. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ขององค์กร
เช่น งานวันสาคัญของชาติ งานประเพณีและการจัดงาน
อื่น ๆ
๓. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ (OT),การเบิ กชดเชยค่ าน้ ามั น , การใช้รถส่ ว น
ราชการในการไปราชการ
๔. การเบิ กจ่ ายค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/สัมมนา
๕. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ดาเนินการต่าง ๆ
เชิงคุณภำพ
บุคลากรขององค์กร ให้ได้รับความรู้ ความสามารถ
มีความเข้าใจในบทบาทอานาจหน้าที่ของตนเอง มีความ
เข้าใจแนวทางปฏิบัติงาน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

ประเมินจากการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน

การสังเกต

๘.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และนาไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
๒. ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับระเบียบต่างๆ
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. ผู้เข้าอบรมได้นาความรู้ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และหนังสือสั่งการ
ต่าง ๆ ไปปรับใช้ในการดาเนินการอย่างถูกต้อง
๔. มีมาตรการในการประหยัดงบประมาณในการเบิกจ่ายเงินเดียวกันที่ชัดเจน ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
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ชื่อโครงกำร
พัฒนำศักยภำพครูผู้ขับเคลื่อนงำนสภำนักเรียน และประชำธิปไตยในโรงเรียน
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๑ ด้ำนควำมมั่นคง
ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์ ศธ.
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของชำติ
สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ.
นโยบำยที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๒ พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ
และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
หน่วยงำนรับผิดชอบ
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำริกำ ชำยผำ นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรใหม่
ระยะเวลำดำเนินกำร
กุมภำพันธ์ - พฤษภำคม ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสาคัญ
ของนักเรียนซึ่งเป็นพลังของชาติ ให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรักความเป็นไทยมีคุณลักษณะและทักษะทาง
สังคมที่เหมาะสม ใช้กลไกลความร่วมมือให้เกิดเป็นสังคมเอื้ออาทร มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีระดับการพัฒนาใน
ทุกด้าน ยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เสริมสร้างอั ตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรมและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญงอกงามเทียบเท่าอารยประเทศ สร้างความตระหนัก
และส่งเสริมความเป็นไทยให้นักเรียนพร้อมก้าวไปสู่อาเซียนส่งเสริมค่านิยมร่วมของอาเซียน เรื่องการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและค่านิยมเกี่ยวกับสันติภาพ ดังนั้นนักเรียนควรได้รับการเรียนรู้ในบทบาทหน้าที่การมีส่วนร่ว มใน
กิจกรรมของสังคมและพัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นธรรมและ
สันติสุขในสังคม ตั้งแต่สังคมระดับเล็กสังคมในโรงเรียนครอบครัวชุมชน จนถึงสังคมใหญ่ระดับประเทศ สภา
นั กเรี ย นเป็ น กลไกส าคั ญอย่ างยิ่ งเพื่อให้ นั กเรียนครูและผู้ ที่รับผิ ดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
กระบวนการทางานของสภานักเรียน ให้การดาเนินการพัฒนาโรงเรียนตามกระบวนการนิติธรรมให้เป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จึงจัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ขับเคลื่อนงานสภานักเรียน และประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ และอานาจหน้าที่ของสภานักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัด มีสภานักเรียนที่เข้มแข็ง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จานวน ๘๐ แห่ง ได้เข้ารับการอบรม
การดาเนินการกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน และกิจกรรมสภานักเรียน
๒.๒ เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการดาเนินกิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนและนาความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ
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๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงคุณภาพ ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนประถมขนาดใหญ่
ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนเป็นระบบมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เชิงปริมาณ ครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนประถมขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จานวน ๘๐ คน
๔. วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำตรที่
๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.
ค.
๖
๑

๑. ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
๒.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวางแผน

พ.
ย.
๖
๑

ไตรมำตรที่
๒

ธ.
ค.
๖
๑

ม.
ค.
๖
๒

/

/

ก.
พ.
๖
๒

มี.
ค.
๖
๒

ไตรมำตรที่
๓
เม.
ย.
๖
๒

พ.
ค.
๖
๒

มิ.
ย.
๖
๒

ไตรมำตรที่
๔
ก.
ค.
๖
๒

ส.
ค.
๖
๒

ก.
ย.
๖
๒

/

๓. ดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
๔. สรุปผลการดาเนินการอบรม

/

๕. คัดเลือกสภานักเรียนต้นแบบ

/

๕. งบประมำณ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติการ สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
(ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๑ อบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้ขับเคลื่อนสภานักเรียน
๒๐,๐๐๐
และประชาธิปไตยในโรงเรียน จานวน ๘๐ คน
๑) ค่าอาหาร ๘๐ คนๆละ๑๒๐บาท/มื้อ
๙,๖๐๐
๒) ค่าอาหารว่าง ๘๐ คนๆละ ๓๕ บาท/มื้อ
๕,๖๐๐
จานวน ๒ มื้อ
๓) ค่าวิทยากร ๕ ชม.ๆละ ๖๐๐ บาท
๓,๐๐๐
๔) ค่าวัสดุฝึกอบรม
๑,๘๐๐
(ค่าถ่ายเอกสาร ปากกาเคมี กระดาษฟรู๊ป
กระดาษกาวย่น ลวดเสียบ สก๊อตเทปใส ฯ
๒. พิจารณาคัดเลือกสภานักเรียนต้นแบบระดับเขต
รวมงบประมาณ
๒๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
12,200
1,800
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยความเสี่ยง กิจกรรมสภานักเรียนในบางโรงเรียนไม่ได้ดาเนินการที่เป็นรูปธรรม วิธีการคัดเลือก
สมาชิกสภานักเรียนครูอาจคัดเลือกเอง นักเรียนไม่ได้รับการส่งเสริมประชาธิปไตย ตามวิถีประชาธิปไตย
๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การจัดอบรมพัฒนาครูผู้รับผิดชอบงานประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้มีความรู้ในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา นาความรู้ความ
เข้าใจไปดาเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. สามารถจัดประชุมได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
มีผู้เข้าร่วมประชุมได้ร้อยละ ๙๐
๒. สามารถลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้
๓. มีต้นแบบสภานักเรียนต้นแบบ ระดับ เขต

วิธีการประเมิน
- บัญชีลงเวลา
-สรุปผลรายงาน
การประชุม
-การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
- บัญชีลงเวลา
-สรุปผลรายงานการ
ประชุม

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ ครูผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจ การดาเนินกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน และนาความรู้
ที่ได้รับไปส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
๘.๒ ครูผู้เข้าร่วมอบรม สามารถนาความรู้ไปส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างหลากหลาย
ควบคู่กับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต”
๘.๓ มีต้นแบบสภานักเรียนต้นแบบ ระดับ เขต อย่างน้อย ๑ โรงเรียน
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กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
และกำรส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
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ชื่อโครงกำร

งำนมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย
และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๓ พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรนำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำยพิจิตร ทำทอง นำงจินตนำ ดอกพุฒ และศึกษำนิเทศก์ทุกคน
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
...................................................................................................................................................................................
๑. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เขต ๒ เขต ๓ เขต ๔ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๒ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิช าการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้
ความสามารถทางด้านความรู้ ทักษะ ศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรม วิชาการ เทคโนโลยี กิจกรรมการงานพื้นฐาน
อาชีพที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมลูกเสือซึ่งเป็นทักษะชีวิต ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวันรวมถึงการส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
ซึ่งกันและกัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ดาเนินการจัดการแข่งขันระดับเขต
พื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการแข่งขันในระดับชาติ ที่จังหวัด
บุรีรัมย์ จานวน ๒๕๒ กิจกรรม จาก ๘๔ โรงเรียน เพื่อให้การแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถในด้านความรู้ ทักษะ
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ครูได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
๒.๓ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
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๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๓.๑.๑ นักเรียนและครูได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จาก ๘๔ โรงเรียน นักเรียน จานวน ๘๗๔ คน ครูผู้สอน/ผู้ควบคุม
จานวน ๔๕๕ คน
๓.๑.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้รางวัลเหรียญทอง
เพิ่มมากขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
๓.๒ เชิงคุณภำพ
๓.๒.๑ นักเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการนิเทศ ติดตามและมีความพร้อม
ในการเข้าแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ในระดับชาติทุกกิจกรรม
๓.๒.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในพัฒนาทักษะทางด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียนอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำสที่ ๒

ไตรมำสที่ ๓

ไตรมำสที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

๑.ประชุมกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม

✴

๒. นิเทศ ติดตาม เตรียมความ
พร้อมโรงเรียนที่เป็นตัวแทน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

✴ ✴

๓. นานักเรียนร่วมประกวด/
แข่งขัน งานมหกรรม
ความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ระดับชาติ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ณ จังหวัด
บุรีรัมย์

✴

๔. สรุปผลการดาเนินงาน

✴
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๕. งบประมำณ งบประมาณ จานวน ๓๓๙,๒๒๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติ
การ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
(ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจาแนกตามหมวด
รายจ่าย
งบ
ที่
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ประมาณ ค่าตอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน
๑ ประชุ ม ชี้ แ จงการจั ด งานมหกรรมความสามารถทาง ๖,๕๔๐
๖,๕๔๐
ศิ ล ปหั ต ถกรรม วิ ช าการ และเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย น
ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑)
- ค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง จานวน ๑,๕๐๐ บาท
- ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับผู้เข้าร่วมประชุมจานวน ๖ คนๆ ละ
๒๔๐ บาท (๖x๒๔๐)
- ค่าที่พักเหมาจ่ายสาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน ๖ คนๆ ละ ๖๐๐ บาท (๖x๖๐๐)
๒ ร่ ว มประกวด/แข่ ง ขั น ติ ด ตาม ประสานการแข่ ง ขั น ๓๓๒,๖๘๐
๓๓๒,๖๘๐
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา
๒๕๖๑ (ระหว่างวันที่ ๖-๘ ธันวาคม ๒๕๖๑)
- ค่าชดเชยน้ ามัน เชื้ อ เพลิ ง รถยนต์ส่ ว นตัว จานวน ๗๗
โรงเรียนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท (๗๗X๑,๐๐๐)
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มสาหรับนักเรียน จานวน ๘๖๐
คน คนละ ๑๐๐ บาท (๘๖๐x๑๐๐)
- ค่าเบี้ยเลี้ยงสาหรับครู จานวน ๔๔๔ คนๆ ละ ๑๐๐ บาท
จานวน ๑ วัน (๔๔๔x๑๐๐x๑)
- ค่าที่พักเหมาจ่ายสาหรับ รอง ผอ.สพป.อบ./ผอ.กลุ่ม/
ศึกษานิเทศก์/พนักงานขับรถยนต์ราชการ จานวน ๓๔ คน
คนละ ๖๐๐ บาท/คืน ๒ คืน (๓๔x๖๐๐x๒)
- ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งส าหรั บ รอง ผอ.สพป.อบ./ผอ.กลุ่ ม /
ศึกษานิเทศก์/พนักงานขับรถยนต์ราชการ จานวน ๓๔ คน
วันละ ๒๔๐ บาท ๓ วัน (๓๔x๒๔๐x๓)
- ค่ า ชดเชยน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง รถยนต์ ร าชการ ส าหรั บ
รอง ผอ.สพป.อบ.๑ จานวน ๔ คนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
(๔x๒,๐๐๐)
-ค่ า ชดเชยน้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง รถยนต์ ส่ ว นตั ว ส าหรั บ ผอ.
กลุ่ ม/ศึกษานิ เทศก์ จ านวน ๒๖ คนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
(๒๖x๒,๐๐๐)
รวมงบประมาณ
๓๓๙,๒๒๐
๓๓๙,๒๒๐
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๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านการเดินทาง
- ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
- ความเสี่ยงด้านการพักค้างคืน
- ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
แต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ประสานงานการแข่งขัน มีการติดตาม อานวยความสะดวกให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนที่เป็นตัวแทนสานักงานเขตพื้นที่อย่างเป็นระบบ บริหารงบประมาณให้ประสบความสาเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.การอานวยความสะดวกในการ
แข่งขันทุกกิจกรรม
๒. จานวนเหรียญรางวัลที่ได้รับ

วิธีการประเมิน
- แบบสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

- การรายงาน

- แบบรายงานผลการแข่งขัน

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ ครู และนักเรียน ได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
๘.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้ และทักษะของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
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โครงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๒ ด้ำนกำร สร้ำงควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน
ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำยสพฐ.
นโยบำยที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๓ พัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ ในศตวรรษที่
๒๑
มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำรนำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ
นำงฉวีวรรณ วะรงค์ และนำงกัญญลักษณ์ ศิริวำรินทร์
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้น้อมนาพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ในการ
สืบสานพระราชปณิธานรัชกาลที่ ๙ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักถึงความสาคั ญและคุณค่าของภาษาไทย
ดังที่ปรากฏในพระราชดารังของรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คาไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิใน
การประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๙ กรกฎาคม
๒๕๐๕ พระราชดารัสตอนหนึ่งว่า
“......เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้าน
รักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน
อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คามาประกอบประโยค นับเป็นปัญหา ที่สาคัญ
ปัญหาที่สาม คือ ความร่ารวยในคาของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ารวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้
........ภาษาไทยนั้น เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือ ของมนุษย์ชนิดหนึ่ง คือ เป็นทาง
สาหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้น จึงจาเป็นต้อง
รักษาไว้ให้ดี” อีกทั้งภาษาไทยเป็นภาษาไทยประจาชาติ บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งการอ่านและการ
เขียนเป็นเครื่องมือสาคัญในเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
ด้วยเหตุนี้ สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จึงดาเนินการพั ฒ นา
คุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นความสาคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทานุบารุง
ส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย และพัฒนาส่งเสริมความสามารถทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน
และกิจกรรมด้านภาษาไทย และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่สถานศึกษาที่ส่งเสริม
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสาเร็จ
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้
๒.๒ เพื่อส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียน
๒.๓ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมด้านภาษาไทยทั้งครูและนักเรียน
๒.๔ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสาเร็จ
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ โรงเรียนในสังกัด จานวน ๒๔๘ โรง
๓.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
๑. ผู้บริหารและครูผู้สอน ร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการะบวนการเรียน
การสอนภาษาไทย
๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย
๔. วิธีกำรดำเนินงำน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาศที่ ๑

ไตรมาศที่ ๒

ไตรมาศที่ ๓

ไตรมาศที่ ๔

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. จัดทาโครงการเพื่อขอ
อนุมัติ

*

*

๒. แต่งตั้งและประชุม
คณะทางาน

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

๓. ประสานห้องอบรม อาหาร *
และเครื่องดื่ม

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

๔. ดาเนินการอบรม ตาม
ปฏิทิน

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

๕. สรุปการอบรมและมอบ
เกียรติบัตร

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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๕. งบประมำณ งบประมาณ จานวน ๘๗,๔๒๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
ที่
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๑ อบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากร
๕๕,๑๒๐
ทางการศึกษา ๑ ครั้งต่อปี
-ค่าตอบแทนวิทยากร
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๒๔๘ x ๓๕ x ๒ )
-ค่าอาหารกลางวัน
(๒๔๘ x ๑๒๐ )
-ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม
๒ อบรมครูธุรการและบุคลากรทาง
๙,๘๐๐
การศึกษา ๔ ครั้งต่อปี (รายงาน
การอ่านและการเขียนผ่านออนไลน์)
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๗๐ x ๓๕ x ๔ )
๓ การแข่งขันทักษะภาษาไทย
๒๒,๕๐๐
-ค่าตอบแทนกรรมการ
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๓๐๐ x ๓๕ )
-ค่าจัดทาเกียรติบัตร
รวมงบประมำณ
๘๗,๔๒๐

๕,๐๐๐
๑๗,๓๖๐
๒๙,๗๖๐
๓,๐๐๐

๙,๘๐๐
๙,๐๐๐
๑๐,๕๐๐
๑๔,๐๐๐

๖๗,๔๒๐

๓,๐๐๐
๖,๐๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านกาหนดการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงด้านเทคนิค
- ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ด าเนิ น โครงการตามก าหนดระยะเวลาอย่ า งมี ขั้ น ตอน โดยใช้ ท รั พ ยากรที่ มี อ ย่ า งจ ากั ด
มาดาเนินการให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. สามารถจัดการอบรมได้ร้อยละ ๙๐
๒. ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาจัด
กระบวนการเรียนการสอนภาษาไทยได้
๓. นักเรียนในสังกัดสามารถอ่านออกเขียนได้
ทุกคน
๔. นักเรียนในสังกัดสามารถเป็นตัวแทนเข้า
แข่งขันระดับประเทศ

วิธีการประเมิน
- บัญชีลงเวลา
- การทดสอบ

เครื่องมือที่ใช้
- บัญชีลงเวลา
- แบบทดสอบหรือแบบประเมิน

- การสังเกต
- ผลงาน

๘.. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๘.๒ ครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้
๘.๓ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยสูงขึ้น
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โครงกำร

อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและหลักสูตรรำยวิชำ
ตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ.
นโยบำยที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๑ ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ
ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ นำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนทำ
(Career Education)
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรฯ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงชุติปภำ วรเดชนันทสกุล
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรใหม่
ระยะเวลำดำเนินกำร
๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
...................................................................................................................................................................................
๑. หลักกำรและเหตุผล
หลักสูตรสถานศึกษาเป็น แบบแผน แนวทางหรือข้อกาหนดของการจัดการศึกษา ที่จะพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความรู้ มีความสามารถ โดยส่งเสริมให้แต่ละบุคคลพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุดของตน รวมถึงระดับขั้นของ
มวลประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้สะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนนาความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ประสบผลสาเร็จใน
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง รู้ จั ก ตนเอง มี ชี วิ ต อยู่ ใ นโรงเรี ย น ชุ ม ชน สั ง คม และโลกอย่ า งมี ค วามสุ ข ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งมีมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายของหลักสูตร เพื่อให้สถานศึกษานาไปจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา
และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของท้องถิ่นและของผู้เรียน หลังจากที่ได้มี
การนาหลักสูตรไปใช้ระยะหนึ่งแล้ว จาเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็น
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าถึงความรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้มีการปรับปรุงพัฒ นา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนดังกล่าว
การพัฒนาหลักสูตร เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการทางานอย่างต่อเนื่อง และต้องคานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามกาลเวลา โดยเฉพาะสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะทาให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ขึ้นมา
ใหม่ และพร้อมที่จะนาประสบการณ์และความรู้ที่เกิดขึ้นมานั้น ไปพัฒนาตนและสังคมให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้น จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรและสามารถปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรคือมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงจัดทาโครงการพั ฒนา
หลักสูตรสถานศึกษานี้ขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา
สามารถปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรได้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒.๒ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ที่
จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
ครูโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จานวน ๒๔๘ คน
๓.๒ เชิงคุณภำพ
๓.๒.๑ ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา สามารถ
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำสที่
๑
ต.
ค.
๖
๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

๑. ประชุมปฏิบัติการคณะทางานและวิทยากร
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน เตรียมความพร้อม
ในการดาเนินงาน

พ.
ย.
๖
๑

ธ.
ค.
๖
๑

ไตรมำสที่
๒
ม.
ค.
๖
๒

ก.
พ.
๖
๒

ไตรมำสที่
๓

มี.
พ.
ค. เม ค.
๖ .ย. ๖
๒ ๖ ๒

✴

๓. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรรายวิชา/รายวิชา
เพิ่มเติม/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ
สถานศึกษา

✴ ✴
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ก.
ค.
๖
๒

ส.
ค.
๖
๒

ก.
ย.
๖
๒

✴

๒. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา/หลักสูตรรายวิชา ออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๔. ครูผู้สอนนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

มิ.
ย.
๖
๒

ไตรมำสที่
๔

✴ ✴ ✴ ✴ ✴
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ไตรมำสที่
๑
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.
ค.
๖
๑

พ.
ย.
๖
๑

ธ.
ค.
๖
๑

ไตรมำสที่
๒
ม.
ค.
๖
๒

ก.
พ.
๖
๒

ไตรมำสที่
๓

มี.
พ.
ค. เม ค.
๖ .ย. ๖
๒ ๖ ๒

มิ.
ย.
๖
๒

ไตรมำสที่
๔
ก.
ค.
๖
๒

ส.
ค.
๖
๒

ก.
ย.
๖
๒

✴ ✴ ✴

๕. นิเทศ กากับ ติดตาม

✴

๖. สรุป และรายงานผลการดาเนินงาน

๕. งบประมำณ งบประมาณ จานวน ๑๒๗,๕๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติ
การ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
(ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๑ ประชุมปฏิบัติการคณะทางานและวิทยากรกาหนด
แนวทางการดาเนินงาน เตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินงาน
๑๐,๕๐๐
๑๐,๕๐๐
๓,๘๐๐
๓,๘๐๐
- วัสดุ/อุปกรณ์/เอกสาร ประกอบการอบรม
๓๐๐ ชุดๆละ ๓๕ บาท
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน ๑
วัน (๒๐ คนx๑๙๐บาท
๒ - ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/วิเคราะห์
ตัวชี้วัดเพื่อจัดทาหลักสูตรรายวิชาตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/
จัดทาโครงสร้างรายวิชา/ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
- ปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้/กิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๙๘,๘๐๐
๙๘,๘๐๐
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน ๒
วัน (๒๖๐ คนx๑๙๐ บาทX๒ วัน)
๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐
- ค่าตอบแทนวิทยากร ๖ ชม.X๒ คน รวม ๑๒
คนๆ ละ ๖๐๐ บาท X ๒ วัน)
รวมงบประมาณ
๑๒๗,๕๐๐ ๑๔,๔๐๐ ๑๐๒,๖๐๐ ๑๐,๕๐๐
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๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
๖.๑.๑ สถานศึกษาขาดงบประมาณในการจัดหาสื่อ อุปกรณ์และเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
๖.๑.๒ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
๖.๑.๓ จานวนบุคลากรที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๖.๒.๑ สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๖.๒.๒ กาหนดปฏิทินการดาเนินงานให้ชัดเจนและดาเนินการตามปฏิทิน
๖.๒.๓ กาหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนทุกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. สถานศึกษาสามารถจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกโรงเรียน

วิธีการประเมิน
- นิเทศ ติดตาม
- สังเกตการสอน
- การรายงานเอกสารหลักสูตร

เครื่องมือที่ใช้
- แบบนิเทศ
- แบบสังเกตการสอน
- แบบประเมินหลักสูตรรายวิชา

๒. ครูผู้สอนสามารถออกแบบหน่วยการ
- นิเทศ ติดตาม
เรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้/กิจกรรมการ
- สังเกตการสอน
เรียนรู้และนาหลักสูตรสู่การปฏิบัติจัดการเรียน - การรายงานเอกสารหลักสูตร
การสอนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- แบบนิเทศ
- แบบสังเกตการสอน
- แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา/ หลักสูตรรายวิชา ๙ รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่กาหนดในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
๘.๒ ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๓ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กาหนด
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ชื่อโครงกำร
พัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๓ พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑ มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำววัชรำกร ตระกำรไทย
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ – กันยำยน ๒๕๖๒
.........................................................................................................................................................................
๑. หลักกำรและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กาหนด จึ งได้กาหนดสมรรถนะสาคัญ ๕ ประการ ซึ่งสมรรถนะด้านที่ ๒ คือความสามารถในการคิดเป็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการ
คิดอย่างเป็นระบบ นาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่าง
เหมาะสม กระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามลาดับขั้นตอน เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ มีการ
เชื่อมโยงสิ่งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งคาถาม กาหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ การคิดตีคว าม
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบย้อนทวน การคิดจาแบบแยกแยะ การคิดเชื่อมโยงสัมพันธ์และการคิด
จัดอันดับ ทั้งนี้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทาได้โดยการดาเนินการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนตามขั้นตอน
อย่างมีระบบ จะช่วยให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ตระหนักและเห็นความสาคัญ ในการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้เกิดกับผู้เรียนทุกระดับชั้น จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาทักษะการคิดขึ้น เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอน ให้เห็นความสาคัญ
ของการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างสมเหตุสมผล
๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ
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๓. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
๑. ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร และครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ร้อยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ให้เกิดทักษะกระบวนการคิด ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภำพ
๑. ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร และครูผู้สอนของโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
๒. นักเรียนทุกระดับชั้น ได้รับการพัฒนาและส่งเสริม ให้เกิดทักษะกระบวนการคิด
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำสที่
๑
ต.
ค.
๖
๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

พ.
ย.
๖
๑

ธ.
ค.
๖
๑

ไตรมำสที่
๒
ม.
ค.
๖
๒

ก.
พ.
๖
๒

มี.
ค.
๖
๒

ไตรมำสที่
๓
เม
.ย.
๖
๒

พ.
ค.
๖
๒

ไตรมำสที่
๔

มิ.
ย.
๖
๒

ก.
ค.
๖
๒

ส.
ค.
๖
๒

ก.
ย.
๖
๒

✴ ✴ ✴

๑. ขออนุมัติโครงการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
๒. พัฒนาผู้บริหาร และครูผู้สอน เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
๓. จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม ให้นักเรียนเกิด
ทักษะกระบวนการคิด
๔. นิเทศ ติดตาม และสรุปผลการดาเนินงาน

✴ ✴
✴ ✴ ✴
✴ ✴ ✴ ✴
✴

๕. ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนินกำร
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ - กันยายน ๒๕๖๒
สถานที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๖. งบประมำณ จานวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้:
กิจกรรมและรำยละเอียด
งบประมำณ
ในกำรใช้งบประมำณ
ที่ใช้
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาผู้บริหาร และครูผู้สอน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อ
๘๐,๐๐๐
พัฒนาทักษะกระบวนการคิด โรงเรียนละ ๒ คน รวมทั้งสิ้น ๔๙๘ คน
รายละเอียดดังนี้
๑.๑ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มผู้เข้าอบรมและวิทยากร/คณะทางาน
๑.๒ ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและวิทยากร/คณะทางาน
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กิจกรรมและรำยละเอียด
ในกำรใช้งบประมำณ
๑.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร
๑.๔ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ และอื่นๆ
กิจกรรมที่ ๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ให้นักเรียนเกิดทักษะ
กระบวนการคิด โรงเรียนละ ๕ คน รวม ๑,๒๔๕ คน
รายละเอียดดังนี้
๑.๑ ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มผู้เข้าอบรมและวิทยากร/คณะทางาน
๑.๒ ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและวิทยากร/คณะทางาน
๑.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร
๑.๔ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ และอื่นๆ
กิจกรรมที่ ๓ การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล
เป็นเงิน
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
ที่ใช้

หมำยเหตุ

๒๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
๓๒๐,๐๐๐

๗. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๗.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
๗.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/ตรวจ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ
๘. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๑. ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
- สอบถาม
ครูผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักถึง
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้กับ
นักเรียน
๒. นักเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะ
- สังเกต
กระบวนการคิด
- สอบถาม
- ทดสอบ
๓. จานวนโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม
- นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบทดสอบ
- แบบนิเทศ

๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอน เห็นความสาคัญ และสามารถพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดของผู้เรียน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล
๓. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการนาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ
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ชื่อโครงกำร
พัฒนำและส่งเสริมทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๓ พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ในกำรแข่งขัน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำววรำพร ดำรำศำสตร์ นำงนันท์นภัส ปภินวัช
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
ตุลำคม ๒๕๖๑ - มีนำคม ๒๕๖๒
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและพัฒ นาศักยภาพผู้ เรี ยน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อ
การพัฒนาตน อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้ เรี ย นให้ ส อดคล้ อง และเป็ น ตามนโยบายรัฐ บาล ( ภายใต้การนาของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา
นายกรัฐมนตรี ) ข้อที่ ๙ “สนับสนุนการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรม
สากล”
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามนโยบายของรั ฐ บาลและกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ขึ้น เพื่อให้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษสามารถ
พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอัง กฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นทักษะในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับดีมาก
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
๒. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนักเรียน
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๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จานวน ๒๔๘ คน
๒. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ จานวน ๕๖ คน
๓. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน
๓.๒ เชิงคุณภำพ
๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ร้อยละ ๙๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอาเซียน
๒. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ร้อยละ ๙๐ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและภาษาอาเซียน
๓. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๑๐๐ ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำตร
ที่ ๑
ต.
ค.
๖
๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อการสื่อสารของครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ การสื่อสารของครูผู้สอน
รายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
การพัฒนาและประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
การนิเทศ ติดตามและยกระดับการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ
สรุป รายงานผลโครงการ
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พ.
ย.
๖
๑

ธ.
ค.
๖
๑

ไตรมำตร
ที่ ๒
ม.
ค.
๖
๒

ก.
พ.
๖
๒

มี.
ค.
๖
๒

ไตรมำตร
ที่ ๓
เม
.ย.
๖
๒

พ.
ค.
๖
๒

มิ.
ย.
๖
๒

ไตรมำตร
ที่ ๔
ก.
ค.
๖
๒

ส.
ค.
๖
๒

ก.
ย.
๖
๒

✔
✔
✔

✔

✔

✔
✔
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๕. งบประมำณ งบประมาณ จานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบ
ที่
งบประมาณ
ประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๑ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
๑๐๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
สื่อสารของครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
๗๐,๐๐๐
๑๒,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
สื่อสารของครูผู้สอนรายวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
๓

๔
๕

การพัฒนาและประเมินทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของ
นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๖
นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน การ
สอนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
สรุป รายงานผลโครงการ
รวมงบประมาณ

๑๑๐,๐๐๐

๑๒,๐๐๐

๗๘,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

-

๑๕,๐๐๐

-

๕,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

-

๑๙๙,๐๐๐

๕,๐๐๐
๖๕,๐๐๐

๓๖,๐๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยควำมเสี่ยง
๑. โรงเรียนขาดแคลนครูผู้สอนที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษโดยตรง
๒. ครูผู้สอนขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓. นักเรียนขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๔. ผลการผ่านการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนอยู่ในระดับพอใช้
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑. พัฒนาครูผู้สอนที่ไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้รายวิชา
ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนให้สูงขึ้น
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๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ร้อยละ ๙๐
มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๒. นักเรียนมีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิธีการประเมิน
- สังเกต
- สัมภาษณ์
- ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสังเกตการสอน
- แบบสัมภาษณ์
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน

- สังเกต
- สัมภาษณ์
- ประเมิน
- ทดสอบ

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบ

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
ภาษาอาเซียน
๒. ครูและนักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ มีการจัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียนมากยิ่งขึ้น
๓. นักเรียนมีผลการประเมินทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ในระดับดีมากเพิ่มขึ้น
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ชื่อโครงกำร

ส่งเสริมประสิทธิภำพระบบนิเทศภำยในสถำนศึกษำในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป. อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพ ผู้เรียนและกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงกัญญลักษณ์ ศิริวำรินทร์ และศึกษำนิเทศก์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ ทุกคน
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรใหม่
ระยะเวลำดำเนินกำร
ธันวำคม ๒๕๖๑ - กันยำยน ๒๕๖๒
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. หลักกำรและเหตุผล
การนิเทศภายในเป็นกระบวนการเชิงบริหาร เพื่อช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและ
การเรี ย นรู้ เ ป็ น ฐานส าคั ญ เชิ ง การบริ ห ารที่ เ กิ ด จากความร่ ว มมื อ และยึ ด หลั ก ความเสมอภาคและความเป็ น
ประชาธิปไตย มีข้อปฏิบัติหรือข้อตกลงร่วมกัน ที่จะดาเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายใต้กรอบ
นโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ จะพบว่า กระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียน
สาคัญที่สุดนั้น จะต้องจากการพัฒนาโดยโรงเรียน/ สถานศึกษา การพัฒนาศักยภาพของโรงเรียน สถานศึกษาจะ
ประกอบด้วย ปัจจัยที่หลากหลายองค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งคือกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา เป็น
กลไกของการชี้นา ให้ความช่วยเหลือ ควบคุม กากับ ติดตาม ให้การปฏิรูปการเรียนรู้ภายใน โรงเรียนก้าวไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคิดทบทวนและแสวงหาแนวทางพัฒนา โดยการใช้
การนิเทศภายในเป็นยุทธศาสตร์สาคัญควบคู่ไปกับการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของการจัดการศึกษา
การนิ เทศภายในสถานศึกษา มี ความส าคัญและจาเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดการเรียนรู้ และการพัฒ นา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ บ รรลุ ต ามเป็ น หมาย ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยใน
สถานศึกษา จะต้องร่วมมือร่วมใจกันดาเนินการพัฒนางานทุกด้านใน สถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน
ฐานะหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการจัดการศึกษา จะต้องให้ความสาคัญกับการนิเทศภายในสถานศึกษา โดย
กาหนดไว้ในมาตรฐานของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ ส ถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการกาหนด
มาตรฐานของสถานศึกษาให้ ร้ อยรั ดกัน ทาให้ เกิดผลในการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น การนิเทศการศึกษาในระบบ
การศึกษาของไทยนั้นได้เริ่มเป็นที่รู้จักคุ้นเคยในฐานะที่เป็นงานของศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นตาแหน่งของบุคลากรที่อยู่
ภายนอกสถานศึกษา และประการสาคัญสมัยก่อนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถยังมีจานวนจากัด ครูผู้สอนอยู่
ในโรงเรียนต่างๆ ส่วนใหญ่ก็มีวุฒิทางครูค่อนข้างต่า ดังนั้นการช่วยเหลือและพัฒนาครูประจาการให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นนั้นจึงต้องอาศัยศึ กษานิเทศก์ ในฐานะงานของศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นบุคลากร
ที่อยู่ภายนอกสถานศึกษาเป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ได้ผลเท่าที่ควรเนื่องจากไม่สามารถติดตามให้การนิเทศอย่าง
สม่าเสมอได้ประกอบกับในช่วงระยะหลัง บุคลากรในสถานศึกษาต่างๆ มีความรู้สูงขึ้นจึงเห็นสมควรให้บุคลากร
ภายในสถานศึกษาต่างๆดาเนินการนิเทศกันเอง เป็นการแบ่งเบาภาระของศึกษานิเทศก์ซึ่งอยู่ภายนอก และเป็น
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

91

การเร่งการพัฒนาคุณภาพบุคลากรประจาการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ในช่วงเวลาต่อมาได้มีการขยายขอบเขต
ของการนิเทศภายในสถานศึกษาออกไปอีกถึงการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มสถานศึกษาอีกด้วย
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ประจาปีการศึกษา
๒๕๖๐ ของส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาอุบ ลราชธานี เขต ๑ โดยภาพรวมทั้งระดับ เขตพื้ น ที่
การศึกษาและระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยต่ากว่าร้อยละ ๕๐ จึงเป็นภารกิจสาคัญหลักของผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายที่
จะต้องร่วมมือร่วมใจกันดาเนินการพัฒนางานทุกด้านในโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านวิชาการ หากโรงเรียนมี
ระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง มีการดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ จนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กรอันจะส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียนให้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้เล็งเห็น
ถึงความสาคัญและประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการนิเทศภายในสถานศึกษา จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระบบนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อพัฒนากระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู อันจะส่งผลให้
ระบบนิเทศภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
๓.๒ เชิงคุณภำพ
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมาสที่ ๑
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. จัดทาโครงการ กาหนดปฏิทิน /วัน
ประชุมเพื่ออนุมัติ
๒. แจ้งกาหนดการให้ผู้เข้าประชุม
ทราบก่อนการประชุม
๓. ประชุมศึกษานิเทศก์
๔. ประสานสถานที่ประชุม อาหาร
และอาหารว่างเครื่องดื่ม
๕. จัดทาเอกสารประกอบการประชุม
/คู่มือการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
นิเทศภายในสถานศึกษา
๖. ดาเนินการพัฒนาผู้นิเทศภายใน
สถานศึกษา
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ไตรมาสที่ ๑
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๗. นิเทศ ติดตามและประเมินผล
ระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
๘. สรุปรายงานผล
๕. งบประมำณ จำนวน ๑๒๙,๘๓๐ บำท (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
กิจกรรม/รำยกำร
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมประสิทธิภาพระบบนิเทศภายใน
เพื่อกาหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน
เครื่องมือวัดผล ประเมินผล ของการ
นิเทศภายในสถานศึกษา จานวน ๑ วัน
ศึกษานิเทศก์ ๒๒ คน
- ค่าอาหาร จานวน ๑ วัน
จานวน ๒๒ คน ๆ ละ ๓๕ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน ๒๒ คน ๆ ละ ๕๐ บาท
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาคู่มือการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
- จัดทาเอกสาร จานวน ๓๐๐ เล่ม
เล่มละ ๑๐๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาผู้นิเทศภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนละ ๑ คน
-ค่าวิทยากร จานวน ๒ ท่าน
- ค่าอาหาร จานวน ๒ วัน
จานวน ๒๔๘ คน ๆ ละ ๗๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน ๒๔๘ คน ๆ ละ ๕๐ บาท
จานวน ๒ วัน
กิจกรรมที่ ๔ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษา
- ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ค่าชดเชยน้ามันรถยนต์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เงินงบประมำณ
ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

๑,๘๗๐

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมำณ

รวม

๑,๘๗๐

๑,๘๗๐

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๖,๙๖๐

๓๖,๙๖๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๗,๒๐๐
๒๙.๗๖๐

๖๐,๐๐๐
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กิจกรรม/รำยกำร
สรุปรายงานผลการดาเนินการนิเทศ /
จัดจ้างจัดทาเอกสาร
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

เงินงบประมำณ
ค่ำตอบแทน

๗,๒๐๐

ค่ำใช้สอย

วัสดุ

รวม

๑,๐๐๐

๑.๐๐๐

เงินนอก
งบประมำณ

๙๑,๖๓๐ ๓๑,๐๐๐ ๑๒๙,๘๓๐

รวม

๑.๐๐๐
๑๒๙,๘๓๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านกาหนดการปฏิบัติการ
- ความเสี่ยงด้านเทคนิค
- ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดาเนินโครงการตามกาหนดระยะเวลาอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดมา
ดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
จานวนโรงเรียนที่มีระบบนิเทศภายใน - นิเทศ ติดตาม
ที่มีประสิทธิภาพ
- รายงานผลการดาเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้
-แบบนิเทศ ติดตามระบบนิเทศ
ภายในสถานศึกษา
- คู่มือพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบนิเทศภายในสถานศึกษา
- แบบรายงานผลการดาเนินงาน

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๖.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกโรงเรียนสูงขึ้น
๖.๒ ทุกโรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ชื่อโครงกำร

กำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทยโดยใช้บันได ๕ ขั้น ของกำรพัฒนำผู้เรียน
สู่มำตรฐำนสำกลในศตวรรษที่ ๒๑
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๓ พัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป. อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงกัญญลักษณ์ ศิริวำรินทร์ และศึกษำนิเทศก์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ ทุกคน
ลักษณะโครงกำร
ใหม่
ระยะเวลำดำเนินกำร
ธันวำคม ๒๕๖๑ - กันยำยน ๒๕๖๒
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. หลักกำรและเหตุผล
ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยง
ข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผล
ต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูผู้สอนจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน มีทักษะสาหรับการออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สาคัญที่สุด คือ ทักษะ
การเรียนรู้(Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนในศตวรรษที่๒๑ นี้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะจาเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
การเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับ สนุนที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้รวมทั้งเป็นยุคแห่งการแข่งขันทาง
สังคมค่อนข้างสูงในปัจจุบันส่งผลต่อการปรับตัวให้ทัดเทียมและเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบริบททาง
สังคมในทุกมิติรอบด้าน ดังนั้นการเสริมสร้าง องค์ความรู้ (Content Knowledge) ทักษะเฉพาะทาง (Specific
Skills) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Expertise)และสมรรถนะของการรู้เท่าทัน (Literacy) จึงเป็นตัวแปรสาคัญที่
ต้องเกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนในการเรียนรู้ยุคสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ นี้กระแสการปรับเปลี่ยนทาง
สั งคมที่เกิดขึ้น ในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้ น การกาหนดยุทธศาสตร์ และการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายศักยภาพและความสามารถของมนุษย์ที่จะสร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้
ในลักษณะต่างๆ ให้เกิดขึ้น และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการเตรียมผู้เรียนให้พร้ อมกับชีวิตใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งมีสาระวิชาหลัก (Core Subject) ที่ ประกอบด้วย ภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์การปกครองและ
หน้าที่พลเมือง วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ซึ่งสาระวิชาเหล่านี้มีความสาคัญ แต่ไม่เพียงพอสาหรับ
การเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในยุคศตวรรษที่๒๑ ปัจจุบันการเรียน รู้สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter) ควรเป็น
การเรียนจากการค้นคว้าเองของผู้เรียนโดยครูผู้สอนคอยช่วยแนะนา และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนแต่
ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้โดยทักษะของในศตวรรษ ที่ ๒๑
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กาหนดนโยบาย
ที่ ๒ ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้าน
วิชาการนาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึ กษาจัดการเรียนรู้ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กระบวนการ ๕ ขั้นตอน หรือ บันได ๕ ขั้น สาหรับการสอนภาษาไทยนั้น ไม่ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางอย่างไรก็ตาม กระบวนการในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยก็ยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่
จาเป็นในด้านของการสื่อสาร การฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพ โดยทั้งหมดจะต้องให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ
หลักภาษาและวรรณคดีไทยอย่างเห็นคุณค่า ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยครูผู้สอนจาเป็นที่จะต้องหา
เทคนิควิธีเพื่อจะให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชามากยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
ในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น หมายความว่า เป็นวิธีที่ครูผู้สอนภาษาไทยจะต้องสามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอน
โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่
๒๑ ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ๒๕๕๑ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยการจั ด การศึ ก ษา
ของ UNESCO ซึ่ ง บั น ได ๕ ขั้ น ของการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นสู่ ม าตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑ (Five Steps for
Student Development) คื อ การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี ศั ก ยภาพ และคุ ณ ลั ก ษณะตาม
มาตรฐานสากล โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้และมีความรู้พื้นฐานที่
จาเป็น โดยครูผู้สอนจะต้องพยายามจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าถึงองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
(Constructivism) สามารถที่จะนามาใช้ในการบูรณาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยได้
จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ประจาปี การศึกษา
๒๕๖๐ ของส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาอุบ ลราชธานี เขต ๑ โดยภาพรวมทั้งระดับ เขตพื้ น ที่
การศึกษาและระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยต่ากว่าร้อยละ ๕๐ จึงเป็นภารกิจสาคัญ
หลักของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันดาเนินการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑
กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผล สานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้เล็งเห็น
ถึงความสาคัญและความจาเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้บันได ๕ ขั้น
ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. ครูผู้สอนภาษาไทยมีความรู้ความสามารถในการปรับเปลี่ ยนวิธีการเรียนการสอนเพื่อ พัฒ นา
คุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑ โดยใช้บันได ๕ ขั้น
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้บันได
๕ ขั้น ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑
๓.๒ เชิงคุณภำพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัดสูงขึ้น
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๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมาสที่ ๑
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. จัดทาโครงการ กาหนด
ปฏิทิน /วันประชุมเพื่ออนุมัติ
๒. แจ้งกาหนดการให้ผู้เข้า
ประชุมทราบก่อนการประชุม
๓. ประชุมศึกษานิเทศก์
๔. ประสานสถานที่ประชุม
อาหารและอาหารว่างเครื่องดื่ม
๕. จัดทาเอกสารประกอบการ
ประชุม /คู่มือการพัฒนา
การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยโดย
ใช้บันได ๕ ขั้น ของการพัฒนา
ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลใน
ศตวรรษที่ ๒๑
๖. ดาเนินการพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาไทย โรงเรียนละ ๑ คน
๗. นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล
๘. สรุปรายงานผล
๕. งบประมำณ จำนวน ๖๓,๖๐๐ บำท (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
เงินงบประมำณ
กิจกรรม/รำยกำร
ค่ำตอบแทน

กิจกรรมที่ ๑ ประชุม
คณะทางาน จานวน ๑ วัน
ศึกษานิเทศก์ ๒๒ คน วิทยากร
๓ ท่าน
- ค่าอาหาร จานวน ๑ วัน
จานวน ๒๔ คน ๆ ละ ๓๕
บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน ๒๔ คน ๆ ละ ๕๐
บาท
กิจกรรมที่ ๒ จัดทาคู่มือการ
พัฒนา

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่ำใช้สอย

๒,๐๔๐

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมำณ

รวม

๒,๐๔๐

๒,๐๔๐

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐
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กิจกรรม/รำยกำร
- จัดทาเอกสาร จานวน ๒๕๐
เล่ม
เล่มละ ๘๐ บาท
กิจกรรมที่ ๓ พัฒนาครูผู้สอน
ภาษาไทย โรงเรียนละ ๑ คน
-ค่าวิทยากร จานวน ๓ ท่าน
- ค่าอาหาร จานวน ๒ วัน
จานวน ๒๔๘ คน ๆ ละ ๗๐
บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จานวน ๒๔๘ คน ๆ ละ ๕๐
บาท
จานวน ๒ วัน
กิจกรรมที่ ๔ สรุปรายงานผล
การดาเนินการนิเทศ / จัดจ้าง
จัดทาเอกสาร
รวมงบประมำณทั้งสิ้น

เงินงบประมำณ
ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมำณ

รวม

๔๐,๕๖๐

๔๐,๕๖๐

๑.๐๐๐

๑.๐๐๐

๓๑,๘๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๖๓,๖๐๐

๖๓,๖๐๐

๑๐,๘๐๐
๒๙.๗๖๐

๑,๐๐๐
๑๐,๘๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านกาหนดการปฏิบัติการ
- ความเสี่ยงด้านเทคนิค
- ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดาเนินโครงการตามกาหนดระยะเวลาอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดมา
ดาเนินการให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
เชิงปริมำณ
ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัดทุก
โรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาไทยโดยใช้บันได ๕ ขั้น
ของการพัฒนาผู้เรียนสู่
มาตรฐานสากลในศตวรรษที่ ๒๑
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีกำรประเมิน
- ทดสอบ
- สอบถาม
- นิเทศ ติดตาม
- รายงานผลการดาเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบทดสอบ
- แบบสอบถาม
-แบบนิเทศ ติดตาม
-แบบรายงานผลการดาเนินงาน
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

เชิงคุณภำพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนในสังกัด
สูงขึ้น
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของทุกโรงเรียนสูงขึ้น
๘.๒ ครูผู้สอนสามารถที่จะนาการจัดการเรียนรู้บันได ๕ ขั้นไปใช้ในการบูรณาการจัดการเรียนรู้ใน
กลุ่มสาระอื่นๆได้
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ชื่อโครงกำร

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑
(กิจกรรมกำรประเมิน Pre O-NET)
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สนองยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๓ พัฒนำคุณภำพของผู้เรียนให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร นำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป. อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำงวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรใหม่
ระยะเวลำดำเนินกำร
ตุลำคม ๒๕๖๑ – มกรำคม ๒๕๖๒
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑.หลักกำรและเหตุผล
ตามที่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายในการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้กาหนด ประเด็นกลยุทธ์ที่ ๓ ข้อ ๑๑ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสนองยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนองยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการด้านการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ O-NET ประกอบกับสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีนโยบายเพิ่ม
ผลสั มฤทธิ์ทางการเรี ย น ได้กาหนดเป้ า หมายในการยกระดับ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ยน โดยมีผ ลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นร้อยละ ๕ ทุกกลุ่มสาระโดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีเป้าหมายในการยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) คื อ จ านวนร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่มีคะแนน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ
๕๐ ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ในการนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จึงได้จัดทาโครงการ
ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ กิ จ กรรมการประเมิ น Pre O-NET ซึ่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้สนับสนุนเครื่องมือในการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่
สอดคล้องกับโครงสร้างแบบทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบระดับชาติ
O-NET ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามที่สถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้กาหนดการจัดสอบในวันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดังนั้นเพื่อให้
สถานศึกษาเห็นความสาคัญของการนาผลการทดสอบไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั กเรี ย นในระยะเร่ งด่ว นโดยเพื่อให้ นักเรียนคุ้ นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้ นักเรี ยนคิด
วิเคราะห์ รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงแบบทดสอบO-NET สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จึงกาหนดให้จัดสอบ Pre O-NET ในช่วงวันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม
๒๕๖๑
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๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ให้คุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่หลากหลาย ตามโครงสร้างข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒. เพื่ อ วิ เ คราะห์ ผ ลการสอบของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๖ และมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ ส าหรั บ
น าไปปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขจุ ด อ่ อ นด้ อ ยที่ พ บตามโครงสร้ า งของแบบทดสอบรายตั ว ชี้ วั ด และแก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ ง
ของผู้เรียนได้ทันการ โดยเร่งรัดในการจัดสอนซ่อมเสริม/ปรับปรุงการสอนในชั้นเรียน และรายบุคคล
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๓.๑.๑ นั กเรี ย นชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๕,๖๑๙ คน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต ๑ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และสั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุกโรงเรียนทุกคน
๓.๑.๒ นั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๓ จ านวน ๒,๑๕๙ คน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทุกโรงเรียนทุกคน
๓.๒ เชิงคุณภำพ
๓.๒.๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียนทุกคน ได้สอบ Pre
O-NET และมีความคุ้นเคยกับรูปแบบข้อสอบที่ถามให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ รวมถึงวิธีการตอบข้อสอบในรูปแบบ
ต่าง ๆ ที่มีลักษณะและรูปแบบคล้ายคลึงกับข้อสอบ O-NET
๓.๒.๒ โรงเรียนและเครือข่ายสถานศึกษา นาผลสอบ Pre O-NET ไปวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อย
ของผลคะแนนการสอบตามโครงสร้างของข้อสอบที่ใช้สอบ และจัดสอนซ่อมเสริม หรือปรับปรุงการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน และรายบุคคล
๔. วิธีดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำศที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๖๑
ต.ค.

ไตรมำศที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมำศที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมำศที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. ขออนุมัติโครงการ
๒. ประสานขอสนับสนุน
เครื่องมือประเมิน
จาก สพฐ.
๓. จัดทาคู่มือจัดสอบ
ให้แก่โรงเรียน
๔. จัดประชุมชี้แจง การ
ดาเนินการจัดสอบ
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำศที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๖๑
ต.ค.

ไตรมำศที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมำศที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมำศที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ให้แก่ รอง ผอ.สพป.อบ.
๑ ศึกษานิเทศก์ และ
ประธานเครือข่าย
สถานศึกษา
๕. ทาสาเนา
แบบทดสอบ
๖. จัดสอบ Pre O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๗. จัดสอบ Pre O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๘. ตรวจประมวลผล
สอบ
๙. วิเคราะห์จุดเด่นจุด
ด้อยของผลสอบและ
กาหนดแนวทางการ
พัฒนานักเรียน
๑๐. จัดกิจกรรมสอน
ซ่อมเสริมให้กับนักเรียน
ที่มีคะแนนต่า/ปรับปรุง
การสอนในชั้นเรียน และ
รายบุคคล ระยะเร่งด่วน
๑๑. สรุปและรายงานผล
การดาเนินงานให้ สพฐ.
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๕. งบประมำณ
ใช้งบประมาณความจาเป็นพื้นฐาน จากแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จานวนเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
เงินงบประมาณ
ที่
กิจกรรมที่
๑

กิจกรรม/รายการ
จัดประชุมชี้แจงรองผอ.สพป.อบ. ๑
ศึกษานิเทศก์ และประธานเครือข่าย
จัดทาคู่มือการจัดสอบ Pre O-NET
กากับติดตามการจัดสอบ
1. ค่าอาหารว่าง
(๔๐ คน X ๓๕ บาท)
คู่มือการใช้แบบทดสอบ

กิจกรรมที่
๒

คู่มือการใช้แบบทดสอบ
– O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(๖๒ เล่ม ๆ ละ ๕๐ บาท)

กิจกรรมที่
๓

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กากับ
ติดตามการจัดสอบ
๑. ค่าเบี้ยเลี้ยง (๒๕ คนX ๑๒๐ บาท X ๒
วัน)
๒. ค่าพาหนะ (๒๕ คนX ๒๐๐ บาท X ๒
วัน)

กิจกรรมที่
๔

Pre

ค่าวัสดุสอบ
-ค่าสาเนาแบบทดสอบ/กระดาษคาตอบ
- ค่าซองบรรจุแบบทดสอบ

เงินนอก
งบประมา
ณ

รวม

๑,๔๐๐.-

-

๑,๔๐๐-

๓,๑๐๐.-

๓,๑๐๐.-

-

๓,๑๐๐-

๖,๐๐๐.-

-

๖,๐๐๐.-

-

๖,๐๐๐.-

๑๐,๐๐๐
.

-

๑๐,๐๐๐.-

-

๑๐,๐๐๐.-

-

-

-

-

-

-

งบรายหัว
นักเรียน
-

-

๓,๐๐๐.-

-

๓,๐๐๐.-

-

๑,๗๕๐.-

-

-

๓,๐๐๐.-

-

๓,๐๐๐.-

-

๑,๗๕๐.-

-

๑,๗๕๐.-

-

-

-

งบ
ประมาณ
โรงเรียน

๓,๑๐๐.-

๓๐,๐๐๐.-

-

ค่า
ตอบ
แทน

ใช้สอย

วัสดุ

รวม

-

๑,๔๐๐.-

-

-

-

-

-

กิจกรรมที่
๕

ประชุมปฏิบัติการ
๑.คณะกรรมการประผลสอบชั้น ป.๖
- ค่าอาหาร (๒๕ คน X ๑ มื้อ X ๑๒๐
บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๒๕ คน X ๒ มื้อ X ๓๕ บาท)
๒.คณะกรรมการประผลสอบชั้น ม.๓
- ค่าอาหาร (๒๕ คน X ๑ มื้อ X ๑๒๐
บาท)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๒๕ คน X ๒ มื้อ X ๓๕ บาท)

๓,๐๐๐.-

๑,๗๕๐.-

๑,๗๕๐.๓,๐๐๐.๑,๗๕๐.-

กิจกรรมที่
๖

การจัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีความ
บกพร่องตามโครงสร้างข้อสอบ

-

รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-

๒๖,๙๐๐

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

๓๐,๐๐๐.-

103

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านกาหนดการปฏิบัติการ
- ความเสี่ยงด้านเทคนิค
- ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดาเนินการตามกาหนดระยะเวลาอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ได้สอบ Pre O-NET
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูที่สอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ นาผลสอบไปใช้ในการปรับปรุง
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสอนซ่อม
เสริมในตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่า
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนที่มีผลสอบ
Pre O-NET ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
จัดสอบ โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ต่ากว่า ๕๐ ได้รับการพัฒนาเป็น รายบุคคล
ในระยะเร่งด่วน

มาดาเนินการให้

วิธีการ
๑) การดาเนินการจัดสอบของ
เครือข่ายสถานศึกษา

เครื่องมือ
-แบบสอบถาม
-แบบนิเทศติดตาม
- แบบรายงานคะแนน
๑) วิเคราะห์และคัดแยกนักเรียน ผลการทดสอบ Pre O-NET
รายบุคคลเป็นกลุ่ม เก่ง ปาน
- แบบรายงานผลการ
กลาง และอ่อน
ดาเนินงาน
๒) วิเคราะห์ผลสอบรายตัวชี้วัด
๑) กาหนดแนวทางการพัฒนา
นักเรียนที่มีผลการสอบต่ากว่า
ร้อยละ ๕๐ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๒) จัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ชั้นเรียนให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ในมาตรฐาน
ที่มีคะแนนต่า
๓) เร่งรัดสอนซ่อมเสริม

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยผลสอบระดับโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่
การศึ ก ษา กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ ๕ ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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ชื่อโครงกำร
สังเครำะห์ผลกำรตรวจสอบ และผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๓ ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ นำไปสู่
กำรกระจำยอำนำจ ๔ ด้ำน ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำ
ตำมบริบทของพื้นที
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพ ผู้เรียนและกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำยสุเมธ มัดธนู, นำงศรีเศวต จอมหงษ์ และนำยศิริพงษ์ ศิริวำรินทร์
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรใหม่
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤษภำคม - มิถุนำยน ๒๕๖๒
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็น กลไกสาคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริห ารจัดการศึกษาอย่ างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ต้องดาเนิน การอย่างต่อเนื่ องเพื่อนาไปสู่ การพัฒ นามาตรฐานการศึกษาและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทราบ
แนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ดาเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดยสอดคล้อง
ตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่
กาหนดต้องสามารถพัฒนาผู้ เรีย นให้บรรลุ ได้ ประเมินได้ อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพื่อลดภาระการ
จั ดเก็บ ข้อมูล และลดการจั ดทาเอกสารที่ ใช้ในการประเมิน และต่อ มากระทรวงศึ กษาธิ การได้ ประกาศให้ ใ ช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นหลัก
เทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาไปแล้ว
นั้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และได้รับ
การรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ต่อไป

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

105

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.จานวน ๒๔๙
โรงเรียน จาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท
ของแต่ละสถานศึกษา และสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดทารายงานการประเมินตนเอง เผยแพร่สาธารณชนและ
ต้ น สั ง กั ด ซึ่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเป็ น ผู้ ร วบรวมและสรุ ป ภาพรวมจากผลการประเมิ น ตนเอง
ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาต่อไป กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาจึงได้จัดทาโครงการนี้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสังเคราะห์ผลการตรวจสอบ และผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๒.๒ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ และผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีผลการตรวจสอบ และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน
๓.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีรายงานผลการตรวจสอบ และผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่มีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำตร
ที่ ๑
ต.
ค.
๖
๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์ผล
การตรวจสอบ และผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๒ จัดทารายงานผลการสังเคราะห์ผล
การตรวจสอบ และผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
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พ.
ย.
๖
๑

ธ.
ค.
๖
๑

ไตรมำตร
ที่ ๒
ม.
ค.
๖
๒

ก.
พ.
๖
๒

มี.
ค.
๖
๒

ไตรมำตร
ที่ ๓
เม
.ย.
๖
๒

พ.
ค.
๖
๒

มิ.
ย.
๖
๒

*

*
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ไตรมำตร
ที่ ๔
ก.
ค.
๖
๒

ส.
ค.
๖
๒

ก.
ย.
๖
๒
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๕. งบประมำณ งบประมาณ จานวน ๑๖,๙๒๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติ
การ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
(ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๑ กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์
ผลการตรวจสอบ และผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถาน
ศึกษา ๒๐ คน ๓ วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๒๐ x ๓๕ x ๖ )
๑๓,๙๒๐
๑๓,๙๒๐
-ค่าอาหารกลางวัน (๒๐ x ๑๒๐ x ๓ )
๒ กิจกรรมที่ ๒ จัดทารายงานผลการสังเคราะห์
ผลการตรวจสอบ และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
๓๐ เล่มๆ ละ ๑๐๐ บาท
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น
๑๖,๙๒๐
๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านกาหนดการปฏิบัติการ
- ความเสี่ยงด้านเทคนิค
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดาเนินการโครงการตามกาหนดระยะเวลาอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดมาดาเนินการ
ให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการ
ตรวจสอบ และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
๒. ผลการสังเคราะห์ผลการตรวจสอบและ
ผลการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา
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๑. ตรวจสอบเอกสาร
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เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบบันทึกผล
๒. แบบสรุปผล
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๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีผลสังเคราะห์ผลการตรวจสอบ และ
ผล การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพเป็นระบบครบวงจร
๘.๒ สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ทุกโรงเรียน มีข้อมูล
ย้อนกลับ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
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ชื่อโครงกำร
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะอำชีพ
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๒ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัย
และนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำ
ประเทศ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๒ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๔ พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดี
สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพ ผู้เรียนและกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำยสุเมธ มัดธนู และนำยศิริพงษ์ ศิริวำรินทร์
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรใหม่
ระยะเวลำดำเนินกำร
พฤศจิกำยน ๒๕๖๑- กันยำยน ๒๕๖๒
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษาว่าต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด โดยกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ หลักสูตรการศึกษา
ขั้น
พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้ มี ส าระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี ซึ่ ง เป็ น สาระ
การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี มีทักษะการทางาน ทักษะ
การจัดการ สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการทางานอย่างถูกต้อง เหมาะสม คุ้มค่า
และมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมพื้นฐาน ได้แก่ ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดทน อันจะนาไปสู่การให้
ผู้เรียนสามารถช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได้ตามพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้ อย่างมีความสุข ร่วมมือและแข่งขันในระดับสากลในบริบทของสังคมไทย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นและเร่งรัด วาง
ฐานรากที่ดีของประเทศ ในแผนปฏิบัติงาน/ แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ระบุว่า
เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ ที่กาหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจา
ตาบล โดยกาหนดตัวชี้วัดร้อยละของนักเรียนในโรงเรียนระดับตาบลได้เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษาไปอย่างน้อย ๑ อาชีพ และร้อยละของนักเรียนมีรายได้
ระหว่างเรียน เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี จึงได้
จัดทาโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพนี้ขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

109

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ให้แก่ผู้เรียน
๒.๒ เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานงานอาชีพ สมรรถนะด้านอาชีพ และสามารถใช้เรียนต่อ
ในสายอาชีพที่สูงขึ้น
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๓.๑.๑ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
จานวน ๒๔๙ โรงเรียน
๓.๑.๒ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี จานวน ๒๔๙ คน
๓.๒ เชิงคุณภำพ
๓.๒.๑ สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับ
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๓.๒.๒ ครูผู้สอน กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีพื้นฐานงานอาชีพ
สมรรถนะด้านอาชีพ และสามารถใช้เรียนต่อในสายอาชีพ
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำตร
ที่ ๑
ต.
ค.
๖
๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

๑.จัดประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในสถานศึกษา”
๒. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลโครงการ

พ.
ย.
๖
๑

ธ.
ค.
๖
๑

ไตรมำตร
ที่ ๒
ม.
ค.
๖
๒

ก.
พ.
๖
๒

มี.
ค.
๖
๒

ไตรมำตร
ที่ ๓
เม
.ย.
๖
๒

พ.
ค.
๖
๒

ก.
ค.
๖
๒

ส.
ค.
๖
๒

ก.
ย.
๖
๒

*
* * * *

๓. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มิ.
ย.
๖
๒

ไตรมำตร
ที่ ๔

*
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๕.งบประมำณ งบประมาณ จานวน ๑๑๘,๗๑๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติ
การ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
(ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
ที่
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๑. จัดประชุมปฏิบัติการ “แนวทางการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพใน
สถานศึกษา” ผู้สอนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพ จานวน ๒๔๙ คน ๑ วัน
๕๐,๙๑๐.๓,๖๐๐.- ๔๗,๓๑๐.-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๒๔๙ x ๓๕ x ๒ )
- ค่าอาหารกลางวัน (๒๔๙ x ๑๒๐ )
- ค่าตอบแทนวิทยากร ( ๖ x ๖๐๐ )
๒. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
โครงการ ๒๔๙ โรงเรียนๆ ละ ๒ วัน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๕ วันๆละ ๑๒๐ บาท ๖๔,๘๐๐.๖๔,๘๐๐.(๑๒๕ x ๑๒๐ )
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๐๐ บาท/โรงเรียน
(๒๔๙ x ๒๐๐ )
๓. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
๓๐ เล่มๆ ละ ๑๐๐ บาท ( ๓๐ x ๑๐๐
๓,๐๐๐.๓,๐๐๐.)
รวมทั้งสิ้น
๑๑๘,๗๑๐ .(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)
๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านกาหนดการปฏิบัติการ
- ความเสี่ยงด้านเทคนิค
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดาเนินการโครงการตามกาหนดระยะเวลาอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดมาดาเนินการ
ให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

111

๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนวิชาชีพฯ
- ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ให้มีพื้นฐานด้านอาชีพ

วิธีการประเมิน
การสอบถาม
การสัมภาษณ์
การบันทึกข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้
แบบบันทึกข้อมูล
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ สถานศึกษาได้รับการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและท้องถิ่น
๘.๒ ผู้เรียนมีพื้นฐานได้ฝึกอาชีพที่ตรงกับความถนัด และความสนใจ
๘.๓ นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพเหมาะสมกับศักยภาพของตนเองและสามารถนาไปประกอบอาชีพได้
เมื่อจบการศึกษา และมีรายได้ระหว่างเรียน
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ชื่อโครงกำร

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบกำรประกันคุณภำพภำยในเพื่อรองรับ
กำรประเมินภำยนอก
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กำรพัฒนำคุณภำพ ผู้เรียนและกำรส่งเสริม
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำยสุเมธ มัดธนู ,นำงศรีเศวต จอมหงษ์ และนำยศิริพงษ์ ศิริวำรินทร์
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรใหม่
ระยะเวลำดำเนินกำร พฤศจิกำยน ๒๕๖๑- กันยำยน ๒๕๖๒
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
๑. หลักกำรและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็น กลไกสาคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริห ารจัดการศึกษาอย่ างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ในสาระสาคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๒ ได้กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจั ดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ต้องดาเนิน การอย่างต่อเนื่ องเพื่อนาไปสู่ การพัฒ นามาตรฐานการศึกษาและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิ นคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทราบ
แนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ดาเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดยสอดคล้อง
ตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่
กาหนดต้องสามารถพัฒนาผู้ เรีย นให้บรรลุ ได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถสะท้อนคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างแท้จริง เน้นการประเมินสภาพจริง ไม่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานระบบการประเมินเพื่ อลดภาระการ
จัดเก็บข้อมูล และลดการจัดทาเอกสารที่ใช้ในการประเมิน และต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กากับ
ดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาไปแล้วนั้น ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความ
เข้มแข็ง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.จานวน ๒๔๙
โรงเรียน จาเป็นต้องได้รับการส่งเสริมการดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้มีระบบการประกัน
และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยมีการนิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีรู ปแบบการพัฒนาการประกันคุณภาพที่ดีเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูประบบ
การประกั น และการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแนวใหม่ กลุ่ ม งานส่ ง เสริ ม พั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณภาพ
การศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได้จัดทาโครงการนี้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา
๒.๒ เพื่อดาเนินการนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๒.๓ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบคุณภาพและกลไกลการขับเคลื่อนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษา
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
- สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จานวน ๒๔๙ โรงเรียน
ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๓.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
๑) สถานศึกษามีพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามบริบทของสถานศึกษา
๒) สถานศึกษามีระบบคุณภาพและกลไกลการขับเคลื่อนการดาเนินการประกันคุณภาพภายในจน
เป็นวัฒนธรรมของการทางานปกติ
๓) สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในจนเป็นแบบอย่างที่ดีได้และพร้อมเข้ารับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำตร
ที่ ๑
ต.
ค.
๖
๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย รอง
ผู้อานวยการ สพป.อบ.๑ /ผู้อานวยการกลุ่ม/
ประธานเครือข่าย/ศึกษานิเทศก์ จานวน ๕๕ คน
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผอ.รร./
ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ จานวน ๒๔๙ คน
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พ.
ย.
๖
๑

ธ.
ค.
๖
๑

ไตรมำตร
ที่ ๒
ม.
ค.
๖
๒

ก.
พ.
๖
๒

มี.
ค.
๖
๒

ไตรมำตร
ที่ ๓
เม
.ย.
๖
๒

พ.
ค.
๖
๒

มิ.
ย.
๖
๒

ไตรมำตร
ที่ ๔
ก.
ค.
๖
๒

ส.
ค.
๖
๒

ก.
ย.
๖
๒

*

*

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

114

ไตรมำตร
ที่ ๑
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.
ค.
๖
๑

พ.
ย.
๖
๑

ธ.
ค.
๖
๑

ไตรมำตร
ที่ ๒
ม.
ค.
๖
๒

ก.
พ.
๖
๒

กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ กากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
จานวน ๒๔๙ โรงเรียน
กิจกรรมที่ ๔ คัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบ
คุณภาพและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้เป็นแบบอย่างที่ดี
กิจกรรมที่ ๕ จัดทารายงานการประเมินผล
โครงการ ๓๐ เล่ม

มี.
ค.
๖
๒

ไตรมำตร
ที่ ๓
เม
.ย.
๖
๒

พ.
ค.
๖
๒

มิ.
ย.
๖
๒

*

*

ไตรมำตร
ที่ ๔
ก.
ค.
๖
๒

ส.
ค.
๖
๒

*

*

ก.
ย.
๖
๒

*

๕. งบประมำณ งบประมาณ จานวน ๑๖๖,๖๖๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผน
ปฏิบัติการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ
ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
๑

๒

๓

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ
งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพ จานวน ๕๕ คน ๑ วัน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๕๕ x ๓๕ x ๒ )
๑๐,๔๕๐.-ค่าอาหารกลางวัน (๕๕ x ๑๒๐ )
กิจกรรมที่ ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผอ.รร./ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
จานวน ๒๔๙ คน
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๒๔๙ x ๓๕ x ๒ )
๕๐,๙๑๐.-ค่าอาหารกลางวัน (๒๔๙ x ๑๒๐ )
- ค่าตอบแทนวิทยากร ( ๖ x ๖๐๐ )
กิจกรรมที่ ๓ นิเทศ กากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา จานวน ๒๔๙ โรงเรียน
สาหรับผู้นิเทศ ๒๕ คน
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๑๒๕ วันๆละ ๑๒๐ บาท
๖๔,๘๐๐.-

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

๑๐,๔๕๐.-

๓,๖๐๐.-

๔๗,๓๑๐.-

๖๔,๘๐๐.-
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กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ
งบประมาณ
(๑๒๕ x ๑๒๐ )
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๒๐๐ บาท/โรงเรียน
(๒๔๙ x ๒๐๐ )
๔ กิจกรรมที่ ๔ คัดเลือกสถานศึกษา
ที่มีระบบคุณภาพและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็น
แบบอย่างที่ดี ๒๕ เครือข่ายๆ ละ
๓๗,๕๐๐.๓ โรงเรียนๆ ๕๐๐ บำท
( ๒๕ x ๓ x ๕๐๐ )
๕ กิจกรรมที่ ๕ จัดทารายงานการประเมินผล
โครงการ ๓๐ เล่มๆ ละ ๑๐๐ บาท
( ๓๐ x ๑๐๐ )
๓,๐๐๐.รวมทั้งสิ้น
(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบบำทถ้วน)
ที่

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ

๓๗,๕๐๐.-

๓,๐๐๐.๑๖๖,๖๖๐.-

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านกาหนดการปฏิบัติการ
- ความเสี่ยงด้านเทคนิค
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดาเนินการโครงการตามกาหนดระยะเวลาอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดมาดาเนินการ
ให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๑. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบ
๑. ติดตาม ตรวจสอบโรงเรียนที่
การประกันคุณภาพการศึกษาครบวงจร
ดาเนินงานได้ครบวงจรตาม
๒. จานวนสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน ระบบประกันคุณภาพภายใน
งานการประกันคุณภาพภายใน
๒. ประเมินผลงานการประกัน
๓.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีผลการประเมิน คุณภาพภายใน
ภายนอก
๒. ประเมินผลคุณภาพภายนอก
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เครื่องมือที่ใช้
๑.แบบติดตาม ตรวจสอบ
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๒.แบบประเมินผลงาน
๓.แบบประเมินคุณภาพ
ภายนอก
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๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ สถานศึกษาสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ทุกโรงเรียน มีการพัฒ นาระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพเป็นระบบ ครบวงจร และมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๘.๒ สถานศึกษาสั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาอุบลราชธานี เขต ๑ ทุกโรงเรียน มีข้อมูล ย้อนกลั บ
เพื่อน าไปใช้ในการพั ฒ นาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและมีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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ชื่อโครงกำร

สรรหำและบรรจุแต่งตั้งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีตำแหน่งว่ำง
ตำมแผนอัตรำกำลัง
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๑ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู
ในกำรผลิตและพัฒนำครูให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ในศตวรรษที่ ๒๑
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำกลุ่มที่รับผิดชอบ บริหำรงำนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
นำงสมจินตนำ แสงภักดี
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑.หลักกำรและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นผู้ดาเนินการสรรหาตาแหน่ง พนักงานราชการ และลูกจ้างตาแหน่งต่างๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง
ในต าแหน่ ง ที่ ว่ า งตามแผนอั ต ราก าลั ง ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต ๑
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาการขาดแคลนอั ต ราก าลั ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต ๑
กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อแก้ปัญหาการขาดอัตรากาลังในสถานศึกษา
๒. เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่กาหนด
๓.เป้ำหมำย
- เชิงปริมำณ การสรรหาบุคคลตามอัตรากาลังที่ว่าง จานวน ๕๐ อัตรา
- เชิงคุณภำพ ได้บุคลากรทีม่ ีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่ต้องการ
๔.วิธีดำเนินกำรและระยะเวลำดำเนินกำร
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมาสที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ
๒. ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. ดาเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๔. สรุปรายงานผล
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๕. งบประมำณ จานวน ๖๐,๐๐๐บาท จากแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
กิจกรรมและรำยละเอียด
จำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ที่
งบประมำณ
กำรใช้งบประมำณ
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
๑ สารวจอัตราว่างตาแหน่งต่างๆ
๒ ประกาศรับสมัคร
๓ สอบแข่งขัน
๖๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔ ประกาศผลการสอบและรายงาน สพฐ.
รวมงบประมำณ
๖๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๖. กำรวิเครำะห์และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปัจจัยควำมเสี่ยง
1. งบประมาณในการดาเนินงาน
2. จานวนอัตราว่างในตาแหน่งต่างๆ
3. วิธีการสรรหา
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ควรมีการสารวจอัตราว่างของตาแหน่งต่างๆ แล้วจัดทาปฏิทินการดาเนินงานที่ชัดเจน
ทาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๗. กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- ได้บุคลากรทดแทนตามตาแหน่งที่ว่างลดการขาด
อัตรากาลัง
- ได้บุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ

วิธีกำรประเมิน
- การสอบ
- การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
- ข้อสอบ
- แบบสัมภาษณ์

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
- ลดการขาดอัตรากาลังในสถานศึกษา
- ได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง
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ชื่อโครงกำร

กำรจัดรำยละเอียดประกอบรำยกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและข้อตกลงเกี่ยวกับ
ผลกำรปฏิบัติงำน ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
เลื่อนเงินเดือน
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยขวัญเรือน แสบงบำล, นำงทิยำนันท์ พละไกร, นำงสุธำนี วิสุงเร
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
ด้วย ก.ค.ศ.ได้ประกาศใช้ กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๑ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๗๖ ก ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ.
๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จากเดิมซึ่งเป็ น แบบขั้ น เงิน เดื อน มาเป็นแบบบัญชีเงิน เดื อนขั้น ต่าขั้นสู ง และมาตรา ๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่
๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ได้บัญญัติให้ปรับเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ที่ได้รับอยู่เดิม เข้าสู่อัตราในบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติ โดยให้ดาเนินการภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา นั้น
บัดนี้ สานักงาน ก.ค.ศ. ได้กาหนด “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา” (ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๒๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑)
โดยกาหนดให้ดาเนิ น การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ใน ๔ สายงานตามแบบ
ประเมิน ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
แบบที่ ๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา
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แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา
แบบที่ ๔ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา
และตามข้อ ๗ กาหนดว่า “ให้มีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่าง
ผู้ บั งคับ บั ญชาและผู้ รั บ การประเมิน ทั้งนี้ ให้ พิจารณาจากข้อตกลงของส่ ว นราชการหรื อส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา มาตรฐานและภาระงานขั้นต่าที่ได้มีการจัดทาและกาหนดไว้”
เพื่อให้การดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการใหม่นี้ ส่งผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน และนาผลการ
ประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) การเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ
2) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
3) การให้รางวัลจูงใจ
4) การให้ออกจากราชการ
5) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้มีรายละเอียดประกอบรายการประเมินผลและมีกาหนดข้อตกลงใน การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต ๑ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
- ได้เอกสารคู่มือรายละเอียดประกอบรายการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ตามแบบประเมิน
ของ ก.ค.ศ. ทั้ง ๔ สายงาน ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
แบบที่ ๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารสถานศึกษา
แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานบริหารการศึกษา
แบบที่ ๔ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานนิเทศการศึกษา
๓.๒ เชิงคุณภำพ
- ได้ใช้คู่มือรายละเอียดประกอบรายการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการประเมินตนเองสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง ๔ สายงาน
และใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินสาหรับผู้บังคับบัญชาที่ถูกต้องตามหลัก
ธรรมาภิบาล
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๔. กิจกรรม วิธีดำเนินงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาตรที่ ๑

ไตรมาตรที่ ๒

ไตรมาตรที่ ๓

ไตรมาตรที่ ๔

ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย.
๖๑ .๖๑ ๖๑ .๖๒ ๖๒ .๖๒ .๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ .๖๒ ๖๒

๑. แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
รายละเอียดประกอบรายการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ และ
จัดทาข้อตกลงของส่วน
ราชการ
๒. ประชุมคณะทางานฯ
ครั้งที่ ๑กาหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามหัวข้อการ
ประเมิน
๓. คณะทางานการจัดทา
รายละเอียดประกอบตาม
หัวข้อการประเมินฯ
๔. ประชุมคณะทางานฯ
ครั้งที่ ๒พิจารณา สรุปผลการ
จัดทารายละเอียดฯ
๕. จัดทาคู่มือ และจัดส่ง
รายละเอียดประกอบรายการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
ให้โรงเรียนร่วมตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็น
๖. ประชุมคณะทางานฯ
ครั้งที่ ๓ สรุปผลการจัดทา
รายละเอียดฯ
๗. แจ้งคู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้โรงเรียนใน
สังกัดทราบและถือปฏิบัติ
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๕. งบประมำณ
งบประมาณ จานวน ๖๕,๑๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติการ
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

งบประมาณ

๑ ประชุมคณะทางาน ครั้งที่ ๑
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๖๐x๓๕)
- ค่าถ่ายเอกสารการประชุม (๖๐x๕๐)

๕,๑๐๐

๒ ประชุมคณะทางาน ครั้งที่ ๒
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๗x๓๕)
- ค่าถ่ายเอกสารการประชุม (๖๐x๕๐)

๕,๑๐๐

๓ ประชุมคณะทางาน ครั้งที่ ๓
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๗x๓๕)
- ค่าถ่ายเอกสารการประชุม (๖๐x๕๐)

๕,๑๐๐

๔ จัดทาคู่มือรายละเอียดการประเมิน (๓๐๐x๒๐๐)
รวมงบประมำณ

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
๒,๑๐๐
๓,๐๐๐
๒,๑๐๐
๓,๐๐๐
๒,๑๐๐
๓,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๗๕,๓๐๐

๖๕,๑๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยความเสี่ยง ผู้รับการประเมินขาดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินฯ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กาหนดใหม่
๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑) จัดประชุมผู้ประเมินและผู้รับการประเมินให้เข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒) จัดทาคู่มือรายละเอียดการประเมินสาหรับผู้ประเมินและผู้รับการประเมินนาไปศึกษาและ
ปฏิบัติ
๓) นาผลการประเมินในแต่ละปีงบประมาณ (๒ รอบการประเมิน) ไปใช้ประโยชน์ ประกอบการ
พิจารณาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายในเขตพื้นที่การศึกษาในเรื่องอื่นๆ เช่น การให้รางวัลจูงใจ
การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดภาระการประเมินและรับการประเมินของผู้เกี่ยวข้อง
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๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ผู้รับการประเมิน/ผู้ประเมิน
ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติงานตาม
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สามารถปฏิบัติงานการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตาม
นโยบาย และเป้าหมาย ตามที่ สพฐ.
กาหนด

วิธีการประเมิน
ประเมินโดยวิธีการตรวจนิเทศ
ให้คาปรึกษาแนะนา

เครื่องมือที่ใช้
คู่มือการประเมินและแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเมินผลโดยการตรวจสอบ
คู่มือการประเมินและแบบ
ผลงานนักเรียน/หลักฐาน อุปกรณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
การจัดการเรียนการสอนของบครู/
การกากับ ติดตาม และประเมินผล
ของผู้บริหาร

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผลการจัดการศึกษาทั้งด้านผู้เรียน/ครู มีความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความเป็นเลิศทางการบริหาร สถานศึกษามีความเป็นอิสระ และได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุก
ภาคส่วน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารเชิงบูรณาการในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็นระบบ ตามเป้าหมาย
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ชื่อโครงกำร

กำรจัดทำแผนอัตรำกำลังและกำรบริหำรอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๑ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู
ในกำรผลิตและพัฒนำครู ให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ในศตวรรษที่ ๒๑
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้รับผิดชอบ
นำงสำวนวลฉวี สุตันตั้งใจ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปัจจุบันมีอัตรากาลังครูในภาพรวมต่ากว่า
เกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กาหนดและมีโรงเรียนที่ขาดครูผู้สอนทางด้านสาขาวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศอยู่เป็นจานวนมาก ประกอบกับโรงเรียนที่มีครูที่สอนไม่ตรงตามความถนัดหรือ
ตามคุณวุฒิ/สาขาวิชาที่ได้ศึกษา เพื่อให้การบริหารอัตรากาลังเกิดประโยชน์สูงสุด สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบ ลราชธานี เขต ๑ จึ งควรมีการจัดทาแผนอัตรากาลังของเขตพื้นที่การศึกษา และส่ งเสริมให้
สถานศึ ก ษาจั ด ท าแผนอั ต ราก าลั ง ของสถานศึ ก ษา น าแผนที่ จั ด ท าสู่ ก ารปฏิ บั ติ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการใช้
อัตรากาลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และมีการบริหารอัตรากาลังในภาพรวม โดยเสนอเกลี่ยอัตรากาลัง การตัดโอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือน และการจัดสรรพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนให้สถานศึ กษา
ในสังกัดที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด รวมทั้งสถานศึกษาที่มีความขาดแคลนบุคลากร
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้การวางแผนอัตรากาลังคน สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สอดคล้ องกับ ความต้องการของสถานศึก ษา และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทั้งในด้านปริมาณและ
ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา
๒.๒ เพื่อให้การวางแผนการใช้กาลังคน เป็นการวางแผนเพื่อให้มีการใช้กาลังคนที่มีอยู่ในองค์กร ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
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๒.๓ เพื่อบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เหมาะสมกับสภาพอัตรากาลัง
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๒.๔ เพื่อดาเนินการเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนที่มีอัตรากาลัง
ครูเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ไปกาหนดในโรงเรียนที่มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๒.๕ เพื่อดาเนิ น การจั ดสรรอัตราข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึ กษาที่ ได้รับจั ดสรรคืนจากผล
การเกษียณอายุราชการ
๒.๖ เพื่อดาเนินการเกลี่ยและจัดสรรอัตรา พนักงานราชการ อัตราจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๓.๑.๑ สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จานวน ๒๔๘ โรงเรียน
๓.๑.๒ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
๓.๒ เชิงคุณภำพ
๓.๒.๑ สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ มีแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาในสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓.๒.๒ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ มีแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะสั้น
๓.๒.๓ ดาเนินการบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๔. วิธีดำเนินกำร
ไตรมาสที่ ๑
พ.ศ.๒๕๖๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมาสที่ ๒
พ.ศ.๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๓
พ.ศ.๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔
พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. จัดทาโครงการปฏิทินกาหนด
วันประชุมเพื่ออนุมัติ
๒ . แ จ้ ง ก า ห น ด ก า ร ใ ห้ ผู้ เ ข้ า
ประชุม และคณะกรรมการทราบ
๓. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตรากาลัง เพื่อจัดสรรอัตราและ
เกลี่ยอัตราในสถานศึกษา
๔ . ป ร ะ ส า น ส ถ า น ที่ ป ร ะ ชุ ม
อาหารว่างและเครื่องดื่มก่อนการ
ประชุม
๕ วัน
๕. จั ด ท าเอกสารประกอบการ
ประชุม ก่อนการประชุม ๕ วัน
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ไตรมาสที่ ๑
พ.ศ.๒๕๖๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมาสที่ ๒
พ.ศ.๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๓
พ.ศ.๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔
พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๖. ด าเนิ น การประชุ ม (ตาม
ปฏิทิน)
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
อัตรากาลังระดับเขตพื้นที่
การศึกษา จานวน ๘ ครั้ง/ปี
๗. รายงานการประชุม ทุกครั้งที่
มีการประชุม

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

๕. งบประมำณ
งบประมาณ จ านวน ๒๗,๐๐๐- บาท จากแผนการใช้จ่ ายประจ าปี งบประมาณตามแผนปฏิ บัติ ก าร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
กิจกรรมและรำยละเอียด
จำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ที่
งบประมำณ
กำรใช้งบประมำณ
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
๑ ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากาลังระดับเขต
๒๗,๐๐๐
๒,๖๘๐
พื้นที่การศึกษา จานวน ๘ ครั้ง/ปี
- ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
(๑๖ x ๓๕ x ๒ x ๘)
๘,๙๖๐
- ค่าอาหารกลางวัน (๑๖ x ๑๒๐ x ๘)
๑๕,๓๖๐
รวมงบประมำณ
๒๗,๐๐๐
๒๔,๓๒๐ ๒,๖๘๐
๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านกาหนดการปฏิบัติการ
- ความเสี่ยงด้านเทคนิค
- ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ดาเนินโครงการตามกาหนดระยะเวลาอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
มาดาเนินการให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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๗. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
๑. สามารถจัดการประชุมได้ร้อยละ ๙๐
๒. สามารถลดปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครูของ
สถานศึกษาในสังกัดได้
๓. สถานศึกษาในสังกัด มีแผนอัตรากาลังของ
สถานศึกษา
๔. มีการการเกลี่ย จัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไปกาหนดในสถานศึกษาที่มี
อัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด

วิธีกำรประเมิน
- บัญชีลงเวลา
- รายงานการประชุม
- ข้อมูลอัตรากาลังครู

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
- บัญชีลงเวลา
- รายงานการประชุม

๘. ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ มีแผนอัตรากาลังของสถานศึกษา
๘.๒ สามารถจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการที่ สพฐ. ส่งคืนให้ และตาแหน่งพนักงานราชการ และอัตรา
จ้างชั่วคราวรายเดือน และมีการเกลี่ยอัตรากาลังจากสถานศึกษาที่มีอัตรากาลังเกินเกณฑ์ ให้สถานศึกษาในสังกัดที่
มีอัตรากาลังครูต่ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด ได้ครบตามจานวน
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ชื่อโครงกำร
กำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงศึกษำขอเลื่อนมีวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสุภำวดี วิริยะพันธ์
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑
๑.หลักกำรและเหตุผล
ตามที่สานักงาน ก.ค.ศ.ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชานาญการพิเศษ นั้น
เพื่อให้การบริหารงานบุคคลในเรื่องการพิจารณาการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชานาญพิเศษของ
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยเป็ น ธรรมและเหมาะสม โดยค านึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ และตามมาตรฐานตาแหน่ง สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาหรับประเมินผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ และผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการปฏิบั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามภาคภูมิใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด
๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๒.๓ เพื่อจัดทารายงานผลการการประเมินการขอเลื่อนมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ประเมินประสิทธิภาพการประเมินการขอเลื่อนมีวิทยฐานะชานาญการพิเศษข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด จานวน ๒๐ คน
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๓.๒ เชิงคุณภาพ
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง เพื่อใช้ประเมินประสิทธิภาพการประเมินการขอเลื่อนมีวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
๔. วิธีกำรดำเนิน/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
กิจกรรม
๑ - จัดโครงการ
- เสนอขออนุมัติโครงการ
๒ กิจกรรมการดาเนินการ
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินขอเลื่อนมีวิยฐานะฯ
๒. ประชุมคณะกรรมการประเมิน
๓. กรรมการประเมินฯ
๔. ประชุมสรุปผลการประเมินฯ

ระยะเวลา
๑ ตุลาคม – ๓๐ ธันวาคม
๒๕๖๑

หมายเหตุ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒
มีนาคม ๒๕๖๒

๕. ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนินกำร
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒
สถานที่ดาเนินการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๖. งบประมำณ
จานวน ๑๑๓,๐๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมการและรายละเอียด
ในการใช้งบประมาณ
๑. ค่าอ่านผลงานทางวิชาการ
๒. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ
(ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม)
๓. กรรมการประเมินฯ (ค่าเบี้ยประชุม)
๔.ค่าห้องประชุม
๕.ค่าพาหนะ
รวม
(สำมำรถถัวจ่ำยได้ทุกรำยกำร)

งบประมาณ
ที่ใช้
๒๐×๓,๐๐๐

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๖๐,๐๐๐
๒๕.๐๐๐
๘,๐๐๐
๔,๕๐๐
๑๕,๕๐๐
๘๘,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

-

๗. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยควำมเสี่ยง
๑. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑. บูรณาการโครงการ โดยใช้งบประมาณร่วมกัน
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๘. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการประเมินฯ ได้รับ
การประเมินด้วยถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินและเป็นธรรม
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ชื่อโครงกำร
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด้วยระบบ TEPE Online
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงวิจิตรำ สุขสำย นำงเพชรมณี บุญดำว
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ มีเวลาทากิจกรรมเพื่อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถพิเศษ และประสบการณ์ รวมทั้งปลูกฝังในเรื่อง ค่านิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม
สร้ างวินั ย จิ ตส านึ กความรั บ ผิ ดชอบต่ อสั ง คม การยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริย์ และความ
ภาคภูมิใจในความเป็ น คนไทย กอปรกับ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการ ในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขึ้น มาอีก
แนวทางหนึ่ง คือ ผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ผู้ที่เปลี่ยนสายงาน หรือผู้ที่ขอเลื่อนวิทยฐานะ จะต้องได้รับการพัฒนา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนั้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้วางแผน ปรับเปลี่ยนรูปการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบใหม่เป็น “การพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาโดยยึดภารกิจ
แ ล ะ พื้ น ที่ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น เ ป็ น ฐ า น ด้ ว ย ร ะ บ บ TEPE Online (Teachers and Educational Personal
Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Major)” ซึ่ ง จะเป็ น กระบวน พั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบของการเรียนรู้ของคนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอน สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ตามความต้ อ งการทุ ก สถานที่ ทุ ก เวลาตา มที่ ต้ อ งการด้ ว ยตนเอง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการขั้ น พื้ น ฐานเชื่ อ ว่ า การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยยึ ด ถื อ ภารกิ จ และพื้ น ที่
การปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ด้วยการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้พัฒนาตนเองตามความสนใจได้ทุก
เวลา ทุกสถานที่ตามความพร้อมแล้วเชื่อว่าประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา จะช่วยเสริมสร้างการ
ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล รวมทั้ ง มี วิ ท ยฐานะที่ สู ง ขึ้ น อี ก ด้ ว ย ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกั ด
และเพื่อสนองนโยบายดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ในการพัฒนา การพัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงาน
เป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE Online มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อการพัฒนางานในหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒. เพื่อการพัฒนาก่อนแต่งตั้งการมีและเลื่อนวิทยฐานะของครู ศึกษานิเทศก์ รองผู้บริหาร สถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารการศึกษา
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิ ง ปริ ม ำณ ครู ผู้ ช่ ว ย ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จานวน ๑๐๐ คน
๓.๒ เชิงคุณภำพ ผู้ผ่านการพัฒนามีความรู้ สามารถพัฒนางานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิผลและได้รับ
วิทยฐานะที่สูงขึ้น
๔. วิธีดำเนินกำร
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมาสที่ ๑
พ.ศ.๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๒
พ.ศ.๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๓
พ.ศ.๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔
พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. จัดทาโครงการ และขออนุมัติ
งบประมาณ
๒. ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เตรียมการพัฒนา
๓. การจัดปฐมนิเทศผู้เข้ารับการ
พัฒนา
๔. ดาเนินการพัฒนา ๓ หลักสูตร
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อน
แต่งตั้งเป็นครู
- หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มี
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการ
พิเศษ
- หลักสูตรพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มี
หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
๕. สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
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๕. งบประมำณ
งบประมาณ จานวน ๓๐,๐๐๐บาท จากแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการ
ใช้งบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
กิจกรรมและรำยละเอียด
จำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ที่
งบประมำณ
กำรใช้งบประมำณ
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
๑. การจัดอบรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา ๑๐๐ คน
๒๐,๐๐๐
๓,๖๐๐
๑๕,๐๐๐
๑,๔๐๐
๒. การจัดประชุมพบกลุ่ม ครั้งที่ ๑ เดือนมกราคม

๕,๐๐๐

๑,๘๐๐

๒,๔๐๐

๘๐๐

๓. การจัดประชุมพบกลุ่ม ครั้งที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์

๕,๐๐๐

๑,๘๐๐

๒,๔๐๐

๘๐๐

๓๐,๐๐๐

๗,๒๐๐

๑๙,๘๐๐

๓,๐๐๐

รวมงบประมำณ

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนา ไม่เข้าใจระบบการพัฒนา
๒. ระยะเวลาในการพัฒนาตามหลักสูตร
๓. งบประมาณ
๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. สร้างความเข้าใจ ขั้นตอนการใช้ระบบ Online ให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา
๒. จัดทาปฏิทินการพัฒนาที่ชัดเจน เพื่อให้ถือปฏิบัติพร้อมเพรียงกัน
๓. บริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
๗. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เชิงปริมำณ
๑. ครูผู้ช่วยทุกคนได้รับการพัฒนาการเตรียม
ความพร้ อ มและพั ฒ นาอย่ า งเข้ ม ก่ อ นแต่ ง ตั้ ง เป็ น ครู
๒. ครู และบุ คลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษ และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
การพั ฒ นาด้ ว ยระบบ TEPE Online มี ค วามเข้ า ใจ
สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน

เชิงคุณภำพ
๑. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นาความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานในหน้าที่ของตนเอง
๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านการพัฒนาทุกคน และนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานในหน้าที่ให้ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
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ชื่อโครงกำร
สร้ำงเสริมสมรรถนะกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำของผู้บริหำรสู่กำรเป็นผู้บริหำรยุค ๔.๐
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงวิจิตรำ สุขสำย นำงเพชรมณี บุญดำว
ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรเหตุผล
สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
ดังนั้นการบริหารจัดการองค์กรต่างๆโดยเฉพาะสถานศึกษา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความพร้อมที่จะนา
องค์กรไปสู่ความสาเร็จในการบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และนโยบายการศึกษาของชาติ
ดังนั้น การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มที่เป็นผู้บริหารมืออาชีพนั้น
จาเป็นจะต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านต่างๆ เช่น ทักษะการเป็นผู้นา บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ ทักษะการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นาทางวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งประสานสัม พั นธ์
สามารถสร้างความร่วมมือร่วมใจบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชนได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ มองเห็นถึงความสาคัญจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างวิสัยทัศน์และความตระหนักในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
๒. เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๓. มุ่งเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยระบบ ICT
๔. เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการสถานศึกษา และเกิดความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
๓. เป้ำหมำย
เชิงปริมาณ - ผู้บริหารสถานศึกษา ๒๔๐ คน
เชิงคุณภาพ - ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนที่ผ่านการพัฒนาสามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
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๔. วิธีดำเนินกำร

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมาสที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- จัดทาและขออนุมัติโครงการ
- ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมเสวนาการบริหารจัดการด้วย
ระบบICT ในยุค ๔.๐
- การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การบริหารจัดการ
สถานศึกษา
- สรุปและรายงานผล
๕. งบประมำณ
งบประมาณ จ านวน ๔๕๐,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
กิจกรรมและรำยละเอียด
จำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
งบประมำณ
กำรใช้งบประมำณ
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
๑ ประชุมเสวนาการบริหารจัดการด้วยระบบICT ในยุค ๔.๐ ๑๕๐,๐๐๐
๑๐,๘๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๑๔,๒๐๐
ที่

๒ การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
บริหารจัดการสถานศึกษา
๓ สรุปรายงาน
รวมงบประมำณ

๓๐๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐

- ๓๐๐,๐๐๐

-

๑๐,๘๐๐ ๔๒๕,๐๐๐ ๑๔,๒๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยความเสี่ยง
1. ระยะเวลา
2. จานวนผู้บริหาร
3. งบประมาณ
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
การกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานโครงต้องจัดทาปฏิทินในการดาเนินการที่ชัดเจน และ
ก่อนดาเนินงาน
ควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตอบรับการเข้าร่วมโครงการเพื่อความชัดเจนและความลงตัวของงบประมาณ
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๗. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้
หลักธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา และ
สามารถนิเทศภายในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีกำรประเมิน
สอบถาม
ทดสอบตามหลักสูตรการอบรม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม
แบบทดสอบ
การสังเกตพฤติกรรม

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของสถานศึกษาสูงขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษามีการนิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรม
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ชื่อโครงกำร
จัดพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นต่ำกว่ำสำยสะพำยและเหรียญจักรพรรดิมำลำ
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงเพชรมณี บุญดำว
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562
๑. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยแต่ละปีมีข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้เสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นจานวนมาก ซึ่งเมื่อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาจัดสรรเครื่องราช
อิ ส ริ ย าภรณ์ ให้ สพป.อุ บ ลราชธานี เขต ๑ จะต้ อ งน าไปจ่ า ยให้ ผู้ ไ ด้ รั บ พระราชทานเครื่ อ งราชอิ ส ริยาภรณ์
ในแต่ละปี
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจาในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี
๒๕๖๑ ซึ่งมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จานวน ๓๐๐ ราย
๒.๒ เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญ กาลังใจ แก่ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา
ในสังกัด
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจาในสังกัด ที่ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี ๒๕๖๑ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จานวน ๓๐๐ ราย
๓.๒ เชิงคุณภาพ
เพื่อเป็นเกียรติ และขวัญ กาลังใจ แก่ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจาในสังกัด
ทาให้บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล
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๔. งบประมำณ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
๕. กิจกรรมหลัก
ที่

กิจกรรมหลัก

รวมงบประมำณ
ที่เสนอขอ

๕.๑ การเดินทางไปราชการเพื่อรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๕.๒ จัดพิธมี อบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ากว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ให้แก่ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจาในสังกัด ที่ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี ๒๕๖๑ ผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จานวน ๓๐๐ ราย

๒๐,๐๐๐

๖. ผลผลิต(Output)
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/
ลูกจ้างประจา ในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีขวัญ กาลังใจ ทาให้บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติ
ประจาปี ๒๕๖๒ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จานวน ๓๐๐ ราย
๗. ผลลัพธ์ (Outcome)
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจา ในสังกัด ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจาปี ๒๕๖๑ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จานวน ๓๐๐ ราย ได้รับขวัญ กาลังใจ ทาให้
บังเกิดผลดีต่อการปฏิบัติงาน
๘. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีขวัญและกาลังใจที่ดี ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและส่วนราชการ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

141

ชื่อโครงกำร
ปัจฉิมนิเทศ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอำยุรำชกำรปีงบประมำณ ๒๕๖๒
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มี
สมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงวิจิตรำ สุขสำย นำงเพชรมณี บุญดำว
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรเหตุผล
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นหน่วยงาน ทางการศึกษา
ขนาดใหญ่มีข้าราชการในสังกัดจานวนมาก และในทุกปีงบประมาณมีข้าราชการ ลูกจ้างประจาเกษียณอายุราชการ
จานวนมาก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ ๑๗๔ คน ลูกจ้าง ๖ คน รวม ๑๘๐ คน ซึ่งผู้
ที่เกษียณอายุราชการนั้นล้วนแต่เป็นบุคคลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละสมควรที่จะ
ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต
๑ จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นขวัญกาลังใจแก่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
๒. เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข
๓. เพื่อจัดทาหนังสือที่ระลึกประวัติการปฏิบัติงานเพื่อเผยแพร่คุณงามความดีเป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไป
๔. เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ให้เกิดความภาคภูมิใจรัก
และศรัทธาในอาชีพของตน เป็นแบบอย่างของคนทั่วไป
๓. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ - ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ จานวน ๑๗๔ คน ลูกจ้างประจา ๖ คน
พร้อมผู้ติดตาม เจ้าหน้าที่ดาเนินงาน รวม ๔๐๐ คน
เชิงคุณภำพ - ผู้เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจรักและศรัทธาในอาชีพ
สามารถดาเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข
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๔. วิธีดำเนินกำรและระยะเวลำ
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมาสที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติ
โครงการ
๒.ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดทาหนังสือบันทึกความดีที่
สร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่
๔. ดาเนินการจัดประชุมสัมมนาปัจฉิม
นิเทศและยกย่องเชิดชูเกียรติ
๕. สรุปรายงานผล
๕. งบประมำณ
งบประมาณ จ านวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
กิจกรรมและรำยละเอียด
จำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
งบประมำณ
กำรใช้งบประมำณ
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
๑. จัดทาหนังสือบันทึกความดีที่สร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่ ๙๐,๐๐๐
๙๐,๐๐๐
จานวน เล่ม ราคา
๒. การจัดประชุมอบรม
๑๔๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐
๓. สรุปและรายงานผล
รวมงบประมำณ
๒๓๐,๐๐๐
๘๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
ที่

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
- งบประมาณ
- ระยะเวลา
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
กาหนดจานวนผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามที่กาหนดในโครงการและควบคุมการใช้
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการที่กาหนดไว้
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๗. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ผู้เกษียณอายุราชการ ได้รับขวัญกาลังใจมีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพของตนเอง ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี

วิธีกำรประเมิน
- สอบถาม
- สังเกต

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
- ผู้เกษียณอายุราชการมีความภาคภูมิใจและทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
- ผู้เกษียณอายุราชการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการได้อย่างมีความสุข
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ชื่อโครงกำร
พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงวิจิตรำ สุขสำย นำงเพชรมณี บุญดำว
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นหน่วยงานหลักที่สนับสนุนส่งเสริม
ในการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง ให้ บ ริ ก ารในด้ า นต่ า งๆ
แก่ข้าราชการครูและผู้ที่มารับบริการ ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในสานักงานจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเป็นบุคคล
ที่รอบรู้ในด้านต่างๆสามารถให้บริการแก่ครูและผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีวิสัยทัศน์ มีความเชื่อมั่น
ในสายงานอาชีพของตน มีจิตสานึกในด้านการบริการและจิตอาสา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสานักงา นเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ รวมทั้งประสานสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒ นาบุ คลากรในส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาให้ มีความรู้ เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติง าน
สร้ างจิ ตส านึ กในการทางานอย่ างต่ อเนื่ อ ง มีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติ งานเพื่อ สร้ า ง
วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงาน
ลดอัตตาตัวตน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สร้างความเข้าใจระหว่างสถานศึกษากับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สามารถทางานเป็นทีมได้ เสริมสร้างจิตอาสาและจิตบริการ
๓. เป้ำหมำย
- เชิงปริมำณ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
จานวน ๘๐ คน
- เชิงคุณภำพ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมใจในหน่วยงาน ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
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๔. วิธีดำเนินกำร

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมาสที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. เสนอขออนุมัติโครงการ
๒. ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดประชุมอบรมความรู้
และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลากรใน สพป.อบ.๑(OD)
๔. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานกับ สพท.อื่น
๕. สรุปรายงานผล
๕. งบประมำณ
งบประมาณ จานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณตามแผนปฏิบัติ ก าร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
กิจกรรมและรำยละเอียด
ในกำรใช้งบประมำณ
จัดอบรมและประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้บุคลากรใน สพป.อบ.๑ร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา(OD)
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานกับ สพท. อื่น
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
๒๐๐,๐๐๐

งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
๓,๖๐๐
๓๔,๐๐๐
๒,๔๐๐
๑๖๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๓,๖๐๐

๑๙๔,๐๐๐

๒,๔๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
- จานวนบุคลากรลดลงแต่ปริมารงานเท่าเดิมทาให้บุคลากรแต่ละคนต้องรับภาระงานมากขึ้นทาให้
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลดลง
- การกาหนดระยะเวลาในการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ทาให้บุคลากรบางส่วนไม่สามารถ
เข้ารับการพัฒนาได้
๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- กาหนดการพัฒนาที่ชัดเจนและมีระยะเวลาให้บุคลากรที่จะเข้ารับการพัฒนาเตรียมความพร้อม
ในการเข้ารับการพัฒนา
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๗. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ผู้ผ่านการพัฒนามีจิตสานึกและมีความตั้งใจใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ผู้ผ่านการพัฒนามีความรักความผูกพันและ
ภาคภูมิใจในองค์กร
- ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถปรับปรุงงานในหน้าที่ให้
ประสิทธิภาพมีการดาเนินการที่ทันสมัยและรวดเร็ว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

วิธีกำรประเมิน
สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้ประเมิน
แบบสอบถาม

ประเมิน

แบบประเมิน

สังเกต

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จานวน ๘๐ คน และเข้าร่วมกิจกรรมสามารถผ่านการพัฒนาทุกคน
- บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถนากระบวนการ PLC มาพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กร
- บุคลากร ได้รับขวัญกาลังใจปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความรักสามัคคีในสานักงาน
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ชื่อโครงกำร

พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนลูกจ้ำงประจำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงวิจิตรำ สุขสำย นำงเพชรมณี บุญดำว
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562
๑. หลักกำรและและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีลูกจ้างประจาที่ปฏิบัติหน้าที่
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ และสถานศึกษาจานวนมากมีหน้าที่ปฏิบัติงาน
สนับสนุนให้การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งที่ลูกจ้างประจาจะต้องได้รับการพัฒนาให้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตาแหน่งส าหรับ
ลูกจ้างประจา แนวปฏิบั ติของ สพฐ. เกี่ยวกับการเปลี่ยนตาแหน่งลูกจ้างประจา การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและการบริการที่ดี รวมถึงการปลูกจิตสานึกและจิตบริการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาหนดจัดพัฒนาลูกจ้างประจาในสังกัดตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานลูกจ้างประจาใน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาลูกจ้างประจามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตาแหน่ง
๒. เพื่อพัฒนาให้ลูกจ้างประจาได้ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนตาแหน่งเพื่อความก้าวหน้า
๓. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการบริการที่ดีให้ลูกจ้างประจา
๔. เพื่อสร้างจิตสานึกและจิตบริการที่ให้แก่ลูกจ้างประจา
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ลูกจ้างประจาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา จานวน ๑๒๐ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ลูกจ้างประจาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตาแหน่งและการเปลี่ยน
ตาแหน่ง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการพัฒนาการจั ดการศึกษาของหน่วยงาน มีจิต
อาสาและจิตบริการ
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๔. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่
กิจกรรม
๑ เสนอขออนุมัติโครงการ
๒ แต่งตั้งและประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
๓ แจ้งกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการพัฒนา
๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๕ ประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลำ
๑ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๑ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๒๐ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
๒๕ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๕. ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
สถานที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๖. งบประมำณ
๔๐,๐๐๐ บาท
รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม/รำยกำร

๑. เตรียมการประชุม
๒. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓. ประเมินผลการดาเนินงาน
๔ รายงานผลการดาเนินงาน

เงินงบประมำณ
ตอบ
แทน
-

ใช้สอย
๔๐,๐๐
๐
-

วัสดุ

รวม

เงินนอก
งบประมำณ

-

๔๐,๐๐๐

-

-

-

-

รวม
๔๐,๐๐
๐
-

หมำย
เหตุ

๗. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ปัจจัยควำมเสี่ยง
๑ ระยะเวลาในการพัฒนา
๒ งบประมาณ
๓ คน (วิทยากร ผู้เข้ารับการพัฒนา)
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
กาหนดการพัฒนาในระยะเวลาที่เป็นห้วงวันหยุดหรือระหว่างปิดภาคเรียน สาหรับลูกจ้างประจา
ในสถานศึกษา ส่ ว นลู กจ้ างประจ าที่ป ฏิบั ติงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรกาหนดเวลาที่ชัดเจนไม่เกิด
ผลกระทบในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดมีปัญหาด้านงบประมาณ
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๘. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ค่าเป้าหมาย

เชิงปริมาณ
ลูกจ้างประจาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ร้อยละ ๑๐๐
เชิงคุณภาพ
ลูกจ้างประจามีความรู้ความเข้าใจระบบตาแหน่งและแนวปฏิบัติในการ
ร้อยละ ๑๐๐
เปลี่ยนตาแหน่ง สามารถปรับเปลี่ยนตาแหน่งตามระบบตาแหน่ง
ลู ก จ้ า งประจ าปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นา ร้อยละ ๑๐๐
การจัดการศึกษาของหน่วยงาน มีจิตอาสาและจิตบริการ
๙. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ลูกจ้างประจามีความรู้ความเข้าใจระบบตาแหน่ง และแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนตาแหน่ง
สามารถนาไปปรับเปลี่ยนตาแหน่งให้สูงขึ้น
๒. ลูกจ้างประจามีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
๓. ลูกจ้างประจามีจิตอาสา จิตบริการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงกำร
สร้ำงควำมตระหนักตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ และปลูกจิตสำนึกสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงวิจิตรำ สุขสำย
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรใหม่
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ มีเป้าหมายที่สาคัญในการสร้างสังคมที่พึงปรารถนา ทุกคน
มีความสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และประเทศชาติมั่นคง ตามนโยบายการศึกษาชาติรัฐต้องจัดการศึกษา
ให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินั ย เห็นคุณค่าทางศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม สามารถขัดเกลาเด็กและบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้สามารถดารงชีวิตในสังคม
ที่ เ ปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี ๑ พิ จ ารณาถึ ง
ความสาคัญของการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แก่ข้าราชการในสังกัด และเพื่อสนองนโยบายการศึกษาชาติ
จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ ผู้ เข้ารั บ การพัฒ นารู้ แนวทางการพัฒ นาตนเอง ปรับเปลี่ ยนเจตคติ ดารงชีวิตอย่างมีความสุ ข
ไม่หรูหราฟุ่มเฟือย กินง่ายอยู่งาย ตามแนวพระราชดาหริปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิ
พลอดุลยเดชฯรัชการที่ ๙ รวมทั้งมีความเชื่อมั่นศรัทธาในคาสอนของพุทธศาสนา ปลูกจิตสานึกและสร้างเสริมจิต
อาสา เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมนาแนวทางการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจาวัน ตลอดจน
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนาไปถ่ายทอด ให้แก่ผู้ที่อยู่รอบข้างได้สร้างชมรมเครือข่าย
ครูคุณธรรมเพื่อร่วมกันทากิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๓. เป้ำหมำย
- เชิงปริมำณ ข้าราชการครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
จานวน ๑๐๐ คน พัฒนาระหว่างเปิดภาคเรียน ๔ วัน
- เชิงคุณภำพ สร้างเครือข่ายครูคุณธรรม ปฏิบัติกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ครูเข้าร่วมด้วยจิตอาสา
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๔.วิธีดำเนินกำรและระยะเวลำดำเนิน

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมาสที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. จัดทาโครงการ และเสนออนุมัติ
โครงการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและ
ประสานงาน
๓. ดาเนินการค่ายพัฒนาคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างเครือข่าย
ทากิจกรรมสาธารณประโยชน์
๔. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ
๕. งบประมำณ
งบประมาณ จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้ จ่ า ยประจ าปี ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
กิจกรรมและรำยละเอียด
กำรใช้งบประมำณ
๑ การเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒ สรุปและรายงานผล
ที่

รวมงบประมำณ

งบประมำณ
๖๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐

จำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
๑๐,๘๐๐
๔๘,๐๐๐ ๑,๒๐๐
๑๐,๘๐๐

๔๘,๐๐๐

๑,๒๐๐

๖. กำรวิเครำะห์และกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปัจจัยควำมเสี่ยง
1. สถานที่ในการพัฒนา
2. งบประมาณในการพัฒนา
3. บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนา
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
มีการกาหนดสถานที่ในการเป็นค่ายพัฒนาที่มีความเหมาะสม ตามงบประมาณที่ได้รับ และ
กาหนดผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีความตั้งใจเข้าร่วมโครงการสามารถนาไปดาเนินการขยายผลต่อไปได้
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๗ .กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
- ผู้เข้ารับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลง
- สอบถาม
พฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นหลังการฝึกอบรม
- มีความรักและศรัทธาในพระพุทธศาสนา
- ทดสอบตามหลักสูตรการ
มากยิ่งขึ้น
อบรม
- มีการการเรียนการสอนหลักสูตรการปฏิบัติ - การนาเสนอผลงาน
ธรรมพัฒนาจิตในสถานศึกษา
- มีชมรมเครือข่ายครูคุณธรรม เพื่อเป็น
แกนนาในการปฏิบัติกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
- ผู้ผ่านการอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติ สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สามารถพัฒนาการศึกษาและสังคมรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีชมรมครูเครือข่ายคุณธรรมที่ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสร้างประโยชน์แก่สังคม และช่วยเหลือ
สมาชิกในชมรม
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ชื่อโครงกำร

ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรำงวัล ครูดีในดวงใจ ครูครุสดุดี
ครูดีเขตพื้นที่กำรศึกษำบุคลำกรทำงกำรศึกษำดีเด่น
รำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. OBEC AWARDS
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงวิจิตรำ สุขสำย
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑.หลักกำรและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทาโครงการ ครูดี
ในดวงใจ และครูครุสดุดี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ขึ้นทุกปี เพื่อสรรหา คัดเลือกข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นที่ศรัทธายอมรับ เสียสละและมีผลงานดีเด่น เพื่อให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ในงานวันครู และมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
ตระหนักถึงความสาคัญจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒.วัตถุประสงค์
เพื่อสนองนโยบาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อให้
ข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจ
แก่
ข้าราชการในสังกัดผู้ที่ได้รับรางวัลมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
๓.เป้ำหมำย
- เชิงปริมำณ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และลูกจ้าง ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ทุกคน
- เชิงคุณภำพ ได้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
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๔.วิธีดำเนินกำรและระยะเวลำดำเนิน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมาสที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๖๑

ไตรมาสที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. จัดทาโครงการและเสนออนุมัติ
โครงการ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการและ
ประสานงาน
๓. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
คัดเลือก
๔. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
๕.รายงานผลการพิจารณาไป สพฐ.,คุรุสภา
๖. จัดให้ได้รับรางวัล
๕. งบประมำณ
งบประมาณ จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้ จ่ า ยประจ าปี ง บประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียด
ประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
กิจกรรมและรำยละเอียด
กำรใช้งบประมำณ
๑ จัดประกวด รางวัลต่างๆ
- เพิ่มเติมรายละเอียด พร้อมกับระบุรางวัล
ต่าง ๆ ให้ชัดเจน พร้อมจานวนด้วยค่ะ
๒ สรุปและรายงานผล
รวมงบประมำณ
ที่

งบประมำณ
๒๐,๐๐๐

จำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
๑๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยควำมเสี่ยง
๑. จานวนผูส้ ่งผลงาน
๒. เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
๓. คณะกรรมการในการพิจารณาคัดเลือก
กำรบริหำรควำมเสี่ยง
ความเสี่ยงในการดาเนินงานโครงการ อาจเกิดจากจานวนผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกควรมีการกาหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนของคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และควรตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถพิจารณาด้วยความยุติธรรม
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๗. กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
- ข้าราชการครูได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ได้รับขวัญกาลังใจปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีกำรประเมิน
- สอบถาม
- ทดสอบตามหลักสูตรการ
อบรม
- การนาเสนอผลงาน

เครื่องมือที่ใช้
- แบบสอบถาม
- แบบทดสอบ
- แบบประเมิน

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดได้รับการประกาศเกียรติคุณ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและเข้ารับ
รางวัลในวันครูที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
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ชื่อโครงกำร

ฝึกอบรมหลักสูตร “กำรยื่นขอรับบำเหน็จบำนำญ
ด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ.
นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์ ข้อที่ ๓.๓ นำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำ
ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภททั้งระบบ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ
นำงสุภำวดี วิลัย
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
ตุลำคม ๒๕๖๑ - กันยำยน ๒๕๖๒
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
- กรอบแนวคิด
ตามที่กระทรวงการคลังได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับบาเหน็จบานาญและเบี้ย
หวัดบาเหน็จบานาญและเงิน อื่นในลั กษณะเดียวกัน ผ่านระบบบาเหน็จบานาญ (e-pension) ตามนัยหนังสื อ
กระทรวงการคลั ง ด่ ว นที่ สุ ด ที่ กค ๐๔๒๐๙/ว ๕๓ ลงวั น ที่ ๒๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๒ โดยเริ่ ม ใช้ ตั้ ง แต่ วั นที่ ๑
กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นมา
ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบาเหน็จบานาญและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบาเหน็จ
บ านาญ โดยให้ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ าที่ พ้ น จากราชการยื่ น ขอรั บ บ าเหน็ จ บ านาญด้ ว ยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) แทนการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญทางเอกสาร ซึ่งผู้ยื่นเรื่องขอรับ
บาเหน็จบานาญสามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา
ตามหนั งสื อกรมบั ญชีกลางที่ กค ๐๔๑๑.๕/๓๐๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้ขอความ
ร่วมมือ ให้ส่วนราชการประชาสั มพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่พ้นจากราชการทุกกรณี และมีสิทธิได้รับ
เบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ ยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing)
ทุกราย เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาผู้ที่พ้นจากราชการ ได้รับบาเหน็จบานาญและสิ ทธิสวัสดิการเป็นไป
อย่างต่อเนื่ องไร้ร อยต่อ สามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่ว นราชการและกรมบัญชีกลางได้
ตลอดเวลา รวมทั้งสามารถใช้บริการตรวจสอบและดูข้อมูลประวัติการเบิกจ่ายเงินบานาญรายเดือนและรายปี
หรือพิมพ์หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของตนเองผ่านระบบบาเหน็จบานาญ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต ๑ จึ ง จั ด โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการยื่ น ขอรั บ บ าเหน็ จ บ านาญด้ ว ยตนเองทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Pensions’ Electronic Filing) ให้ ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งที่ จ ะพ้ น จากราชการและมี สิ ท ธิ์ รั บ บ าเหน็ จ บ านาญ
ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๒ ให้ ไ ด้ รั บ ความรู้ สามารถด าเนิ น การยื่ นขอรั บบ าเหน็จ บ านาญด้ ว ยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- ผลจากการดาเนินงานที่ผ่านมาหรือฐานข้อมูลเดิม (Data base)
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่ยื่นขอรับบาเหน็จ
บานาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) ครบ ๑๐๐% สามารถติดตามผลการยื่นขอรับ
เงินได้ตลอดเวลา ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ Smartphone
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้มีสิทธิขอรับบาเหน็จบานาญได้รับความสะดวกในการขอรับสิทธิบาเหน็จ บานาญ
ของตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ
สามารถทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสามารถติดตาม
ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติสั่งจ่ายและการเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญ
รวมถึงรายงานการเบิกจ่ายของตนเองในมิติต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ Smartphone
๒.๓ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่พ้นจากราชการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปติดต่อที่ส่วนราชการ สามารถพิมพ์เอกสารใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ด้วยตนเอง
๒.๔ เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงคุณภำพ
ระบบฐานข้อมูล Pensions’ Electronic Filing ที่มีประสิทธิภาพ สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ
การยื่นขอรับบาเหน็จบานาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติสั่งจ่ายและการเบิกจ่ายบาเหน็จบานาญ รวมถึงรายงานการ
เบิกจ่ายของตนเองในมิติต่างๆ ด้วยตนเอง
๓.๒ เชิงปริมำณ
๓.๒.๑ ระบบ Pensions’ Electronic Filing จานวน ๑ ระบบ
๓.๒.๒ ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จานวน ๑๙๓ คน
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม
๔.๑ สารวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจาที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบาเหน็จ
บานาญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๔.๒ จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
๔.๓ ติดตาม ประเมินผล
๔.๔ สรุปผลการดาเนินงาน
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วิธีดาเนินการ/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาตรที่ ๑

ไตรมาตรที่ ๑

ไตรมาตรที่ ๑

ไตรมาตรที่ ๑

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒
๑. สารวจรายชื่อ
ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาที่จะพ้นจาก
ราชการและมีสิทธิได้รับ
บาเหน็จบานาญ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. จัดประชุมอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
“การยื่นขอรับบาเหน็จ
บานาญทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’ Electronic
Filing)”
๓. ติดตาม ประเมินผล
๔. สรุปผลการดาเนินงาน
๕. งบประมำณ งบประมาณ จานวน ๕๖,๔๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้
จ่ายงบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
รายละเอียดดังนี้
ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

๑

กิจกรรมที่ ๑ สารวจรายชื่อข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิ
ได้รับบาเหน็จบานาญ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กิจกรรมที่ ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
๒.๑ ค่าอาหารกลางวัน (๒๒๐ คนๆละ ๑๒๐
บาท)
๒.๒ อาหารว่างและเครื่องดื่ม (๒๒๐ คนๆละ
๓๕ บาท ๒ มื้อ
๒.๓ ค่าตอบแทนวิทยากร (จานวน ๖
ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท)

๒

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบ
ประมาณ
ที่ใช้
-

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน
-

๒๖,๔๐๐

๒๖,๔๐๐

๑๕,๔๐๐

๑๕,๔๐๐

๓,๖๐๐

๓,๖๐๐
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ที่

กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ

๓

๒.๔ จัดทาคู่มือและเอกสารประกอบการ
อบรม
(จานวน ๒๐๐ ชุดๆละ ๕๐ บาท)
๒.๕ ค่าจ้างทาป้ายอบรม
กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการดาเนินงาน
๓.๑ สรุปปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาในการ
ดาเนินการ
๓.๒ ติดตาม ประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

งบ
ประมาณ
ที่ใช้
๑๐,๐๐๐

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
แทน
๑๐,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๖,๔๐๐

๓,๖๐๐

๔๒,๘๐๐

๑๐,๐๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
๑. โปรแกรมการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic
Filing) ขัดข้อง ไม่สามารถเข้าระบบเพื่อดาเนินการได้
๒. เอกสารประกอบไม่สมบูรณ์ หรือไม่ครบถ้วน
๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
จัดทาคู่มือและเอกสารประกอบการอบรม และจัดทาขั้นตอนการดาเนินการ
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมำณ
ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาที่จะพ้นจากราชการ
สามารถยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จบานาญ
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’ Electronic Filing) ได้ด้วย
ตนเองและสามารถตรวจสอบข้อมูลของ
ตนเองได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องผ่านส่วน
ราชการ
เชิงคุณภำพ
ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เข้ารับ
การอบรม มีความเข้าใจเรื่องการขอรับ
บาเหน็จบานาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic
Filing) และติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการ
ยื่นขอรับบาเหน็จบานาญได้ด้วยตนเอง
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

จัดอบรมขั้นตอนและสิทธิประโยชน์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ
จานวน ๑๙๓ ราย

แบบสอบถาม

การจัดทาคู่มือการขอรับบาเหน็จ
บานาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’
Electronic Filing)

แบบสอบถาม
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๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ ผู้ มีสิ ทธิขอรั บ บ าเหน็ จบานาญได้รับความสะดวกในการขอรับสิทธิบาเหน็จบานาญของ
ตนเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลดขั้นตอนและภาระงานของส่วนราชการ และเป็นการเพิ่มช่องทางในการบริการ
แก่ผู้รับบาเหน็จบานาญในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
๘.๒ ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบาเหน็จบานาญที่ผ่านการ
อบรม สามารถทราบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสามารถ
ติดตามข้อมูล เกี่ยวกับ การยื่ นขอรับ บาเหน็จบานาญ ตรวจสอบผลการอนุมัติสั่ งจ่ายและการเบิกจ่ายบาเหน็จ
บานาญ รวมถึงรายงานการเบิกจ่ายของตนเองในมิติต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือผ่าน
ระบบโทรศัพท์มือถือ Smartphone
๘.๓ ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่พ้นจากราชการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปติดต่อที่ส่วนราชการ สามารถพิมพ์เอกสารใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้ด้วยตนเอง
๘.๔ ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ
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กลยุทธ์ที่ 4 ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ
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ชื่อโครงกำร
ติดตำมกำรกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวและศูนย์กำรเรียน
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพฐ. นโยบำยที่ ๔ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๑ ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำงลำวัลย์ฉวี ศรีงำม
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรใหม่
ระยะเวลำดำเนินกำร
ธันวำคม ๒๕๖๑ – กันยำยน ๒๕๖๒
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
๑. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา
๑๕ กาหนดให้มีการจัดการศึกษาได้สามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งการศึกษาแต่ละรูปแบบดังกล่าวสามารถถ่ายโอนผลการเรียนระหว่างกันได้ และมาตรา ๑๒ ระบุว่า
นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.
๒๕๔๗ ได้ให้ สิ ทธิ แก่ครอบครั ว ได้แก่ บิ ดา-มารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเป็ นผู้ ใช้อานาจปกครอง หรือ
ผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จัดการศึกษา หรือมอบหมายให้บุคคลที่ครอบครัวมอบหมายให้
เป็นผู้จัดการศึกษาให้แก่บุตรของตน ทั้งนี้ การที่ครอบครัวจะดาเนินการจัดการศึกษาได้ ต้องผ่านการได้รับ
อนุญาตตามขั้นตอนจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบครัวมีภูมิลาเนาอยู่ จึงจะดาเนินการจัดการศึกษาได้
กรอบแนวคิด
๒. วัตถุประสงค์
๑. มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ควบคู่คุณธรรม สามารถดาเนินชีวิตอย่าง
รู้เท่าทัน ทาคุณประโยชน์ให้กับสังคม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๒. มุ่งให้ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด โดยจัดกระบวนการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง และสามารถพัฒนา
ผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งเน้นรูปแบบการบูรณาการโดยนาวิถีชีวิตเป็นตัวตั้งในการจัดการเรียนรู้
๓. มุ่งพัฒนาให้ศูนย์การเรียนจัดการศึกษาได้ครอบคลุม มีกระบวนการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
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๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงคุณภาพ
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นามนุ ษ ย์ ใ ห้ ค้ น พบศั ก ยภาพสู ง สุ ด ของตนเอง รั ก การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
พึ่งพาตนเอง และมีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมที่จะนาศักยภาพของตนมาสร้างประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
๓.๒ เชิงปริมาณ
๑ ผู้ เรี ย นเรี ย นรายวิช าพื้นฐาน และรายวิช า/กิจกรรมเพิ่มเติมครบตามโครงสร้างหลั กสู ตร
บ้านเรียน ที่ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๒. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่บ้านเรียนกาหนด
๓ ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน และมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์ ตามที่กาหนดในแผนการจัดการศึกษา
๔ ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
ในแผนการจัดการศึกษา
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำตรที่ ๑
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ต.ค
๖๑

พ.ย
๖๑

ธ.
ค๖
๒

ไตรมำตรที่ ๒

ไตรมำตรที่ ๓

ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

ไตรมำตรที่ ๔
ก.ค
๖๒

ส.ค. ก.ย.
๖๒ ๖๒

รับข้อมูล แต่งตั้งคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาแผนการจัด
การศึกษา Home School /
ศูนย์การเรียน
ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาแผนการจัดการศึกษา
Home School / ศูนย์การเรียน
ตรวจสถานที่จัดการศึกษา
Home School / ศูนย์การเรียน
นาเสนอเรื่องให้ กศจ.พิจารณา
เพื่อขออนุมัติ
ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของ Home School / ศูนย์การ
เรียน
ภาคเรียนที่ ๑
ติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของ Home School / ศูนย์การ
เรียน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
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๕. งบประมำณ งบประมาณ จ านวน ๑๖,๙๐๐. บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ
สพป.อุบ ลราชธานี เขต ๑ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
(ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจาแนกตามหมวด
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
ที่
งบประมาณ
รวม
รายจ่าย
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย

๑ รับข้อมูล แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาแผนการจัดการศึกษา Home
School / ศูนย์การเรียน
๒ ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แผนการจัดการศึกษา Home School
/ ศูนย์การเรียน ( จานวน ๑๕ คน ต่อ
๑ ครั้ง )
กาหนดประชุม ปีงบประมาณละ ๒
ครั้ง
๔ ตรวจสถานที่จัดการศึกษา
Home School / ศูนย์การเรียน
(ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ ๑๕ คน
วันละ ๑๒๐บาท , จานวน ๒ วัน )
๕ นาเสนอเรื่องให้ กศจ. พิจารณาเพื่อขอ
อนุมัติ
๕ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
Home School / ศูนย์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๑
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ ๑๕ คน
วันละ ๑๒๐บาท , จานวน ๒ วัน )
๕ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
Home School / ศูนย์การเรียน
ภาคเรียนที่ ๒
ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ ๑๕ คน
วันละ ๑๒๐บาท , จานวน ๒ วัน )
รวม
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๕,๑๐๐ บาท
๑๕x๑๗๐ =
๒,๕๕๐ บาท
จานวน ๒ ครั้ง

๕,๑๐๐

ค่าวัสดุ

๑,๐๐๐
บาท
(ค่าถ่าย
เอกสาร)

๖,๑๐๐

๓,๖๐๐ บาท
๑๕ x ๑๒๐ =
๑,๘๐๐ บาท
จานวน ๒ วัน

๓,๖๐๐

๓,๖๐๐

๓,๖๐๐ บาท
๑๕ x ๑๒๐ =
๑,๘๐๐ บาท
จานวน ๒ วัน

๓,๖๐๐

๓,๖๐๐

๓,๖๐๐ บาท
๑๕ x ๑๒๐ =
๑,๘๐๐ บาท
จานวน ๒ วัน

๓,๖๐๐

๓,๖๐๐

๑๐,๘๐๐ ๕,๑๐๐

๑,๐๐๐ ๑๖,๙๐๐
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๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ผู้ขอจัดการศึกษาไม่สามารถจัดการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการศึกษา
- ไม่สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- ผู้ขอจัดการศึกษา บริหารจัดระบบการเรียนการสอนตามที่ระบุในแผนการจัดการศึกษา
- ศึกษาค้นคว้าและ ปรับปรุง กิจกรรมให้สอดคล้องการการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และ ปฏิบัติได้ ในระดับ สังเกต สอบถาม
ที่ ก าหนด ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง มาตรฐานการเรี ย นรู้ มี สัมภาษณ์
ความเฉพาะเจาะจงและมี ค วามเป็ น รู ป ธรรม
น าไปใช้ ในการกาหนดเนื้ อหา จัดทาหน่ ว ยการ
เรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สาคัญ
สาหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณ ภาพ
ผู้เรียน

เครื่องมือที่ใช้
แบบทดสอบ ใบงาน
ผลงาน แบบรายงาน
การสังเกต

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถจัดการศึกษา Home School / ศูนย์การเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผู้รับการศึกษาสามารถเรียนจบจนครบตามหลักสูตรกาหนดผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนดในแผนการจัดการศึกษา
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ชื่อโครงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวม ปีงบประมำณ ๒๕๖๒
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
สอดคล้องนโยบำย สพฐ.
นโยบำยที่ ๔ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๓ สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้เรียน
ที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มงำนกำรศึกษำพิเศษ
ผู้รับผิดชอบ
นำงฉวีวรรณ วะรงค์ และนำยรวินันท์ หมื่นสุข
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินงำน
ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่แสดง
เจตนารมณ์ในการยกระดับการศึกษาของประชาชนให้สูงขึ้น โดยกาหนดสิทธิและโอกาสของประชาชนในการได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี ที่รัฐต้องจัดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เด็กและเยาวชนพิการ ทุกประเภท มีสิทธิ
และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตราที่ ๕ ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการใน การได้รับโอกาสและบริการทาง
การศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายมีคุณภาพและดารงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตาม
ศักยภาพของแต่ล ะบุ ค คลและมาตรา ๑๙ ที่กล่ าวว่า ให้ ส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึ กษามีห น้ าที่ ดาเนิน การจั ด
การศึกษา โดยเฉพาะการเรียนรวม การนิเทศ กากับ ติดตาม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนกรอบทิศทางของแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับร่าง(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๔)
ซึ่งเป็นแผนแม่บทสาหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะทาให้สามารถขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยมีจุดมุ่งหมาย
สาคัญคือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และการศึกษาเพื่อการมีงานทาและสร้างงานได้ ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของ
โลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งมีความเป็นพลวัติ ภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่ง
การเรียนรู้และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งกล่าวถึงการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียม
และทั่วถึง(Inclusive Education) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรม เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประกาศเรื่องนาร่องการจัดตั้งกลุ่มงานการศึกษาพิเศษ(การจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม) ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และมีเป้าหมายขยายให้ครบทุ ก พื้ นที่
นอกจากนั้นได้ประกาศให้ “ปี ๒๕๕๙ ปีแห่งความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาสาหรับบุคคลที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ” โดยมีแนวทาง ๓ ประการ คือ ๑. เน้นการมีส่วนร่วมและบูรณาการอย่างยั่งยืน ๒. จัดให้กับบุคคลที่
มีความต้องการจาเป็นพิเศษทุกคนอย่างทั่วถึ งและมีคุณภาพ ๓. จัดให้มีรูปแบบ และนวัตกรรมความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน มุ่งสู่ความเป็นสากล และขับเคลื่อนแนวทางความร่วมมือไปสู่ความสาเร็จ ตลอดจนเครือข่ายมีส่วน
ร่วม ด้านการจัดการศึกษาส าหรับ บุ คคลที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษโดยกลุ่ มเป้าหมายคือ บุคคลที่มีค วาม
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ต้องการจาเป็น พิเศษทางการศึกษา ๙ ประเภท ดังนั้น ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนต้นแบบการเรียน
รวม
ที่เป็นศูนย์บริการทางการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมให้ได้ต ามมาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
เพื่อให้สามารถบริการนักเรียนพิการที่เข้าเรียนได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อ ให้ เ ด็ ก พิ ก ารเรี ย นรวมได้ รั บ สิ ท ธิ แ ละโอกาสที่ เ ท่ า เที ย มกั น ในการได้ รั บ การพั ฒ นา
การเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบที่ เ หมาะสมอย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพเป็ น รายบุ ค คล ได้ รั บ ริ ก าร สื่ อ สิ่ ง อ านวยความสะดวก
เพื่อเข้าถึงบริการทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการดารงชีวิต และพื้นฐานอาชีพเพื่อพึ่งตนเองได้
๒.๒ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับ สภาพความพิการในแต่ล ะประเภท โดยมีโ รงเรียนต้นแบบการเรียนรวม จานวน ๕๖ โรงเรียน
โรงเรี ย นที่มีนักเรี ยนพิการเรีย นรวม จ านวน ๑๖๐ โรงเรียนมีรูปแบบการพัฒ นาระบบบริการสนับสนุนและ
ช่ว ยเหลื อบุ คคลที่ มี ความต้ องการจ าเป็ น พิเ ศษ(Student Support Service:SSS) เป็นศูนย์รวมสื่ อ การเรี ย นรู้
นวัตกรรม Best practice และแหล่งเรียนรู้(Resource Center)ทั้งด้านหลักสูตร การเรียน การสอนและการวัดผล
เด็กพิการ ฯลฯ ให้กับโรงเรียนทั่วไปที่มีเด็กพิการเรียนร่วม และพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมที่เหลื อ และ
กระจายในทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม เพื่อรองรับเด็กพิการเข้าเรียนใน
โรงเรียนใกล้บ้าน
๒.๓ เพื่อพัฒ นาโรงเรีย นที่จั ดการเรียนรวมเข้าสู่มาตรฐานการเรียนรวม และจัดระบบประกัน
คุณภาพทางการศึกษาทั้งการบริหารจัดการ คุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน
๒.๔ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการพัฒนา
สมรรถภาพเด็กในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒.๕ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมการทางาน
ร่วมกันของทุกภาคส่วน ครู ผู้ปกครอง องค์กรส่วนท้องถิ่น โรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศูนย์
การศึกษาพิเศษ เป็นเครือข่ายการพัฒนาให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนในการ
จัดการศึกษาสาหรับนักเรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
โรงเรียนต้นแบบ/แกนนา และโรงเรียนจัดการเรียนรวม จานวน ๒๔๘ โรงเรียน
- ผู้บริหารโรงเรียน ๒๔๘ โรงเรียน
- ครูผู้สอน ๒๔๘ คน
- นักเรียนที่มีความพิการ ทั้ง ๙ ประเภท จานวน ๑,๑๕๒ คน
๓.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
๑. ผู้ บ ริ ห ารและครู ผู้ ส อน ร้ อ ยละ ๘๐ –๑๐๐ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งการคั ด กรอง
นักเรียนและการจัดทาแผนการการเรียนรู้รายบุคคล (IEP) และ(IIP)
๒. นั ก เรี ย นร้ อ ยละ ๘๐ – ๑๐๐ ได้ รั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทั้ ง ๓ ด้ า น อย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ
เป็นรายบุคคล
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๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงใน
รูปแบบที่เหมาะสมและหลากหลายวิธีการ
๔. โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ๑๙๒ โรง สามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการในรูปแบบที่
เหมาะสม และโรงเรียนต้นแบบ ๕๖ โรง ได้รับการพัฒนาให้หน่วยบริการ สนับสนุนและช่วยเหลือบุคคลที่มีความ
ต้องการจาเป็นพิเศษ(Student Support Service Unit:SSS) สาหรับนักเรียนพิการเรียนรวมและเป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับโรงเรียน
๔. วิธีกำรดำเนินงำน

ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาศที่ ๑

ไตรมาศที่ ๒

ไตรมาศที่ ๓

ไตรมาศที่ ๔

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติ

*

*

๒. แต่งตั้งและประชุม
คณะทางาน

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

๓. ประสานห้องอบรม อาหาร
และเครื่องดื่ม

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

๔. ดาเนินการอบรม ตามปฏิทิน

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

๕. สรุปการอบรมและมอบ
วุฒิบัตร

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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๕. งบประมำณ งบประมาณ จ านวน ๑๑๑,๒๔๐ บาท จากแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณประจ าปี
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
ที่
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๑ อบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา หลักสูตร ๒ วัน
๑ ครั้งต่อปี
-ค่าตอบแทนวิทยากร
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(๒๔๘ x ๓๕ x ๒ x ๒ )
-ค่าอาหารกลางวัน
(๒๔๘ x ๑๒๐ x ๒ )

๑๑๑,๒๔๐

๑๐,๐๐๐
๓๔,๗๒๐
๕๙,๕๒๐

-ค่าจัดทาเอกสารประกอบ
การอบรม
รวมงบประมาณ

๗,๐๐๐
๑๑๑,๒๔๐

๑๐,๐๐๐

๙๔,๒๔๐

๗,๐๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านกาหนดการปฏิบัติงาน
- ความเสี่ยงด้านเทคนิค
- ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ดาเนินโครงการตามกาหนดระยะเวลาอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจากัด มาดาเนินการ
ให้ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. สามารถจัดการอบรมได้ร้อยละ ๙๐

วิธีการประเมิน
- บัญชีลงเวลา

เครื่องมือที่ใช้
- บัญชีลงเวลา

๒. ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
คัดกรองนักเรียน เขียนแผนIIPและIEP จัดทาและ
ดาเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายบุคคล (IEP) และ(IIP)ได้

- แบบคัดกรอง

- แบบคัดกรอง

- แผน IIPและIEP

- แบบฟอร์มเขียนแผน IIPและIEP

- การทดสอบ

- แบบทดสอบ

- การสังเกต

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๘.๒ ครูผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษาสามารถคัดกรองนักเรียน จัดทาและดาเนินการตามแผนการ
จัดการเรียนรู้รายบุคคล(IEP)และ(IIP) ได้
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โครงกำร

ส่งเสริมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุบลรำชธำนี เขต ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๔ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำต่อเนื่องตลอดชีวิต
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
สอดคล้องนโยบำย สพฐ.
นโยบำยที่ ๔ สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
มีมำตรฐำน และลดควำม เหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๔ ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและ
กำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยเข็มพรชัย ทองน้อย นำยไพฑูรย์ ตระกำรไทย และ นำงสิทธิพร ไขแสง
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ สิงหำคม – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑.หลักกำรและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้ดาเนินการพัฒนา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา
และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ โดยมีจุดมุ่งหมายเน้นหนัก ที่จะให้การพลศึกษา และการกีฬาแพร่
กระจายไปสู่กลุ่มนักนักเรียนอย่างกว้างขวาง และเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีความรักใคร่
สามัคคี เป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน อีกประการหนึ่ง นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
สนับสนุนให้นักเรียนได้ออกกาลังกาย เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา
นักเรียนขึ้นเป็นประจาทุกปี
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด
๒.๒ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง
๒.๓ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
๒.๔ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
๒.๕ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น
๓. เป้ำหมำย
กาหนดให้มีการแข่งขันรวม ๖ ชนิดกีฬา ดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

ชนิดกีฬำ
ฟุตบอล
วอลเลย์บอล
เซปักตะกร้อ
ฟุตซอล
เปตอง
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๑๒ ปี
/
/
/
/
/

เพศ
๑๕ ปี
/
/
/
/
/

ชำย
/
/
/
/
/
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๔.กิจกรรมและกำรดำเนินงำน
ลาดับ
กิจกรรม
๑
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ.

วัน เดือน ปี
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ผู้รับผิดชอบ
นางสิทธิพร ไขแสง

๒

ประชุมผู้แทนเครือข่ายสถานศึกษา

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓

แจ้งระเบียบการแข่งขันให้โรงเรียน
ทราบ
แข่งขันภายในเครือข่ายสถานศึกษา

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสิทธิพร ไขแสง
สพป.อบ.๑/กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา

รับสมัครแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
ประชุมผู้จัดการทีม/ผู้ตัดสินกีฬาทุก
ชนิดกีฬา
ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สรุปและรายงานผล

๑ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

๔
๕
๖
๗
๘

๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสิทธิพร ไขแสง

สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายสถานศึกษา ทุกเครือข่าย และสนามกีฬาโรงเรียนที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ กาหนด
๕.รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
กิจกรรม/รายการ
๑.ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันประชุม
คณะกรรมการผู้จัดการทีม/ผู้ตัดสินกีฬาทุกชนิดกีฬา
๔๕ คน ๆ ละ ๑๕๐ บาท ๑ วัน
๒. ค่าตอบแทนคณะกรกรมการตัดสิน ๕ ชนิดกีฬา ๆ
ละ ๗ คน
คนละ ๔๐๐ บาท ๓ วัน
๓.สนับสนุนค่าอาหารว่างและอาหารกลางวันทีมนักกีฬา
และครูผู้ควบคุม ๒๐ ทีม ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
๔. ค่าโล่รางวัลและเกียรติบัตร
รวม

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
๖,๗๕๐
-

ตอบแทน
๔๒,๐๐๐

-

-

๔๐,๐๐๐

๔๒,๐๐๐

รวม
๖,๗๕๐
๔๒,๐๐๐

-

๔๐,๐๐๐

-

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐

๔๖,๗๕๐

๓๐,๐๐๐ ๑๑๘,๗๕๐

สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ
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๖.กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ที่ผ่านการ
แข่งขันกีฬา ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะการเล่นกีฬาที่สูงขึ้น

วิธีการประเมิน
๑.การรายงานจากแบบประเมิน
๒.การสอบถาม
๓.การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
๑.แบบประเมิน
๒.แบบสอบถาม
๓.แบบสังเกต

๗.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๗.๒ นักเรียนมีโอกาสได้เล่นกีฬาและแข่งขันกีฬาตามความสามารถ และมีทักษะในการเล่นกีฬา
๗.๓ เกิดความรัก ความสามัคคีภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และเขตพื้นที่การศึกษา
๗.๔ นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์
๗.๕ นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาได้สูงขึ้น
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กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
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ชื่อโครงกำร โรงเรียนปลอดขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ด้ำนที่ 5 ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ สพฐ. นโยบำยที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ข้อที่ 3.5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลก
เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (SDGs) เพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1
กลุ่มที่รับผิดชอบ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ นำยไพฑูรย์ ตระกำรไทย นำงสำวเพ็ญประภำ บรรเทำ
ลักษณะโครงกำร โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562
1. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
ปีงบประมาณ2562 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา ให้ดาเนินกิจกรรม ลด คัดแยก
และนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะภายในสถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน
เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง และขยายต่อจนกลายเป็นสังคมรีไซเคิล
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเข้าร่วม “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ” (Zero Waste
School)
2.2 เพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษาได้ร่วมรณรงค์เสริมสร้างจิตสานึก และความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางใน
การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการนาขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งการรวบรวมขยะเพื่อนาไปกาจัด
อย่างถูกวิธี และเป็นวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน
2.3 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้
เสริมสร้างความเข้มแข็งได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดกิจกรรมโดยให้เยาวชนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของครู ผู้เรียนและชุมชนโดยรอบ
สถานศึกษา เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนปลอดขยะอย่างยั่งยืน
เป้ำหมำย
3.1 เชิงคุณภำพ
- โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรอบรู้ ความเข้าใจ นักเรียนมีวินัย มีนิสัยและมีจิตสานึก
ที่ดี รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมีกระบวนการการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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- โรงเรียนที่เข้าร่ว มโครงการ ปลอดขยะ มีสิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงาม นักเรียนมีสุ ขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และสามรถนาเสนอการบริหารจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบ
3.2 เชิงปริมำณ
- โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ จานวน 239 โรงเรียน
- ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก คน นั ก เรี ย นทุ ก คน เข้ า ร่ วมโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ
4. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำตรที่ 1
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.ค.
61

พ.ย. ธ.ค.
61 61

ไตรมำตรที่ 2
ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

ไตรมำตรที่ 3
เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ไตรมำตรที่ 4
ก.ค.
62

ส.ค. ก.ย.
62 62

1.จัดทาโครงการและขออนุมัติ
โครงการ
2.แจ้งโครงการให้สถานศึกษาจัด
การเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
โรงเรียนปลอดขยะ

พร้อมแจ้งเรื่องการขอรับการ
ประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
วางแผนการดาเนินงาน

4. กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ
1 โรง ผู้เข้าร่วม 20 คน
5.การคัดเลือกโรงเรียนปลอด
ขยะ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6.จัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน
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5. งบประมำณ 77,200 บาท
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

1

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนปลอดขยะ 1 โรงเรียน ผู้เข้าร่วม
ศึกษาดูงาน 20 คน พนักงานขับรถตู้
2 คน รวม 22 คน
-ค่าอาหารและอาหารว่าง
- ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน , ค่า
น้ามันรถตู้

2

จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
การคัดเลือกโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero
Waste School ) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ) ดังนี้
ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบตั รรางวัล พร้อมเงิน
รางวัล 10,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตร พร้อมเงิน
รางวัล
8,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร พร้อมเงิน
รางวัล
6,000 บาท
รางวัลชมเชย เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3
รางวัล
รางวัลละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000
บาท
ค่าจัดทาเกียรติบตั รพร้อมกรอบ 6 X200 =
1,200 บาท

3

4

5

การออกประเมินโรงเรียนปลอดขยะ
ระดับเขตพื้นที่ฯ
-ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ พนักงานขับ
รถ ค่าน้ามัน
จัดประชุมคณะกรรมการสรุปงานจัดทา
เอกสาร
เผยแพร่ผลการดาเนินงานโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ สพป.อุบลราชธานี
เขต 1
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งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ประมาณ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
20,000
10,000 10,000

3,000

3,000

33,000

33,000

20,000

3,000

1,200

15,000

รวม

15,000

34,200

15,000

5,000
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6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน
7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. เชิงปริมาณโรงเรียนในสังกัดเข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ 239 โรง
2. เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และนักเรียน
ในโรงเรียนตระหนัก เข้าใจ
ในการจัดการขยะ
ลด คัดแยกขยะ ปริมาณขยะ
ลดลง
ทาให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น
เอื้อต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอน

วิธีการประเมิน
-รร.ประเมินตนเอง
ส่ง สพป.อบ. 1

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

-คณะกรรมการออกประเมิน
โรงเรียน โดยการสุ่มตรวจ
โรงเรียน
ทุกอาเภอ

สังเกต สอบถาม

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 คุณภาพของผู้เรียน มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดี
8.2 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นากลับมาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ
8.3 ปริมาณขยะมูลฝอยที่นาไปกาจัดลดลง
8.4 ความยั่งยืนในการดาเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
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ชื่อโครงกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมพลัง รักษ์องค์กร
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อ ๓.๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคม
เข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑
กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำง คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
งำนอำคำรสถำนที่ กลุ่มอำนวยกำร
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยอนุชำ กัลยำ ผอ.กลุ่มอำนวยกำร/
นำงปวำรณำ ร้อยพิลำ/ นำงสุนทรำภรณ์ บุตรอ่อน
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นสถานที่เสริมสร้างความคิด จิตใจ
จริ ย ธรรม และคุณธรรมต่าง ๆ เพื่อทุกคนติดต่อประสานงานและจัดอบรม จัดประชุมผู้ บริห าร ครู นักเรียน
การบริการด้านสถานที่จาเป็นต่อผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน หน่ว ยงานราชการ และประชาชนที่มาใช้
บริการได้รับความสดชื่น สงบร่มรื่น มีจิตใจแจ่มใส สานักงานเขตจึงจัดบรรยากาศเพื่อพัฒนาแหล่งความรู้ควบคู่กับ
การพัฒนาอาคารสถานที่ รวมทั้งบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในสานักงานเขตให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ให้เหมาะสมและให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
๒. เพื่อจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่ได้รับการตกแต่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ผู้มามาใช้บริการ
๔. เพื่อให้มีการใช้อาคารสถานที่ได้เต็มประโยชน์และคุ้มค่า
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
(๑) จัดสวนหย่อมและปรับปรุงบริเวณโดยรอบอาคารสานักงาน/ห้องประชุมให้สวยงามเป็น
ระเบียบเรียบร้อยเพียงพอต่อการเข้ารับบริการ ร้อยละ ๑๐๐ สาหรับผู้ใช้บริการ
(๒) บุคลากร/เจ้าหน้าที่พอใจใช้บริการ และดูแลรักษา ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี
๓.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
(๑) บุลากรทุกคน ได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความคิดพัฒนาจิตใจให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม
รักสวยรักงามมากยิ่งขึ้น
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(๒) บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีอาคารและบริเวณสวยงาม
มากขึ้น
(๓) สานักงานเขตพื้นที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง สานักงานเขตกับโรงเรียนดียิ่งขึ้น
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำสที่ ๑

ไตรมำสที่ ๒

ไตรมำสที่ ๓

ไตรมำสที่ ๔

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๑. เขียนแผนหรือ
โครงการเสนอ
ฝ่ายบริหาร
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อกาหนด
หลักการพัฒนาและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคารและรอบห้อง
ประชุม
๓.เตรียมสถานที่ที่จะ
ดาเนินการ
๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์
ซ่อมแซมต่อเติมบริเวณ
อาคาร สพป.อบ.๑
๕. คณะกรรมการ
ที่รับผิดชอบ วัสดุ
อุปกรณ์-ติดตามงาน
๖ คณะกรรมการร่วมกัน
พิจารณาปรับปรุง-แก้ไข
ปัญหาที่พบตรวจรับ

ต.ค.
๖๑
๑๑๕

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

เม.ย.
๖๒

พ.ค.
๖๒

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

๑๗๓๑
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๕. งบประมำณ จานวน ๑๐๕,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติการ
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรำยละเอียด
ในกำรใช้งบประมำณ

งบประมำณ
ที่ใช้

ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

๑๐๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

-

๙๕,๐๐๐

๑๐๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕.๑ พัฒนาปรับปรุงบริเวณรอบอาคารสานักงาน ได้แก่
สวนหย่อมหน้าอาคาร ๑ หลังอาคาร ๑ ข้างอาคาร ๓
หน้าห้องประชุม บริเวณรอบห้องประชุม หน้าศาล
พญานาค
- ต้นไม้ประดับ/ ไม้ดอก
- ดิน /ปุ๋ย
- หินกรวด หินทราย
- ชุดเก้าอี้นั่งพักผ่อนรองรับผู้มาติดต่องาน
- อุปกรณ์ตกแต่งสวน
- กระถาง
-อื่นๆ
รวมงบประมำณ

งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย

๙๕,๕๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
๑. ปัจจัยความเสี่ยง
๑.๑ ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
๑.๒ ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๒.๑ คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าดาเนินงานบริหารวัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้
เป็นไปตามขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้บริเวณโดยรอบมีความปลอดภัย สะอาด สวยงามเป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑.ข้าราชการ นักเรียน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ได้รับการบริการและอานวยความสะดวกสถานที่ที่รองรับ
โดยรอบบริเวณอาคาร และบรรยากาศเอื้ออานวยในการเข้ารับ
บริการในเขตพื้นที่ได้ถึงร้อยละ ๘๐
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วิธีการ
ประเมิน
การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้
การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
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๘ ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ สานักงานเขตได้รับการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่เพื่อใช้บริการต่อครูอาจารย์ – นักเรียน
ตลอดจนประชาชนอย่างพอเพียง
๘.๒ อาคารสถานที่ สะอาด ร่มรื่น มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับความ
ต้องการของบุคคลในสานักงานเขตพื้นที่ ข้าราชการ นักเรียน ประชาชนที่เข้ามารับบริการ
๘.๓ ช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และเป็นแหล่งความรู้ที่มีประสิทธิภาพของบุคลากร
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กลยุทธ์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
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ชื่อโครงกำร

สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ ส่งเสริมศำสนำ วัฒนธรรม วันสำคัญของชำติ
ประเพณีและกิจกรรม
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อ ๓.๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคม
เข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสุนทรำภรณ์ บุตรอ่อน/นำงธนิษฐำ ศรีอุฬำรวัฒน์/ นำงปวำรณำ ร้อยพิลำ
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นหน่วยงานสนับสนุนส่ง เสริม
การจัดการศึกษาซึ่งมีการพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือในเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการยกระดับพัฒนาคุณภาพการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพในการทางาน ทาให้ครูบุคลากรทางการศึกษามีขวัญกาลังใจและทาให้ผลการดาเนิ นงานประสบ
ผลสาเร็จบรรลุเป้าหมาย เป็นหน่วยงานทางการศึกษาใหญ่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ทาให้มีกิจกรรมและ
ภารกิจที่จะต้องทาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ในหลายกิจกรรม เช่น งานกาชาด เทศกาล
ขึ้นปีใหม่ งานวันครู งานประเพณีแห่เทียนพรรษางานประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนวันสาคัญทางศาสนาและวันสาคัญ
ของชาติ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ต้องเข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือ
ทั้งด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่จังหวัดและหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือ จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นวันสาคัญของชาติและวันสาคัญทางศาสนา
๒.๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒.๓ เพื่อสนับสนุนและให้ความร่วมมือตลอดจนสร้างความสามัคคีในองค์กรและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
หน่วยงาน
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
๓.๑.๑ นาบุคลากรตลอดจนเจ้าหน้าที่ของ สพป.อบ.๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เข้าร่วมงานและกิจกรรม
วันสาคัญ
๓.๒ เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ
๓.๒.๑ บุคลากรใน สพป.อบ.๑ มีความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กรและระหว่างหน่วยงาน
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๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำตรที่ ๑

ไตรมำตรที่ ๒

ไตรมำตรที่ ๓

ไตรมำตรที่ ๔

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒

วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๔
จัดชุดตักบาตร พวงมาลา
๑
ธูปเทียน
วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
จัดชุดตักบาตร พวงมาลา
๑๓
ธูปเทียน
วันราลึกหม่อมเจียงคา
๒๐
จัดเตรียมขันหมากเบ็ง
วันปิยะมหาราช
จัดชุดตักบาตร พวงมาลา
๒๓
ธูปเทียน
บวงสรวงท้าวคาผง
๑๐
ขันหมากเบ็ง
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
จัดชุดตักบาตร พวงมาลา
๑๔
ธูปเทียน
จุลกฐินฯ วัดไชยมงคล
๒๒
จัดชุดตักบาตร ร่วมงานพาแลง
วันพ่อแห่งชาติ
จัดชุดตักบาตร พวงมาลา
๕
ธูปเทียน
วันตากสินมหาราช
จัดชุดตักบาตร พวงมาลา
๒๘
ธูปเทียน
วันส่งท้ายปีเก่า
๓๑
จัดชุดตักบาตร ธูปเทียน ดอกไม้
วันขึ้นปีใหม่
จัดชุดตักบาตร ดอกไม้สด
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เม.ย.
๖๒

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

๑
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ก.ย.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๑

ไตรมำตรที่ ๒

ไตรมำตรที่ ๓

ไตรมำตรที่ ๔

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒

งานกาชาด ๑๐ วัน
วันพ่อขุนรามคาแหง
จัดชุดตักบาตร พวงมาลา
ธูปเทียน
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จัดชุดตักบาตร พวงมาลา
ธูปเทียน
วันสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
และวันข้าราชการพลเรือน
จัดชุดตักบาตร พวงมาลา
ธูปเทียน
วันจักรี
จัดชุดตักบาตร พวงมาลา
ธูปเทียน
วันสงกรานต์
จัดเตรียมอาหาร ชุดตักบาตร
ธูปเทียน ดอกไม้ มาลัยกร
วันนเรศวรมหาราชสวรรคต
จัดชุดตักบาตร พวงมาลา
ธูปเทียน
วันวิสาขบูชา
จัดชุดตักบาตร ธูปเทียน ดอกไม้
วันอาสาฬหบูชา(วันเข้าพรรษา)
จัดชุดตักบาตร ธูปเทียน ดอกไม้
วันพระบรมราชสมภพ สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
จัดชุดตักบาตร ธูปเทียน ดอกไม้
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เม.ย.
๖๒

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

๖
๑๗

๑๘

๓๑

๑

๖
๑๓๑๕

๒๕
๑๐
๒๘

๒๕
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ก.ย.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๑

ไตรมำตรที่ ๒

ไตรมำตรที่ ๓

ไตรมำตรที่ ๔

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒

เม.ย.
๖๒

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

วันแม่แห่งชาติ
จัดชุดตักบาตร ธูปเทียน ดอกไม้

ก.ย.
๖๒

๑๒
๘๑๒

กิจกรรมกีฬานันทนาการ

๕. งบประมำณ จานวน ๑๓๑,๐๐๐.- บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติการ
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

กิจกรรมรำยละเอียดในกำร
ใช้งบประมำณ
วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ ๔
วันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
วันราลึกหม่อมเจียงคา
วันปิยะมหาราช
บวงสรวงท้าวคาผง
จุลกฐินประเพณีท้องถิ่นวัดไชยมงคล
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันพ่อแห่งชาติ
วันตากสินมหาราช
วันส่งท้ายปีเก่า
วันขึ้นปีใหม่ สพป.อบ.๑
งานกาชาด ๑๐ วัน
วันครู
วันพ่อขุนรามคาแหง
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
และวันข้าราชการพลเรือน
วันจักรี
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งบประมำณ
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐
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งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ที่
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

กิจกรรมรำยละเอียดในกำร
ใช้งบประมำณ
วันสงกรานต์
วันนเรศวรมหาราชสวรรคต
วันวิสาขบูชา
วันอาสาฬหบูชา(วันเข้าพรรษา)
วันพระบรมราชสมภพ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร
วันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมกีฬานันทนาการ
รวมงบประมาณ

งบประมำณ

ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๑๓๑,๐๐๐

๓,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
๑. ค่าใช้จ่าย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑. งบประมาณไม่พอ
๒. ค่าแรงแพงขึ้น
๓. ค่าวัสดุแพงขึ้น
๗. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ
๑. บุคลากรได้มีโอกาสทาบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเพิ่มขวัญและกาลังใจใน
การทางาน เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
๒. บุคลากรได้ร่วมจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์มีจิตใจสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสัมพันธ์อันดี
ความสามัคคี ในหมู่คณะ และมีขวัญกาลังใจเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
เชิงคุณภำพ
๑. บุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อองค์กรและเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานอื่นทาให้การบริหาร
จัดการการมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ๑๐๐
ร้อยละ๑๐๐

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๗.๑ บุคลากรใน สพป.อบ.๑ มีความสัมพันธ์อันดีและมีขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงาน
๗.๒ สพป.อบ.๑ มีการประสานงานและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน
ชื่อโครงกำร
ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ผู้อำนวยกำรกลุ่ม/ศึกษำนิเทศก์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๓ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อ ๓.๒ พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยอนุชำ กัลยำ ผอ.กลุ่มอำนวยกำร/
นำงสุนทรำภรณ์ บุตรอ่อน/ นำงสำววนิดำ อัมพันธ์
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ กาหนดให้สถานศึกษา
เป็นนิติบุคคลมีอานาจหน้าที่ตามที่ส่วนราชการกาหนด โดยมีผู้อานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา มีอานาจ
หน้าที่ในการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์
ของการศึกษาชาติ และปฏิบัติงานไปตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น คือ ผู้อานวยการ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต ๑ ส านั ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จึงได้จัดทาโครงการนี้
แจ้งข่าวสารการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา งานวิชาการ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
บัญชา รวมทั้งให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายขององค์กร
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้รับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาและ
นานโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาได้รับข่าวสารต่างๆทันเหตุการณ์และ
เป็นปัจจุบัน
๒.๓ เพื่อสร้างเครือข่ายความสามัคคีร่วมมือในการปฏิบัติงานให้สนองยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๔. เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
๒.๕ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความสามัคคีในองค์กร โดยใช้กิจกรรม PLC
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๑. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม-หน่วย จานวน ๑๒ ครั้ง/ปี
๒. ประชุมบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จานวน ๑๒ ครั้ง/ปี
๓. ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ จานวน ๓๐๐ร่วมประชุม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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๓.๒ เชิงคุณภำพ
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมรับนโยบาย
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องสอดคล้องนโยบาย สพฐ. สนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
๔. วิธีดำเนินกำร/วิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำร
ดำเนินงำน

ไตรมำตรที่ ๑
ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำตรที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๓
เม.ย.
๖๒

พ.ค.
๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑. จัดทาโครงการ
ปฏิทินกาหนดวัน
ประชุม
๒ แจ้งกาหนดการ
ให้ผู้เข้าประชุมทราบ
๓.เตรียมสถานที่
ที่จะประชุม
๔. จัดทาเอกสาร
ประกอบการประชุม
๕.ดาเนินการประชุม
(ตามปฏิทิน) ทุกเดือน
จานวน ๓๐๐ คน
๖. สถานที่ –ห้อง
ประชุมราชธานี/
สถานที่อื่นๆในกรณี
ประชุมสัญจร

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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๕. งบประมำณ จานวน ๘๔,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติการ
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
(ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรำยละเอียด
ในกำรใช้งบประมำณ

งบประมำณ
ที่ใช้

๕.๑ ค่าอาหารว่างและเครื่องดืม่ จานวน ๒๕๐ คน
คนละ ๒๕บาท/มื้อ ๑๒ ครั้ง

งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย
๗๕,๐๐๐

๕.๒ ค่าจัดทาเอกสาร
รวมงบประมำณ

๘๔,๐๐๐

ค่ำวัสดุ

-

๙,๐๐๐

๗๕,๐๐๐

๙,๐๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยควำมเสี่ยง
๑. สถานที่จอดรถสาหรับผู้มาประชุม ไม่เพียงพอและไม่ได้รับความสะดวก
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑. ควรจัดสถานที่จอดรถยนต์ สาหรับผู้เข้าประชุมได้เพียงพอและได้รับความสะดวก
๗. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม/ศึกษานิเทศก์
เชิงคุณภำพ
๑. ผู้เข้าประชุม มีความเข้าใจและได้รับทราบแนวนโยบาย ข้อราชการสาคัญ เร่งด่วน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนาไปปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกันและทันตามเวลา
ที่กาหนด
๒. ผู้เข้าประชุมได้รับทราบผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
๓. ผู้เข้าประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาทางแก้ไขร่วมกัน
๔. ผู้เข้าประชุม ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ๑๐๐
ร้อยละ๑๐๐

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ผู้เข้าประชุมได้รับทราบ นโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานให้สนองนโยบาย สพฐ.สนองยุทธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งได้รับข่าวสารต่างๆ ทันต่อเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลง สานักงานเขตพื้นที่ได้รับ
ความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์
๒. ผู้เข้าประชุม ได้รับทราบและเข้าใจแนวนโยบายและข้อราชการสาคัญ เร่งด่วน สามารถนาไปปฏิบัติได้
ถูกต้องตรงกันและทันตามเวลาที่กาหนด
๓. ผู้เข้าประชุมได้รับทราบผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่
๔. ผู้เข้าประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนาไปปรุงแก้ไข
ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และหาทางแก้ไขร่วมกัน
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ชื่อโครงกำร
ต้อนรับบุคคลสำคัญและแขกผู้มีเกียรติ (สนำมบิน)
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อ ๓.๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคม
เข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำสนองตอบ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยอนุชำ กัลยำ ผอ.กลุ่มอำนวยกำร/
นำงสุนทรำภรณ์ บุตรอ่อน/นำงปวำรณำ ร้อยพิลำ
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นตัวแทน หน่วยงานทางการศึกษา
ทุกเขตในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อต้อนรับคณะบุคคลสาคัญและแขกผู้มีเกียรติที่มาตรวจราชการในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี และเขตใกล้เคียง
๒. วัตถุประสงค์
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับบุคคลสาคัญทางการศึกษาที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๑. ต้อนรับอานวยความสะดวกผู้บริหารระดับสูง ไม่น้อยกว่า ๔๐ ครั้ง/ปี
๓.๒ เชิงคุณภำพ
๑. คณะบุคคลสาคัญและแขกผู้มีเกียรติได้รับความพึงพอใจในการต้อนรับและให้บริการ
๒. สพป.อบ.๑ เป็นที่รู้จักของหน่วยงานอื่นอย่างกว้างขวาง
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๔. วิธีดำเนินกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ไตรมำตรที่ ๑
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.
ค.
๖ พ.ย.
๑ ๖๑

ไตรมำตรที่ ๒

ธ.ค. ม.ค.
๖๑ ๖๒

ก.พ.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๓

มี.ค. เม.ย
๖๒ .๖๒

พ.ค.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๔

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

๑.เขียนแผนหรือโครงการ
เสนอฝ่ายบริหาร
๒ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ต้อนรับ ณ ห้อง วี ไอ พี
สนามบิน
๕. งบประมำณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
งบประมำณ
ค่ำตอบแท
ที่ใช้
ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
น

กิจกรรมและรำยละเอียด
ในกำรใช้งบประมำณ
๖.๑ ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จานวน ๕๐ คน
คนละ ๕๐ บาท/มื้อ จานวน ๔๐ ครั้ง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รวมงบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยควำมเสี่ยง
๑. สถานที่ห้อง วี ไอ พี ในสนามบินนานาชาติ ห้องไม่เพียงพอ ไม่ทราบกาหนดการการรับ - ส่ง
ในระยะเวลากระชั้นชิดทาให้จองห้องไม่ทัน
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑. ควรมีกาหนดการรับ-ส่ง ชัดเจน
๗. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ
๑.ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวง และระดับประเทศ
เชิงคุณภำพ
๑.บุคคลสาคัญและแขกผู้มีเกียรติได้รับความพึงพอใจในการอานวยความสะดวก
๒.สพป.อบ.๑ เป็นที่รู้จักของหน่วยงานอื่นอย่างกว้างขวาง

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ๑๐๐
ร้อยละ๑๐๐

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง ผู้บริหารจากหน่วยงานอื่นได้รับความประทับใจและเกิดความชื่นชมองค์กร
๒. การอานวยความสะดวกให้บุคคลสาคัญเป็นการให้บริการที่ดี ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กร .
ได้รับคาชมเชยจากบุคคลหน่วยงานอื่น งานบรรลุวัตถุประสงค์ ผลงานประสบผลสาเร็จ
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ชื่อโครงกำร
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรงำนกลุ่มอำนวยกำร
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อ ๓.๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคม
เข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำยอนุชำ กัลยำ ผอ.กลุ่มอำนวยกำร/ นำงสุนทรำภรณ์ บุตรอ่อน/
นำงธนิษฐำ ศรีอุฬำรวัฒน์ / นำงปวำรณำ ร้อยพิลำ
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
ภาพความสาเร็จ (Success)ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ซึ่งกาหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาองค์กร จุดมุ่งหมาย (Goal) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของ
สั ง คมและอ านวยการ การจั ด การศึ ก ษาอย่า งมี ประสิ ท ธิภ าพผู้ บ ริ ก ารมี ความพึ ง พอใจและ มี บทบาท (Role)
อานวยการและบริการในการจัดการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกันนี้ต้อง
มีภารกิจ (Mission)ดังนี้ คือ อานวยการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย คนพิการ
คนด้อยโอกาส ผู้มีความสามารถพิเศษได้รับบริการอย่างทั่วถึงอานวยการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความชานาญและเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพสามารถจัดการศึกษาได้ อย่างมีประสิทธิภาพศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพั ฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษาในเขตพื้นที่ให้สมบูรณ์ สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายพัฒนาได้ทั้งระบบ
และอานวยการประสานความร่ วมมือของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน การศึกษาอิสระ การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม การระดมทรัพยากร ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและองค์กร
๒.วัตถุประสงค์
2.1 เป็นองค์กรแห่งความสุข
2.2 พัฒนาบุคลากรในกลุ่มอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้บทบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์กว้างไกลในการปฏิบัติงาน
๒.๓ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานกลุ่มอานวยการ ในเรื่องสาคัญที่เป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงาน
๒.๔ ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ชานาญ และสามารถบริหารจัดการด้านการอานวยการของส่วนราชการ
ได้ถูกต้องเป็นระบบ และปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
๒.๕ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการบริหารงาน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
ในหน่วยงาน
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๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๑. ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ธุรการ ลูกจ้าง กลุ่มอานวยการ ในสังกัด สพป.อบ.๑
จานวน ๒๕ คน
๓.๒ เชิงคุณภำพ
๑. ข้าราชการบุคลากรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สาหรับสังคม รู้ทันข่าว รู้นาโลก
เรียนรู้ชานาญ เชี่ยวชาญปฏิบตั ิ
๒. ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่เข้าใจ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๓. ยกระดับพัฒนาคุณภาพการทางานให้มีประสิทธิภาพในการทางาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน
ของกลุ่มอานวยการ
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมำตรที่ ๑
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ไตรมำตรที่ ๒

ไตรมำตรที่ ๓

ไตรมำตรที่ ๔

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๑ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

๑. เขียนแผนหรือ
โครงการเสนอ
ฝ่ายบริหาร
๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อกาหนด
หลักการ
๓.เตรียมสถานที่
ที่จะดาเนินการ
๔. จัดทาเอกสาร
ประชุม/คู่มือการ
ปฏิบัติงานกลุ่ม
อานวยการ
๕. พิธีเปิดการประชุม
อบรม จัดกลุ่มเสวนา
ปัญหาการทางาน
๖ รายงานการประชุม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

196

๕. งบประมำณ
งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
งบประมำณ
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย
ค่ำวัสดุ
ที่ใช้

กิจกรรมและรำยละเอียด
ในกำรใช้งบประมำณ
๕.๑ ประกอบด้วย
-ค่าอาหาร ๒๕๐x๓๐x๒
- ค่าอาหารว่าง /เครื่องดื่ม ๔๐x๓๐x๒
- ค่าที่พัก ๓๐x๕๐๐x๒
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓x๒๔๐x๓๐
- ค่าวัสดุ
- ค่าวิทยากร ๓x๑๐๐๐x๒

๘๕,๐๐๐

๑๕,๐๐๐
๒,๔๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๑,๖๐๐
๑๐,๐๐๐
๖,๐๐๐

รวมงบประมำณ

๘๕,๐๐๐

๖๙,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

จำนวน ๘๕,๐๐๐ บำท (ถัวจ่ำยทุกรำยกำร)
๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
ปัจจัยควำมเสี่ยง
๑. งบประมาณไม่เพียงพอ ในระยะเวลากระชั้นชิดทาให้จองห้องไม่ทัน
แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
๗. ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมำณ
เป็นองค์กรแห่งความสุข ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง
ได้ถูกต้อง
เชิงคุณภำพ
๑.ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ให้บริการอานวยความสะดวก ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
๒.ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเขตพื้นที่การศึกษา/องค์กรอื่น

ค่ำเป้ำหมำย
ร้อยละ๑๐๐
ร้อยละ๑๐๐

๘.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. ข้าราชการบุคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้อง
๒. ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวของกลุ่มอานวยการมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน
และทางานอย่างมีความสุข
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ชื่อโครงกำร
ประชุมปฏิบัติกำร “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.”
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบโครงกำร งำนบริหำรงำนทั่วไป กลุ่มอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบโครงกำร
นำยอนุชำ กัลยำ / นำงสุนทรำภรณ์ บุตรอ่อน / นำงสำววนิดำ อัมพันธ์
ระยะเวลำดำเนินกำร
ตุลำคม ๒๕๖๑ - กันยำยน ๒๕๖๒
.
๑.หลักกำรและเหตุผล
จากนโยบายของ สพฐ. จัดรายการ “พุทธเช้า ข่าว สพฐ.” ขึ้นเพื่อเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ
Vedeo Conference ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตได้รับทราบนโยบายแนวทางการดาเนินงานร่วมกัน
และพร้ อ มเพรี ย งกั น ทั้ ง ประเทศและให้ ก ารบริ ห ารงานภายในส านั ก งานเขตเป็ นไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ยตาม
วัตถุประสงค์ของ สพฐ. จึงได้จัดทาโครงการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ระดับเขตขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารสานักงานเขตฯ ให้รับทราบนโยบายของ สพฐ. นาลงสู่
การปฏิบัติและรับทราบข่าวของ สพฐ. อย่างต่อเนื่อง
๒. เพื่อพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาให้มีคุณลักษณะการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ
ที่รับผิดชอบ สู่ สถานศึกษา ครู นักเรียน
๓. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้แก่ ผอ.สพป.
รอง ผอ.สพป ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามโครงการ
2. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนมีองค์ความรู้ ทัศนคติ ที่ถูกต้องตามภารกิจงานที่
ได้รับมอบหมาย
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เชิงคุณภำพ
1. การศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นแบบอย่าง ที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กร
2. บุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”
ได้รับทราบแนวทางการดาเนินงานตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย
๔.วิธีดำเนินกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
๔.๑ ประชุมปฏิบัติการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ทุกวันพุธ สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๔.๒ สรุปผลการประชุมแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบถือปฏิบัติ
๔.๓ สรุปผลการประชุมเผยแพร่ทางเว็บไซด์
ไตรมำตรที่ ๑
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำตรที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๓
เม.ย.
๖๒

พ.ค.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๔

มิ.ย.
๖๒

ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

๑.ทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
ถึง กันยายน ๒๕๖๒
- ค่าอาหารว่าง/
เครื่องดื่ม จานวน ๔๘
ครั้ง/ปี (๔ ครั้ง/gดือน)
๕. งบประมำณ
กิจกรรมและรำยละเอียด
ในกำรใช้งบประมำณ

งบประมำ
ณที่ใช้

งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน

ค่ำใช้สอย

๖.๑ ประชุมปฎิบัติการตามนโยบาย สพฐ.

๔๒,๐๐๐

๖.๒ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน ๑ มื้อ
มื้อละ ๓๕ บาท จานวน ๔๘ ครั้งๆ ละ ๘๗๕ บาท

๔๒,๐๐๐

-

๔๒,๐๐๐

รวมงบประมำณ

๔๒,๐๐๐

-

๔๒,๐๐๐
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๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ผู้ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม ไม่ครบทุกคน
บริหำรควำมเสี่ยง
- เห็นควรให้ผู้ได้รับมอบหมาย ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
๗. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบใน สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร้อยละ ๙๐
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เข้าประชุม จากบัญชีลงเวลา ภาพถ่ายการ ของผู้เข้า
ประชุม
ประชุม

วิธีกำร
ดำเนินงำน
บัญชีลง
เวลา/
ภาพถ่าย

เครื่องมือที่ใช้
-

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. บุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีความรู้ความเข้าใจ
งานนโยบาย สพฐ. และนานโยบายมาสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพื่อมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบ
นำยอนุชำ กัลยำ นำงสุนทรำภรณ์ บุตรอ่อน นำงปวำรณำ ร้อยพิลำ
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๑. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นหน่วยงานทางการศึกษา มีโรงเรียน
ในสังกัดจานวน ๒๔๑ โรงเรียน และเป็นหน่วยงานที่ให้บริการแก่ข้าราชการครู ประชาชนที่มาติดต่อราชการ
เป็นจานวนมากเพื่อเป็ นเป็น การขับ เคลื่ อนนโยบายไปสู่ การปฏิบัติเน้นภารกิจในความรับผิดชอบอีกด้า นหนึ่ง
ของเขตพื้นที่การศึกษาในการนี้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา สู่การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เกิดผลสาเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม ในฐานหน่วยงานในสังกัด นโยบายสาคัญที่จะต้องดาเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบั ติอย่างจริงจัง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และตอบสนองความต้องการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๒ เพื่อหารูปธรรมหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบาย การแก้ปัญหา และการพัฒนาความต้องการ
ของหน่วยงานต้นสังกัด และเขตพื้นที่การศึกษา
๒.๓ เพื่อกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและนิเทศการดาเนินการตามนโยบายอย่างครอบคลุม และ
ต่อเนื่อง
๒.๔ เพื่อนาผลการดาเนินงานไปปฏิบัติและรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบและปรับปรุงต่อไป
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ เพื่อกากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศงานตามนโยบายของสถานศึกษา
จานวน ๒๔๑ โรงเรียน ให้ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง
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๓.๑.๒ เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบาย ๔ ด้าน คือ วิชาการ ด้านบริหารบุคคล ด้านงบประมาณ
ด้านบริหารทั่วไปของสถานศึกษา ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุม และตรวจเยี่ยมโรงเรียนละ
๑ ครั้ง ต่อเดือน
๓.๑.๓ เพื่อให้นโยบายเร่งด่วน ๔ ประการ ได้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ การดาเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา มีการดาเนินงานตามประเด็นพิจารณา
ของมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครบทั้ง ๔ ข้อ
๓.๒.๒ ผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีแผนงานโครงการที่สอดคล้องนโยบายมีการรายงาน
ผลการดาเนินงานตามนโยบาย พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบาย
๓.๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานมีนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบหรือวิธีการในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
๔. วิธีดำเนินกำร/ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ไตรมำตรที่ ๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ไตรมำตรที่ ๒

ธ.ค.
๖๑

ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๓
เม.ย.
๖๒

พ.ค.
๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

๑. รวบรวมนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการจังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ
๒ จัดทาโครงการ
รายละเอียดกิจกรรมเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ก.ย.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ไตรมำตรที่ ๒

ธ.ค.
๖๑

ม.ค.
๖๒

ต.ค.
๖๑

ไตรมำตรที่ ๓
พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ม.ค.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๔
ต.ค. พ.ย.
๖๑ ๖๑

๓.แจ้งแนวทางด้าน
มาตรฐานสานักงาน
๔. กากับการดาเนินงาน
ตามนโยบาย รวบรวมข้อมูล
ตามตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน
สานักงาน
๕. สรุปผลการดาเนินงาน
ขับเคลื่อนนโยบายและ
รายงานผลการดาเนินการ
รอบ ๖ เดือน/๑๒เดือน

๕. งบประมำณ จานวน ๒๐,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติการ
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรำยละเอียด
ในกำรใช้งบประมำณ
๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะทางาน
- ค่าอาหารกลางวัน/๒ ครั้ง ๆ ละ ๕๐x๑๐๐
- อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ ครั้ง ๆ ละ ๕๐x๓๕
๕.๒ ค่าจัดทาเอกสาร
รวมงบประมำณ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
๑. ปัจจัยความเสี่ยง
๑.๑ ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
๑.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่พร้อมเพรียง
๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑.๑ แจ้งปฏิทินการดาเนินงาน
๑.๒ ดาเนินการตามเวลาที่กาหนด
๗. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

ค่ำเป้ำหมำย

ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้รับผิดชอบใน สพป.
ร้อยละ ๙๐ ของผู้เข้าประชุม
อุบลราชธานี เขต ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
เข้าประชุม จากบัญชีลงเวลา ภาพถ่ายการประชุม

วิธีกำร
เครื่องมือที่ใช้
ดำเนินงำน
บัญชีลงเวลา/
ภาพถ่าย

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้ดาเนินการขับเคลื่อน
การดาเนินงานตามนโยบาย สู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง มีผลการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ได้มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๘.๓ ผู้ปฏิบัติแต่ละคนมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนนโยบาย ใช้สาหรับรายงาน
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรายงานในระบบการติดตาม ของ กพร. KRS และ ARS

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

204

ชื่อโครงกำร

กำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร : กำรดำเนินกำรเพื่อบรรลุผลสำเร็จและ
กำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ (KRS )
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มอำนวยกำร
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงสุนทรำภรณ์ บุตรอ่อน นำงปวำรณำ ร้อยพิลำ
นำยอนุชำ กัลยำ ผอ.กลุ่มอำนวยกำร
นำยสุริยะ พุทธิผล รอง ผอ.สพป.อบ.๑
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาข้อตกลง หรือคารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อให้มี
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละปี โดยส่วนราชการต้องมีกระบวนการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ในระดับสานัก/กองหรือเทียบเท่า มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ สาหรับใช้ในการทบทวน
ผลการปฏิบัติงานและนาผลการทบทวนดังกล่าวมาพิจารณาในการปรับปรุงการดาเนินงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
โดยสานักงาน ก.พ.ร. จะเป็นผู้กาหนดแนวทางหรือกรอบการประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด และในแต่ละปีตัวชี้วัด
ของส่วนราชการต้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการนั้น
เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษา
อุบ ลราชธานี เขต ๑ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สามารถดาเนินการได้บรรลุ ผ ลส าเร็จตามกรอบการ
ประเมินผลที่สานักงาน ก.พ.ร.กาหนด และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับข้าราชการในสังกัด เกี่ยวกับ
การดาเนินการในแต่ละตัวชี้วัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขที่สานักงาน ก.พ.ร.กาหนด จึงสมควรให้มีการ
ดาเนินงาน โครงการ “จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ: การดาเนินการเพื่อบรรลุผลสาเร็จและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต ๑ ขึน้
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ จัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างเหมาะสม มีระบบการติดตามประเมินผลงานตามคารับรองฯ อย่างมีคุณภาพ
๒.๒ เพื่อให้คารับรองการปฏิบัติราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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๒.๓ เพื่อให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มีความรู้
ความเข้าใจแนวทางหรือกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่สานักงาน ก.พ.ร.กาหนด และสามารถ
นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ จานวน ๗๐ คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องการจัดทา
คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี ๒๕๖๒
๓.๒ เชิงคุณภำพ
บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ที่เข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการ ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔. กิจกรรมกำรดำเนินกำร
ไตรมำตรที่ ๑
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำตรที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๓
เม.ย.
๖๒

พ.ค.
๖๒

มิ.ย.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๔
ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

๑. จัดทาคาสั่งมอบหมาย
หน้าที่การปฏิบัติงานและ
รับผิดชอบตัวชี้วัด
๒.จัดประชุมชี้แจงการ
ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความ
เข้าใจและมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนร่วมกัน
๓.ผู้รับผิดชอบ ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติจัดทารายละเอียด
โครงการ ระบุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงาน
๔.แต่งตั้งคณะทางาน
สาหรับรวบรวมผลการ
ดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิงตามตัวชี้วัด
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ก.ย.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๑
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.ค.
๖๑

พ.ย.
๖๑

ธ.ค.
๖๑

ไตรมำตรที่ ๒
ม.ค.
๖๒

ก.พ.
๖๒

มี.ค.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๓
เม.ย.
๖๒

พ.ค.
๖๒

ไตรมำตรที่ ๔

มิ.ย.
๖๒

ก.ค.
๖๒

ส.ค.
๖๒

ก.ย.
๖๒

ตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการและตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
๕.ดาเนินการ รายงานผล
การดาเนินการตามตัวชี้วัด
ในระบบ kRS รอบ ๖
เดือน ๑๒ เดือน
๖.สรุปผลการดาเนินงาน
ในแต่ละตัวชี้วัด ระบุปัญหา
อุปสรรค ของการ
ดาเนินงาน และระบุปัจจัย
แห่งความสาเร็จ หลังจาก
รายงานรอบ ๖,๑๒ เดือน
๕. งบประมำณ จานวน ๒๔,๑๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติการ
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรำยละเอียด
ในกำรใช้งบประมำณ

งบประมำณ
ที่ใช้

๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบ KRS
๒. -จัดทาคาสั่งมอบหมายตัวชี้วัด
- จัดทาเอกสารการประชุมสร้างความเข้าใจและ
การมีส่วนร่วม
- ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม ๒ มื้อ ๆละ ๗๐x ๓๕
- ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อ ๆ ละ ๗๐ x ๘๐
รวมงบประมำณ
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งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน

๕,๐๐๐

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

๕,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๔,๙๐๐
๑๑,๒๐๐
๒๔,๑๐๐

๔,๙๐๐
๑๑,๒๐๐
-
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๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
๑. ปัจจัยความเสี่ยง
๑.๑ ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
๑.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่พร้อมเพรียง
๒. แนวทางการบริหารความเสี่ยง
๑.๑ แจ้งปฏิทินการดาเนินงาน
๑.๒ ดาเนินการตามเวลาที่กาหนด
๗.กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

๗.๑ เชิงปริมำณ
ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกรอกข้อมูลผ่านระบบ
การประเมิน
KRS ได้ครบถ้วน และถูกต้อง
๗.๒ เชิงคุณภำพ
ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ผลการดาเนินงานตาม
ของ สพป.อุบล ๑ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น
คารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

แบบรายงานผลคา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการ

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ สามารถปฏิบัติราชการ ได้ตามกรอบ
ระยะเวลาที่สานักงาน ก.พ.ร.กาหนด และมีระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.๒ บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
มีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ มากยิ่งขึ้น และนาความรู้
ที่ได้รับไป ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๘.๓ ข้าราชการในสังกัด ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการของ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ มากยิ่งขึ้น
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ชื่อโครงกำร
เสริมสร้ำงภำพลักษณ์องค์กร และกำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยประชำสัมพันธ์
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อ ๓.๒ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมี
ส่วนร่วมบริหำรจัดกำรศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุก
ภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยกำร
ผู้รับผิดชอบ
นำยอนุชำ กัลยำ ผอ.กลุ่มอำนวยกำร, นำงธนิษฐำ ศรีอุฬำรวัฒน์
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักกำรและเหตุผล
การประชาสัมพันธ์ในยุค THAILAND ๔.๐ มีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับหน่วยงาน
องค์กร และสถาบันทางสังคม เพราะงานประชาสัมพันธ์เป็นงานเชิงสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องร่วมกัน เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดี การประชาสัมพันธ์จึงเป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง ที่ทาให้ประชาชน
เข้า ใจ ยอมรั บ และสนั บ สนุ น ช่ว ยสร้ างภาพลั กษณ์ที่ดีของหน่ว ยงาน ขจัดปัญหาข่าวลื อและความเข้าใจผิด
โดยการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นจริง เชื่อถือได้ มีแหล่งอ้างอิงรับรอง ในทานองเดียวกัน การสื่อสารก็นับว่าเป็น
เครื่องมือสาคัญในการดารงชีวิตประจาวัน ในการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน การแจ้งให้ผู้อื่นได้รับทราบและ
เข้าถึงเจตนา ความต้องการ ปัญหา ความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจแนวคิด ท่าที ความเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย
การอธิบายให้เข้าใจภาพรวมและรายละเอียด วัตถุประสงค์ เหตุผล เป้าหมาย ผลงาน และอื่น ๆ ต้องตระหนักถึง
ความสาคัญและบทบาทของการสื่อสาร โดยกลไกในการสื่อสารที่หลากหลายจะช่วยให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ เป็นหน่ว ยงานที่มีห น้าที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่ า งทั่ ว ถึ ง เสมอภาค และมี คุ ณ ภาพ ประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษา ดั ง นั้ น การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลาย จึงเป็นสิ่งจาเป็นในการสร้างโอกาสให้เกิดการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และการ
สร้างภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย ความเป็นภาคี
หุ้นส่วนกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก
๒.๒ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๒.๓ เพื่อเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ในการใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม และ
วัฒนธรรมขององค์กร
๒.๔ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กร ประชาชน โรงเรียน โดยการเลือกใช้สื่อ
ที่หลากหลาย และเหมาะสม
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๓.๑.๑ สถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๒๔๐ แห่ง ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและเข้าใจถูกต้อง รวมทั้ง
รวดเร็วและสามารถสื่อสารได้ตรงเป้าหมาย
๓.๑.๒ มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๓.๑.๓ มีทาเนียบผู้บริหารระดับกระทรวง กรม จังหวัด เขตพื้นที่ สถานศึกษา องค์คณะบุคคล
และบุคลากรทางการศึกษา เผยแพร่ต่อสาธารณชน
๓.๑.๔ มีเอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๓.๑.๕ มีสื่อสิ่งพิมพ์รายวันเพื่อบริการผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้มาติดต่อราชการ
๓.๒ เชิงคุณภำพ
๓.๒.๑ โรงเรียน ครู นักเรียน และประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและการบริหารขององค์กรเป็น
อย่างดีและถูกต้อง
๓.๒.๒ สาธารณชนได้รับทราบผลการดาเนินงานขององค์กรโรงเรียนในสังกัดและให้ความ
ร่วมมือสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
๓.๒.๓ ทาให้การสื่อสารขององค์กรกับโรงเรียนและประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง
และใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ในเชิงบริหารจัดการได้
๓.๒.๔ มีการได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๔. วิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน

ไตรมาสที่ ๑

ไตรมาสที่ ๒

ไตรมาสที่ ๓

ไตรมาสที่ ๔

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๒

ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๑. จัดทา
ทาเนียบ, บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
๒.จัดทาเอกสาร
แผ่นพับแนะนา
สานักงาน
๓.สื่อสิ่งพิมพ์
รายวัน
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ก.ย.

๕. งบประมำณ
งบประมาณ จานวน ๑๐๕,๒๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการ
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมำณจำแนกตำมหมวด
งบ
กิจกรรมและรำยละเอียด
รำยจ่ำย
ประมำณที่ใช้
ในกำรใช้งบประมำณ
ค่ำ
ตอบแทน

๑. บอร์ดข่าวสารการบริหารงานบุคคล
ขนาด ๒.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร จานวน ๑ แผ่น
๒. บอร์ดข่าวสารการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ขนาด ๒.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร ราคา ๒,๕๐๐ X ๑ แผ่น =
๒,๕๐๐
๓. บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ขนาด ๒.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร ราคา ๒,๕๐๐ X ๑ แผ่น =
๒,๕๐๐
๔. ทาเนียบผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
ขนาด ๒.๐๐ X ๑.๕๐ เมตร ราคา ๑,๒๕๐X ๑ แผ่น =
๒,๐๐๐
ภาพขนาด ๑๐x๑๒ นิ้ว ราคา ๑๒๐ บาท X ๗ ภาพ =
๘๔๐
๕. ทาเนียบผู้บริหาร สพฐ.
ขนาด ๑.๒๕ X ๑.๕๐ เมตร ราคา ๑,๒๕๐ X ๒ แผ่น =
๒,๕๐๐
ภาพขนาด ๑๐x๑๒ นิ้ว ราคา ๑๒๐ บาท X๑๒ ภาพ =
๑,๔๔๐
๖. ทาเนียบผู้บริหารส่วนจังหวัด
ขนาด ๑.๒๕ X ๑.๕๐ เมตร ราคา ๑,๒๕๐ X ๑ แผ่น =
๑,๒๕๐
ภาพขนาด ๑๐x๑๒ นิ้ว ราคา ๑๒๐ บาท X ๖ ภาพ =
๗๒๐
๗. ทาเนียบผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา
ขนาด ๑.๒๕ X ๑.๕๐ เมตร ราคา ๑,๒๕๐ X๒ แผ่น =
๒,๕๐๐
ภาพขนาด ๖X๘ นิ้ว ราคา ๕๐ บาท X๑๒ ภาพ =
๖๐๐
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

๒,๕๐๐

-

๒,๕๐๐

-

๒,๕๐๐

-

๒,๕๐๐

-

๒,๕๐๐

-

๒,๕๐๐

-

๒,๘๔๐

-

๒,๘๔๐

-

๓,๙๔๐

-

๓,๙๔๐

-

๑,๙๗๐

-

๑,๙๗๐

-

๓,๑๐๐

-

๓,๑๐๐

-
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งบ
ประมำณที่ใช้

กิจกรรมและรำยละเอียด
ในกำรใช้งบประมำณ

ค่ำ
ตอบแทน

๘. ทาเนียบองค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น.
ขนาด ๑.๒๕ X ๑.๕๐ เมตร ราคา ๑,๒๕๐ X ๒ แผ่น =
๒,๕๐๐
ภาพขนาด ๖ x๘ นิ้ว ราคา ๕๐ บาท X ๑๘ ภาพ =
๙๐๐
๙. ทาเนียบประธานเครือข่ายสถานศึกษา
ขนาด ๑.๒๕ X ๑.๕๐ เมตร ราคา ๑,๒๕๐ X ๒ แผ่น =
๒,๕๐๐
ภาพขนาด ๖ x๘ นิ้ว ราคา ๕๐ บาท X ๕๐ ภาพ =
๒,๕๐๐
๑๐. ทาเนียบบุคลากรทางการศึกษา
ขนาด ๒.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร ราคา ๒,๕๐๐ X ๑ แผ่น =
๒,๕๐๐
ภาพขนาด ๓ x ๕ นิ้ว ราคา ๒๐ บาท X ๘๕ ภาพ =
๑,๗๐๐
๑๑. ทาเนียบผู้บริหารสถานศึกษา
ขนาด ๒.๕๐ X ๑.๕๐ เมตร ราคา ๒,๕๐๐ X ๓ แผ่น =
๗,๕๐๐
ภาพขนาด ๓ x๕ นิ้ว ราคา ๒๐ บาท X๒๔๐ ภาพ =
๔,๘๐๐
๑๒. จัดทาเอกสารข้อมูลสารสนเทศเขตพื้นที่การศึกษา
ขนาดครึ่งA๔ ปกเคลือบมัน ๔ สี ๔๔ หน้า จานวน ๕๐๐
เล่ม ราคาเล่มละ ๘๐ บาท
๑๓. จัดทาเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่
การศึกษา ขนาด A๔ จานวน ๕๐๐ ฉบับ ราคาฉบับละ ๒๐
บาท
๑๔. สื่อสิ่งพิมพ์รายวัน
จานวน ๓๖๕ วัน X วันละ ๓ ฉบับ Xราคาฉบับละ ๑๐ บาท
รวมงบประมำณ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมำณจำแนกตำมหมวด
รำยจ่ำย
ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

๓,๔๐๐

-

๓,๔๐๐

-

๕,๐๐๐

-

๕,๐๐๐

-

๔,๒๐๐

-

๔,๒๐๐

-

๑๒,๓๐๐

-

๑๒,๓๐๐

-

๔๐,๐๐๐

-

๔๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๐๐๐

-

๑๐,๙๕๐
๑๐๕,๒๐๐

-

๑๐,๙๕๐
๑๐๕,๒๐๐

-
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๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยง
๑. ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
๒. ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย
แนวทางการบริหารความเสี่ยง
การดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดปี ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด สามารถดาเนินการ
ให้ประสบผลสาเร็จ บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๗. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

๑. สถานศึกษาในสังกัดทั้ง ๒๔๐ แห่ง ได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและ - การสอบถาม
เข้าใจถูกต้อง รวมทั้งรวดเร็ว และสามารถสื่อสารได้ตรงเป้าหมาย
- การสังเกต
๒. โรงเรียน ครู นักเรียนและประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและการ - การสอบถาม
บริหารขององค์กรเป็นอย่างดี ถูกต้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุน
- การสังเกต
อย่างต่อเนื่อง
๓. การสื่อสารขององค์กรกับโรงเรียนและประชาชนเป็นไป
- การสอบถาม
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
- การสังเกต
ในเชิงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือที่ใช้
ประเมิน
- การสอบถาม
- การสังเกต
- การสอบถาม
- การสังเกต
- การสอบถาม
- การสังเกต

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ มีทาเนียบ, บอร์ด, เอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์กรเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๘.๒ โรงเรียน ครู นักเรียน และประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและการบริหารขององค์กร
๘.๓ สาธารณชนได้รับทราบผลการดาเนินงานขององค์กร โรงเรียนในสังกัดและให้ความร่วมมือ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
๘.๔ ทาให้การสื่อสารขององค์กรกับโรงเรียนและประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องและ
ใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้
๘.๕ โรงเรียน ครู นักเรียน และประชาชนได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึงและสะดวก รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ชื่องำนโครงกำร/

ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเพื่อพัฒนำองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ
“กำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประจำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2562 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1”
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ข้อที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วน
มีส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน นำยเข็มพรชัย ทองน้อย นำงอุณำรัตน์ ลำผ่ำน
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม 2561 – 30 กันยำยน 2562
1. หลักกำรและเหตุผล
การวางแผนเป็นกระบวนการที่หน่วยงานกาหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
การวางแผนประกอบด้วยกระบวนการต่างๆ หลายขั้นตอน ซึ่งบางขั้นตอนมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ
การกระทาก่อนและด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย (Goals) ที่ได้กาหนดไว้ การวางแผนมีคุณค่า
อย่างมากต่อวัตถุประสงค์ (Objectives) ของหน่วยงาน ที่จะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และเชื่อมโยงกับกฎ ระเบียบ แนวนโยบายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2562-2579) แผนการศึกษาชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2570) นโยบายเร่งด่วนด้านการศึกษาของรัฐ บาล
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี พ .ศ.2562 และ
นโยบายหน่ ว ยงานอื่น ที่เกี่ย วข้องด้านการศึกษาซึ่งการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามีความสาคัญในการใช้เป็นกรอบและแนวทางให้หน่วยงานทุกระดับ นาไปใช้เป็นคู่มือในการดาเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้เล็งเห็นความสาคัญนี้จึงจัดทา
โครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
ด้ำนผลผลิต
1. เพื่อกาหนดทิศทางการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2562 เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
2. เพื่อใช้แผนที่สอดคล้องภารกิจบริบทของพื้นที่และนโยบายด้านการศึกษาทุกระดับ เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร
ด้ำนผลลัพธ์
1. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแนวทางการพัฒนาที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลที่สามารถยกระดับคุณภาพขององค์กรสู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแผนในการขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติที่เกิดประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล
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3. เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มีสรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ .ศ.2561 และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ .ศ.2562
2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม/ หน่วย ผู้แทนประธานเครือข่ายสถานศึกษา ผู้แทน
ก.ต.ป.น. ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
เชิงคุณภำพ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีการบริหารจัดการองค์กร
สู่ความเป็นเลิศตรงตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และหน่วยงานในสังกัดมี
ทิศทางการพัฒนาที่เป็นแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจน เป็นทิศทางเดียวกัน สามารถยกระดับคุณภาพขององค์กร
สู่ความเป็นเลิศได้อย่างมีคุณภาพ
4. กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรมและขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ระยะเวลำ

1
2
3
4

เสนอโครงการ
ประชุมวางแผนคณะทางาน
ประชุมปฏิบัติการตามโครงการ
ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ
รายไตรมาศ

ตุลาคม 2561
ตุลาคม2561
ตุลาคม2561 - กันยายน 2562
ตุลาคม2561 - กันยายน 2562

6. งบประมำณ 44,200 บาท (ใช้งบประมาณของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1)
งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย

รำยกำรกิจกรรม/คำชี้แจงในกำรใช้งบประมำณ/

งบประมำณ

1.ค่าจัดทารูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2559-2563 (ฉบับปรับปรุง) ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต1 จานวน 50 เล่ม ๆ 100 บาท
2.การจัดทารูปเล่มสรุปผลการดาเนินงานประจาปี
พ .ศ.2561 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต1 จานวน 50 เล่ม ๆ
100 บาท

5,000

-

5,000

-

5,000

-

5,000

-
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รำยกำรกิจกรรม/คำชี้แจงในกำรใช้งบประมำณ/

.3. ประชุมปฏิบัติการ “การกาหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1”
สาหรับ คน จานวน 2 วัน 60
1. ค่าอาหารกลางวัน จานวน มื้อ ๆ ละ 60 คน ๆ 2
ละ 100 บาท
2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จานวน มื้อ ๆ ละ 4
60 คน ๆ ละ 30 บาท
3 .ค่าเอกสารการประชุม จานวน ชุด ๆ ละ 50 60
บาทบาท
4. ค่าวัสดุ
4.การจัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
พ .ศ.2562 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จานวน 100 เล่ม ๆ
ละ 150 บาท
รวมทั้งสิ้น
หมำยเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการ

งบประมำณ

27,200

งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย

ค่ำวัสดุ

-

-

-

-

12,000

-

-

7,200

-

-

-

3,000

15,000

-

15,000

5,000
-

42,200

-

34,200

8,000

6. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
1. ร้อยละ ของหน่วยงานทุกระดับในสังกัดใช้แผนเป็นเครื่องมือสู่การ 100 การประเมิน
ปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนด
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีการ
การรายงาน
บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศตรงตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในระดับดีเยี่ยม

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน
แบบรายงาน

7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

216

ชื่อโครงกำร

กำรติดตำมและรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สพฐ.ติดตำม, ศธภ.๑๓ และ ศธจ.)
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
นโยบำยและแผน
ผู้รับผิดชอบ
นำยเข็มพรชัย ทองน้อย นำงอุณำรัตน์ ลำผ่ำน และนำงสำวอมรำ ทิณพัฒน์
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
ตุลำคม ๒๕๖๑ - กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๗ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนดให้ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
เพื่อเป็นคู่มือในการกากับควบคุม การดาเนินงานตามโครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบ ลราชธานี เขต ๑ ให้ เป็ น ไปตามระยะเวลาที่กาหนดและงบประมาณที่ว างไว้ ซึ่งการดาเนินงานตามแผน
ดังกล่าวจาเป็นต้องมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ตามกลยุทธ์ และโครงการ/
กิจกรรม ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการติดตามการบริหารงานของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค ๑๓ และสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี การติดตามการดาเนินงานของกลุ่มจังหวัด
(Cluster) กระทรวงศึกษาธิการ และการติดตามการดาเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด
อุบลราชธานี) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา และติดตามงบประมาณใน
การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
ผลจำกกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำหรือฐำนข้อมูลเดิม (Data base)
ผลจากการดาเนินงานที่ผ่านมา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบาย การติดตาม
การดาเนินงานตามภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
๑. การติดตามการดาเนินงานของ ศธภ.
๒. การติดตามการดาเนินงานของ ศธจ.
๓. การติดตามการดาเนินงานของกลุ่มจังหวัด (Cluster)
๔. การติดตามการดาเนินงานของ สพฐ.
๕. การติดตามการดาเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดอุบลราชธานี)
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในติดตามการบริหารงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๒.๒ เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีตามกลยุทธ์ และเพื่อการตรวจติดตามของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี การติดตามการดาเนินงานของกลุ่มจังหวัด (Cluster)
๒.๓ เพื่อติดตามการดาเนินงานของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดอุบลราชธานี)
๒.๔ เพื่อติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบ
ดาเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงคุณภำพ
๓.๑.๑ ผลการประเมินของสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก
๓.๑.๒ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีได้ครบทุกโรงเรียน
๓.๒ เชิงปริมำณ
๓.๑.๑ เอกสารประกอบการตรวจติดตามประเมินผล ของ สพฐ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ จานวน ๖๐ เล่ม
๓.๑.๒ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ ๑
๑. แต่งตั้งคณะทางานผู้รับผิดชอบงานติดตามฯ
และประชุมชี้แจงคณะทางานในการจัดทา
เอกสารประกอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๒. การรายงานผลการดาเนินงาน ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านระบบ e-mes
๓. ประชุม ผอ., รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม เพื่อเตรียม
ความพร้อมการรับการตรวจติดตามจาก สพฐ.,
ศธภ.๑๓ และ ศธจ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๔. ประชุมคณะทางานในการจัดทาเอกสาร
ประกอบการรับการตรวจติดตาม จาก สพฐ.,
ศธภ.๑๓ และ ศธจ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๕. การรายงานผลการดาเนินงาน ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่
๑

ไตรมาสที่
๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒

ไตรมาสที่
๓

ไตรมาสที่
๔

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

√
√
√
√
√
√
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ขั้นตอนการดาเนินงาน

ไตรมาสที่
๑

ไตรมาสที่
๒

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ.
๖๑ ๖๑ ๖๑ ๖๒ ๖๒

ไตรมาสที่
๓

ไตรมาสที่
๔

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒ ๖๒

ต่อคณะกรรมการตรวจติดตามผลจาก สพฐ.,
ศธภ.๑๓ และ ศธจ. พร้อมจัดส่งเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๖. ประชุมคณะทางานในการจัดทาเอกสาร
ประกอบการรับการตรวจติดตาม จาก สพฐ.,
ศธภ.๑๓ และ ศธจ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
๗. การรายงานผลการดาเนินงาน ครั้งที่ ๒/
๒๕๖๒
ต่อคณะกรรมการตรวจติดตามผลจาก สพฐ.
พร้อมจัดส่งเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง
๘. สรุปรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ

√
√

กิจกรรมที่ ๒
๑. การติดตามการดาเนินงานตามภารกิจตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้
๑.๑ การติดตามการดาเนินงานของ ศธภ.๑๓
๑.๒ การติดตามการดาเนินงานของ ศธจ.
๑.๓ การติดตามการดาเนินงานของกลุ่ม
จังหวัด (Cluster)
๑.๔ การติดตามการดาเนินงานของ สพฐ.
๑.๕ การติดตามการดาเนินงานของผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงมหาดไทย (จังหวัด
อุบลราชธานี)
กิจกรรมที่ ๓
๑. การติดตามงบประมาณในการจัดซื้อจัด
จ้าง
งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และ
งบดาเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ปี ๒๕๖๒
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๕. งบประมำณ งบประมาณ จานวน ๑๕,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ
๑. - ค่าถ่ายเอกสารคาสั่งคณะทางาน
ผู้รับผิดชอบงานติดตามฯ และคู่มือ
แบบติดตาม จานวน ๖๐ เล่ม
และถ่ายเอกสารเพื่อใช้ประกอบ
การตรวจติดตามราชการจาก สพฐ.,
ศธภ.๑๓ และ ศธจ.

ที่

๒. - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ๖๐ คน ๆ ละ
๓๕ บาท เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับ
คณะตรวจติดตามจาก สพฐ., ศธภ.
๑๓ และ ศธจ. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานติดตาม ๔๕ คน ๆ ละ
๓๕ บาท ๒ มื้อ รวม ๗๐ บาท
เป็นเงิน ๓,๑๕๐ บาท
- ค่าอาหารกลางวัน สาหรับ
คณะตรวจติดตามจาก สพฐ.,
ศธภ.๑๓ และ ศธจ. พร้อมเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานติดตาม ๔๕ คน ๆ
ละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๕,๔๐๐ บาท
รวมเป็นเงิน ๑๐,๖๕๐ บาท
รวมงบประมำณ

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๔,๓๕๐
๔,๓๕๐

งบประมาณ

๑๐,๖๕๐

-

๑๐,๖๕๐

-

๑๕,๐๐๐

-

๑๐,๖๕๐

๔,๓๕๐

(หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
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๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
การรายงานผลการติดตามประเมินผลและการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ทางระบบติดตามฯ (e-MES) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ ไม่เข้าไปรายงานตามระบบในเวลาที่
กาหนด
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
จัดประชุมชี้แจงการรายงานทางระบบติดตามฯ (e-MES) เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
สามารถรายงานได้ทันตามกาหนดเวลา
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ๑. ผลการประเมินผลการ
ดาเนินงานของ สพป.อบ.๑ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก

วิธีการประเมิน
๑. ประเมินผลการดาเนินงานของ
โรงเรียนในสังกัด
๒. การประเมินโดย สพฐ.
๓. สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
๑. แบบประเมินผลการดาเนินงาน
โรงเรียน
๒. แบบสอบถาม
๓. แบบรายงานผลการประเมิน สพฐ.

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ ผลการประเมินผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
อยู่ในระดับดีมาก
๘.๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ และโรงเรียน นาผลที่ได้รับจากการ
ตรวจติดตามประเมินจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปรับปรุง และวางแผนการพัฒนา
การจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป
๘.๓ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ดาเนินการจัดตั้งงบประมาณ
ประจาปี ตามวงเงินที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดเสร็จสิ้นทุกรายการทันตามกาหนดเวลา
๘.๔ โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ ตามกาหนดเวลา
ในสัญญาจ้าง และปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทุกโรงเรียน
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ชื่อโครงกำร

กำรจัดตั้งงบประมำณประจำปี และจัดสรรงบประมำณระหว่ำงปีงบประมำณ
ตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
นโยบำยและแผน
ผู้รับผิดชอบ
นำยเข็มพรชัย ทองน้อย นำงอุณำรัตน์ ลำผ่ำน
นำงเนตรหทัย ณรงค์แสง นำงพรเพ็ญ ผ่องแผ้ว
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร ตุลำคม ๒๕๖๑ - กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
ในไตรมาสแรกของทุกปีงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกรอบวงเงิน
งบลงทุน ค่าครุ ภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้ าง ให้ เขตพื้นที่การศึ ก ษาการด าเนิน การจัดตั้ งงบประมาณ จัดสรร
งบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีง บประมาณ ซึ่งกระบวนงานดังกล่าว
ประกอบด้ ว ยการส ารวจความต้ อ งการของโรงเรี ย น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง และเรี ย งล าดั บ
ความส าคั ญ ตรวจสอบรายละเอี ย ดประมาณราคาของสถานศึ ก ษาบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ผ่ า นระบบ http://budget
๖๓.jobobec.in.th และสแกนเอกสารรายงานเข้าระบบตามเวลาที่ สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
อนึ่ง ในระหว่างมีปี งบประมาณจะมีการปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หรือของต้นสังกัด
ให้ดาเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เช่น การจัดสรรงบประมาณระบบไฟฟ้าในสถานศึกษา หรือจัดสรร
งบประมาณโต๊ ะ - เก้ า อี้ ส าหรั บ นั ก เรี ย น กลุ่ ม นโยบายและแผน จึ ง จั ด ท าโครงการส าหรั บ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการพิ จ ารณาจั ด สรรงบประมาณ เป็ น ค่ า ใช้ ส อย และค่ า วั ส ดุ ส าหรั บคณะกรรมการพิ จารณางบประมาณ
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ผลจากการดาเนินงานที่ผ่านมากลุ่มนโยบายและแผน ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด ครบถ้วนทุกรายการ ทันตามกาหนดเวลา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดาเนินการจัดตั้งงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒.๒ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ดาเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัด
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงคุณภาพ
สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสถานศึกษาในสังกัดที่มีความจาเป็น
ขาดแคลนได้อย่างทั่วถึง ตรงเป้าหมาย สถานศึกษาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย และมีอาคารเรียนก่อสร้างใหม่ในการแก้ปัญหาความขาดแคลนห้องเรียน
๓.๒ เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับการจัดตั้งงบประมาณ และได้รับการจัดสรร
งบประมาณเต็มตามกรอบวงเงินที่ สพฐ.กาหนด
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ไตรมาตรที่
๑

ไตรมาตรที่
๒

ไตรมาตรที่
๓

ต. พ. ธ. ม. ก. มี. เม พ.
ค. ย. ค. ค. พ. ค. .ย. ค.
๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖
๑ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการและพิจารณาจัดตั้ง
งบประมาณและเรียงลาดับความสาคัญใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไตรมาตรที่
๔

มิ. ก. ส. ก.
ย. ค. ค. ย.
๖ ๖ ๖ ๖
๒ ๒ ๒ ๒

/

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายการ
ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในสถานศึกษา
และรายการเร่งด่วนระหว่างปีงบประมาณ ตาม
นโยบายรัฐบาล และ สพฐ.

/

/

/

๕. งบประมำณ งบประมาณ จานวน ๔๐,๐๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผน
ปฏิบัติการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ
ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
๑
๒

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ
จัดตั้งงบประมาณประจาปี
จัดสรรงบประมาณระหว่าง
ปีงบประมาณ
รวมงบประมาณ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ
๓๔,๕๒๐
๕,๔๘๐
๔๐,๐๐๐

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
๒๘,๘๐๐
๔,๙๔๐
๗๘๐
๔,๒๐๐
๑,๒๘๐
๒๘,๘๐๐

๙,๑๔๐
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๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
- สถานศึกษาในสังกัดไม่ศึกษาแนวทางการจัดตั้งงบประมาณให้เข้าใจ ทาให้จัดส่งเอกสาร และวงเงินที่ขอ
ตั้งงบประมาณไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามที่กาหนด ทาให้เสียเวลาในการแก้ไขเอกสาร
- สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้ว ไม่ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง ทาให้
ขาดความมั่นใจในการดาเนินงานส่งผลให้ล่าช้า เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามที่สานักงบประมาณกาหนด
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- ให้ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงความสาคัญในการจัดตั้งงบประมาณ และจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
ของสถานศึกษาของตนเองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การขอจัดตั้งงบประมาณในปีต่อไปมีความถูกต้อง
- ให้ผู้ปฏิบัติงานพัสดุโรงเรียน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาระเบียบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้เข้าใจเพื่อจะได้มีความมั่นใจในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จัดตั้งงบประมาณได้แล้วเสร็จ
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
๒. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จัดสรรงบประมาณให้กับ
สถานศึกษาตามความจาเป็น ขาดแคลน ทั่วถึงทุกอาเภอ
และทันตามระยะเวลาที่กาหนด

วิธีการประเมิน
ปฏิทินการดาเนินงาน

เครื่องมือที่ใช้
-

การสังเกต

๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ สถานศึกษาในสังกัดได้รับการจัดตั้งงบประมาณ ครบทุกรายการ และรายงานข้อมูลทันตามกาหนดเวลา
๘.๒ สถานศึกษาในสังกัด ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ละประเภท ตามความจาเป็น ขาดแคลนและ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ชื่อโครงกำร

พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต ๑ DMC
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
นโยบำยและแผน
ผู้รับผิดชอบ
นำยเข็มพรชัย ทองน้อย นำงอุณำรัตน์ ลำผ่ำน นำงวำสนำ มุสิกสำร
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
1 ตุลำคม 2561- กันยำยน 2562
๑. หลักกำรและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ ตระหนักในบทบาท หน้าที่
และภารกิจ ในอันที่จะจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งในการบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพการของศึกษาของสานักงานเขตต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่รวบรวม จัดเก็บในโปรแกรมจัดเก็บ
ข้ อ มู ล นั ก เรี ย นรายบุ ค คล ผ่ า นระบบ Data Management Center : DMC ง ระบบข้ อ มู ล อาคารเรี ย นและ
สิ่ งก่อสร้ างสถานศึ ก ษา ผ่ านระบบ B-OBEC ระบบครุภัณ ฑ์ส ถานศึ กษา ผ่ านระบบ M-OBEC ข้อมูล ครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ EMIS เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา และนามาวิเคราะห์เพื่อให้
สามารถนามาใช้ เป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะส่งผลให้การบริหารจั ดการศึกษาประสบความสาเร็จ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริ ห ารส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูล ในการบริหาร
จัดการศึกษา การวางแผนโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของโรงเรียนและเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่นตามนโยบายชองรัฐบาล ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ในการจัดทาข้อนักเรียนรายบุคคล
2.2 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.3 โรงเรียนสามารถกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล พร้อมทั้งยืนยันในระบบ DMC ได้ทันตาม
กาหนดเวลา
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดทาข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล (DMC) ครบทุก 240 โรงเรียน
3.2. เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความรู้ความ
เข้าใจในการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา ผ่าน
ระบบ B-OBEC ระบบครุภัณฑ์สถานศึกษา ผ่านระบบ M-OBEC ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ
EMIS ทันตามกาหนดเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและกำรดำเนินงำน
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินงาน

พฤศจิกายน- ธันวาคม 2561
1 1. การจัดทาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
1.1 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา2561
ภาคเรียนที่ 2/2561 (10 พ.ย. 2561)
Data Management Center 2018 Term 2
1.2 การรายงานนักเรียนสิ้นปีการศึกษา 2561

1-30 เมษายน 2562

1.3 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 16 พฤษภาคม 2562 ถึง
ภาคเรียนที่ 1/2562 (10 มิ.ย. 2562) Data
10 มิถุนายน 2562
Management Center 2019
1.4 รายงานผลการดาเนินงาน

ตุลาคม 2561 -สิงหาคม 2562

1.5 จัดทาเอกสารข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ปรับปรุงและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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5. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562
ให้กับโรงเรียนในสังกัด 240 โรงเรียน
2 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
. คณะกรรมการและผู้เข้าประชุมเชิง
ปฏิบัติการฯ (265 คนๆละ 35 บาท/มื้อ
จานวน 2 มื้อ

เงินงบประมาณ
ตอบแทน

ใช้สอย

รวม

43,300

-

- ค่าอาหารกลางวันของ คณะกรรมการ
และผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (265
คนๆ ละ 100 บาท/มื้อ)
รวม

วัสดุ

43,300

16,800

-

16,800

26,500

-

26,500

43,300

-

43,300

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ)
6. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ใน 1. ผลการตอบแบบ
การจัดทาข้อมูลนักเรียนเพิ่มขึ้น
ประเมินผล
2. การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล สามารถ
ดาเนินการกรอกข้อมูลได้ครบทุกคน และทันตามที่เวลา
กาหนด

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบประเมินผล
2. การสอบถาม
3. ผลงานเชิงประจักษ์
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7. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความรู้ความ
เข้าใจในการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบข้อมูลอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างสถานศึกษา ผ่าน
ระบบ B-OBEC ระบบครุภัณฑ์สถานศึกษา ผ่านระบบ M-OBEC ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ
EMIS ทันตามกาหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ชื่อโครงกำร
กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำ และเสริมสร้ำงศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ. นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
นโยบำยและแผน
ผู้รับผิดชอบ
นำยเข็มพรชัย ทองน้อย นำงอุณำรัตน์ ลำผ่ำน นำยอนุพงษ์ สิงห์รำ
ลักษณะโครงกำร
โครงกำรใหม่
1. หลักกำรและเหตุผล
ในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันอยู่ในยุคของการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีพร้อมทั้งมีการนาเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ในชีวิตประจาวันมากมายหลายรูปแบบ มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้เกิดความก้าวหน้าอยู่อย่างต่อเนื่อง
ร่วมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการเตรีย มพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงของ
การจัดการศึกษาของประเทศครั้งสาคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนและทุกคน ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และ
พลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ได้ตระหนักและเห็นความสาคัญถึงการ
เปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่ยุ คแห่งการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เพื่อเป็นการสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน จึ งได้จั ดทาโครงการการพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อส่ งเสริม
สนั บ สนุ น ในการจั ด การเรี ย นการสอนและพั ฒ นาตนเองของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย
2.2 เพื่อพัฒนาการประชุมทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
2.3 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์GIS
2.4 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สาหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก
2.5 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ
การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การสอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน (DLIT)
2.6 เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application
2.7 เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ระบบเว็บไซต์ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย
3.1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถจัดการประชุมทางไกล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
3.1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์GIS
3.1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีโปรแกรมประยุกต์สาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application 1 ระบบ
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ระบบเว็บไซต์ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย
3.2.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถจัดการประชุมทางไกล
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์GIS
3.2.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้โรงเรียนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เครื่องมือที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผน การ
จัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาฯ การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม การ
สอบที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน (DLIT)
3.2.6 บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 สามารถใช้
โปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.7 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
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4. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน

1. กาหนดนโยบาย
ยุทธศาสตร์ และความ
ต้องการในการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของของ
สพท.
2. แต่งตั้งคณะทางาน และ
ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
3. ดาเนินงานตามแผน
- ดาเนินการปรับปรุงเวบไซต์
ของ สพป.อบ. 1
http://www.ubn1.go.th
- บารุงรักษา อุปกรณ์ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมี
ระบบอินเทอร์เน็ตที่
ประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบการประชุม
ทางไกลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต (ระยะแรก
เฉพาะกลุ่มประธานเครือข่าย)
- ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ให้
เป็นปัจจุบัน
- โปรแกรมประยุกต์สาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile
Application (App เวบไซต์
สพป.อบ.1)
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ก.ย.62

ส.ค.62

ก.ค.62

ไตรมำตรที่ 4
มิ.ย.62

พ.ค.62

เม.ย.62

มี.ค.62

ไตรมำตรที่ 3
ก.พ.62

ม.ค.62

ไตรมำตรที่ 2
ธ.ค.61

พ.ย.61

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.ค.61

ไตรมำตรที่ 1

- ส่งเสริม สนับสนุน การ
ดาเนินการจัดการเรียนการ
สอน ในระบบ DLTV, DLIT
4. สรุปผลการดาเนินงาน
5. งบประมำณ
งบประมาณ จานวน 47,800 บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายละเอียดประกอบการใช้
งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
ที่
งบประมาณ
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
1. ดาเนินการปรับปรุงเวบไซต์ ของ
15,000
15,000
สพป.อบ. 1
http://www.ubn1.go.th
- จ้างหน่วยงานภายนอกจัดทา
ปรับปรุง ระบบเวบไซต์
- เช่าโดเมนเนม รายปี
2. บารุงรักษา อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย
10,000
10,000
อินเทอร์เน็ต
3. พัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่าน
22,800
ระบบอินเทอร์เน็ต (ระยะแรก เฉพาะ
กลุ่มประธานเครือข่าย)
- ประชุมชี้แจงนโยบาย
- ประชุมปฏิบัติการ จานวน
2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน
(ประธานเครือข่าย 25 คน
บุคลากรด้านไอซีที่ของ
เครือข่าย 25 คน บุคลากร
สพป. 10 คน)
8,400
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
35*60*4
14,400
- อาหารกลางวัน
120*60*2
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ก.ย.62

ส.ค.62

ก.ค.62

ไตรมำตรที่ 4
มิ.ย.62

พ.ค.62

เม.ย.62

มี.ค.62

ไตรมำตรที่ 3
ก.พ.62

ม.ค.62

ไตรมำตรที่ 2
ธ.ค.61

พ.ย.61

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ต.ค.61

ไตรมำตรที่ 1

ที่
4.
5.

6.
7.

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ
ปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS
พัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile
Application
(App เวบไซต์
สพป.อบ.1)
ส่งเสริม สนับสนุน การดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน ในระบบ
DLTV, DLIT
สรุปผลการดาเนินงาน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
5,000

5,000
47,800

-

37,800 10,000

6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
6.1 ปัจจัยควำมเสี่ยง
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นงานที่ต้องดาเนินการปรับปรุง ให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา การดาเนินงานในระยะเริ่มต้นอาจจะยังไม่สามารถดาเนินการบริหารจัดการได้เต็มประสิทธิภาพ
- การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดาเนินงานมีบุคคลจากหลายหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง
ดาเนินการได้ยังไม่ครอบคลุม
6.2 แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- จัดให้การมีประชุมวางแผน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้มีความเหมาะสม
และสามารถพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม
- ดาเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มี
เวบไชต์ ที่สามารถสื่อสารใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
บารุงรักษา อุปกรณ์ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีระบบ
อินเทอร์เน็ตที่ประสิทธิภาพ
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วิธีการประเมิน
เวบไซต์ ของ สพป.อบ. 1
http://www.ubn1.go.th มีความ
เคลื่อนไหว ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
การสารวจ/ การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
การปรับปรุงข้อมูลบนเวบไซต์
ตลอดเวลา
แบบสารวจ/ แบบสอบถาม
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
3. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มีระบบ
การประชุมทางไกลผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตกับโรงเรียนในสังกัด
4. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัดมีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ GIS เพื่อใช้บริหารการจัด
การศึกษา
5. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และ
โรงเรียนในสังกัดมีโปรแกรมประยุกต์
สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile
Application เพื่อติดต่อ สื่อสาร
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
6. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สนับสนุนให้โรงเรียนขนาดเล็ก
สามารถนาเทคโนโลยีการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV)และสนับสนุนการใช้เครื่องมือ
ที่มีเนื้อหาและเทคโนโลยีสาหรับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างครบ
วงจร (DLIT) ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วิธีการประเมิน
การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การสอบถาม

แบบสอบถาม/ ผลการดาเนินงาน

การสอบถาม

แบบสอบถาม/ ผลการดาเนินงาน

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง มีการ
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มาประยุกต์ใช้เพื่อวางแผนบริหารจัดการ และสนับสนุนการจัดระบ
การเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ชื่อโครงกำร

พัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ข้อที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๖ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
สอดคล้องยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องนโยบำย สพฐ.
นโยบำยที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์
ข้อที่ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ กลยุทธ์ที่ ๖ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วน มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบ
นำยจิรวัฒน์ สว่ำงวงศ์, นำงชำลินี ศรีสันต์
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร
๑ ตุลำคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒
๑. หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๐
ได้ ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ ประเมิ น ผล และนิ เ ทศการศึ ก ษาของเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เพื่อทาหน้าที่ กากับ ดูแลการบริหารจัดการด้านวิชาการ เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารและการดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเตรีมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาท
อานาจ หน้าที่ ในการบริหารงานวิชาการในระดับพื้นที่การศึกษา ตามที่กฎหมาย กาหนด โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทางานร่วมกับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและ
การดาเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการ
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก ทางานร่วมกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใน
การดาเนินงานแบบองค์รวม เพื่อเป็นการจัดการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน
ร่วมมือในการนาไปใช้ขับเคลื่อน และการกาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาอุบลราชธานี เขต ๑ ตระหนักถึงความส าคั ญของพั ฒ นา
ประสิทธิภาพระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศศึกษา (ก.ต.ป.น.) โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสั งกัดเขตพื้น ที่การศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจาก
หน่ ว ยงานภายนอก ทางานร่ ว มกับ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการดาเนินงานแบบองค์รวม จึงได้จัดทา
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาขึ้น
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๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
๒.๒ เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
๓. เป้ำหมำย
๓.๑ เชิงปริมำณ
๓.๑.๑ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จานวน ๙ คน
๓.๑.๒ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
จานวน ๔ คน
๓.๑.๓ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑
จานวน ๒๐ คน
๓.๑.๔ ประธานเครือข่ายสถานศึกษา
จานวน ๒๕ คน
๓.๑.๕ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
จานวน ๒๔๐ คน
๓.๒ เชิงคุณภำพ
๓.๒.๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกาหนด
๓.๒.๒ กลุ่มงานเลขานุการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีแผน
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาและฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็นแนวทางในการทางาน
ร่วมกับสถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา
๓.๒.๓ สถานศึกษาทุกแห่งและเครือข่ายสถานศึกษาทุกเครือข่ายได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
๔. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
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ก.ย.๖๒

ส.ค.๖๒

ไตรมำสที่
๔
ก.ค.๖๒

มิ.ย.๖๒

พ.ค.๖๒

ไตรมำสที่
๓
เม.ย.๖๒

มี.ค.๖๒

ก.พ.๖๒

ม.ค.๖๒

ธ.ค.๖๑

ไตรมำสที่
๒

*
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๑. ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.จัดทา
แผนพัฒนาการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
๒. ประชุมคณะทางานจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านวิชาการ ให้เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต
๓. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
๔. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศตาม
แนวทางของคณะกรรมการฯ

*

ต.ค.๖๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

พ.ย.๖๑

ไตรมำสที่
๑

*
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๕. สรุปและรายงานผลผลการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการนิเทศการศึกษา

*

ก.ย.๖๒

ส.ค.๖๒

ไตรมำสที่
๔
ก.ค.๖๒

มิ.ย.๖๒

พ.ค.๖๒

ไตรมำสที่
๓
เม.ย.๖๒

มี.ค.๖๒

ก.พ.๖๒

ม.ค.๖๒

ไตรมำสที่
๒

ธ.ค.๖๑

ต.ค.๖๑

ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

พ.ย.๖๑

ไตรมำสที่
๑

*

๕. งบประมำณ งบประมาณ จานวน ๘๑,๘๐๐ บาท จากแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
ตามแผนปฏิบัติการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
๑

๒

๓

กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้
งบประมำณ
ประชุมคณะกรรมอนุ ก.ต.ป.น.จัดทา
แผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
นิเทศการศึกษา จานวน ๒ วัน
- ค่าอาหารว่าง ( ๒๕ * ๓๕ * ๒ *๒)
- ค่าอาหารกลางวัน (๒๕*๑๒๐*๒)
- ค่าเอกสารเข้าเล่ม จานวน ๓๐ เล่ม
(๑๐๐ * ๓๐)
ประชุมคณะกรรมการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศด้านวิชาการ จานวน ๒ วัน
- ค่าอาหารว่าง ( ๑๕ * ๓๕ * ๒ *๒)
- ค่าอาหารกลางวัน (๑๕*๑๒๐*๒)
- ค่าเอกสารเข้าเล่ม จานวน ๓๐ เล่ม
(๑๐๐ * ๓๐)
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
จานวน ๔ ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุม (๑๐,๒๐๐ * ๔)
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
( ๒๐ x ๓๕ x ๒* ๔ )
- ค่าอาหารกลางวัน
(๒๐ * ๑๒๐ * ๔)
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม
(๒๐ * ๒๐ *๔)
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งบประมำณ

งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ

๑๒,๕๐๐
๓,๕๐๐
๖,๐๐๐
๓,๐๐๐
๘,๗๐๐
๒,๑๐๐
๓,๖๐๐
๓,๐๐๐
๕๗,๖๐๐
๔๐,๘๐๐
๕,๖๐๐
๙,๖๐๐
๑,๖๐๐
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ที่
๔
๕

กิจกรรมและรำยละเอียดกำรใช้
งบประมำณ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
นิเทศตามแนวทางของ
คณะกรรมการ
สรุปและรายงานผลผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการนิเทศ
การศึกษา
- ค่าเอกสารเข้าเล่ม จานวน ๓๐ เล่ม
(๑๐๐ * ๓๐ )
รวมงบประมำณ

งบประมำณ
-

๓.๐๐๐
๘๑,๘๐๐

งบประมำณจำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ
-

๔๐,๘๐๐

๓,๐๐๐
๓๙,๔๐๐

๑,๖๐๐

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยควำมเสี่ยง
- ความเสี่ยงด้านงบประมาณ
- ความเสี่ยงด้านกาหนดการปฏิบัติการ
๖.๒ แนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
- ดาเนินโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- ดาเนินโครงการตามระยะเวลาที่กาหนดอย่างมีขั้นตอน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
๑. ร้อยละ๑๐๐ ของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
สัมภาษณ์
ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
สารวจ/ประเมินผล
๒. ร้อยละ๑๐๐ ของศึกษานิเทศก์ได้ติดตาม
สอบถาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศร่วมกับ
สถานศึกษา
และเครือข่ายสถานศึกษา
๓. ร้อยละ๑๐๐ สถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษา
ได้รับ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
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เครื่องมือที่ใช้
แบบสัมภาษณ์
แบบสารวจ
แบบสอบถาม
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๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.๑ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการติดตาม (ก.ต.ป.น.) ได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
๘.๒ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๘.๓ สถานศึกษาและเครือข่ายสถานศึกษาได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
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ชื่อโครงกำร พัฒนำโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนให้มีประสิทธิภำพ
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ข้อที่...
สอดคล้องยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่...
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ สพฐ. ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
กลุ่มที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายไพฑูรย์ ตระการไทย นางสิทธิพร ไขแสง นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562
1. หลักกำรและเหตุผล
ด้วยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริห าร
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ตระหนักถึง สุขภาพภาวะโภชนาการของ
นักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะพบในเด็กช่วงชั้นอนุบาล จะมีภาวะทั้งน้าหนักต่ากว่าเกณฑ์อายุและส่วนสูงต่ากว่า
เกณฑ์อายุในอัตราที่สูงกว่าทุกช่วงชั้นและค่อย ๆ ลดลงในช่วงชั้นต่อ ๆ มาเป็นลาดับ สะท้อนถึงถึงปัญหาสุขภาพ
โภชนาการของเด็กยังคงมีอยู่และภายใต้การดูแลโภชนาการที่เด็กได้รับจากโรงเรียน น่าจะมีผลต่อโภชนาการของ
เด็ก ดังจะเห็ น ได้ว่าเด็กมี อัตราปั ญหาลดลงเมื่ อ อยู่ในโรงเรีย นนานปี ขึ้น จากที่กล่ าวมาข้างต้ นส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีการ
กากับ ติดตามประเมิน ผลการดาเนิ น โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอาหารและโภชนาการการดูแลของ สพฐ. ของโรงเรียนอย่างจริงจัง โดยขอให้ถือเป็นภารกิจสาคัญที่
ต้องเร่งดาเนินการเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตสมวัย
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวันนักเรียนให้มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ อาหารทุกมื้อต้องครบ
5 หมู่ให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันมีความรู้ความเข้าใจในการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม
Thai School Lunch
2.2 เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารที่ดีและมีคุณภาพตามหลักโภชนาการกินอิ่มทุกคนทุกวัน
2.3 เพื่ อ ลดภาวะทุ พ โภชนาการ และส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นทุ ก คนเจริ ญ เติ บ โตสมวั ย สู ง สมส่ ว น
มีสติปัญญาดี
2.4 เพื่อพัฒนาคัดเลือกโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันที่ดี เป็นโรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศต่อไป จานวน 3-5 โรงเรียนต่อปี
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3.เป้ำหมำย
3.1 เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ อาหาร
นักเรียนมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการ ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน มีการพัฒนาระบบการ
จัดการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน
2. นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ มีภาวะทุพโภชนาการลดลง มี
น้าหนัก มีส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
3.โรงเรียนที่มีการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพ ได้เป็น
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
3.2 เชิงปริมำณ
1.โรงเรียนจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน อาหารมีคุณภาพถูกหลักโภชนาการครบ 239 โรง
2.มีการกากับ นิเทศติดตาม ประเมินผลโรงเรียนในสังกัดครบทุกโรงเรียน
3.มี โ รงเรี ย นต้ น แบบอาหารกลางวั น ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และระดั บ ประเทศ
3-5 โรงเรียนต่อปี
4. กิจกรรม วิธีกำรดำเนินงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำตรที่ 1
ต.ค.
61

พ.ย. ธ.ค.
61 61

ไตรมำตรที่ 2
ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

ไตรมำตรที่ 3
เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ไตรมำตรที่ 4
ก.ค.
62

ส.ค. ก.ย.
62 62

1.จัดทาโครงการและขอความ
เห็นชอบโครงการ
2. แจ้งโครงการให้สถานศึกษาทราบ
ให้ทุกโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้
มีคุณภาพตามโปรแกรมThai
School Lunch
3. มีการกากับนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนฯ
4. การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่
จานวน 3 – 5 โรง
เพื่อรับเกียรติบัตร และส่งต่อเพือ่
คัดเลือกระดับประเทศ
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ขั้นตอนกำรดำเนินงำน

ไตรมำตรที่ 1
ต.ค.
61

พ.ย.
61

ธ.ค.
61

ไตรมำตรที่ 2
ม.ค.
62

ก.พ.
62

มี.ค.
62

ไตรมำตรที่ 3
เม.ย.
62

พ.ค.
62

มิ.ย.
62

ไตรมำตรที่ 4
ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

5. จัดทาประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบระดับเขต
แจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบ
จัดมอบเกียรติบตั รให้โรงเรียน
ในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

6.ทุกโรงเรียนรายงานภาวะ
ทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล 10 มิ.ย. ,30 ก.ย.
ข้อมูล 10 พ.ย. , 31 มี.ค.
ทุกปีการศึกษาทางเว็บไซต์ของ
กองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษา
5. งบประมำณ ( จากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ที่ สพฐ.จัดสรรให้ )
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่
กิจกรรมและรายละเอียดการใช้
งบประมาณ งบประมาณจาแนกตามหมวดรายจ่าย รวม
งบประมาณ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ
1 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลโครงการ
/
อาหารกลางวัน 4 คน พนักงานขับรถตู้
1 คน รวม 5 คน
นิเทศโรงเรียนวันละ 2 โรง
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน
- ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
2 จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
/
โรงเรียนต้นแบบ
อาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 จัดทาเกียรติบัตรรางวัล และ มอบ
/
เกียรติบัตรให้โรงเรียนต้นแบบอาหาร
กลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในที่ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา
4 สรุปและรายงานผล
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6. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1. การดาเนินการไม่เป็นไปตามแผน
2. ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง
3. ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามการจัดเมนูอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai School Lunch
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
-แจ้งโครงการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ให้ทุกโรงเรียนบริหาร
จัดการอาหารกลางวันให้ดี อาหารมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทราบ และจัดเมนูอาหาร
กลางวันตามโปรแกรม Thai School Lunch นาสู่การปฏิบัติจริง
7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ภาวะทุพโภชนาการนักเรียนลดลง
เปรียบเทียบระหว่างต้นภาคเรียน
และปลายภาคเรียน (ภาวะทุพ
โภชนาการนักเรียน ข้อมูล 10
มิ.ย., 30 ก.ย. และ 10 พ.ย. ,31
มี.ค. )
2. เชิงคุณภาพ
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย

วิธีการประเมิน
ให้ทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลภาวะทุพ
โภชนาการนักเรียน จากข้อมูลที่
แปรผลแล้ว ผ่านทางเว็บไซต์กองทุน
เพื่อโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนประถมศึกษา
-คณะกรรมการออกประเมิน
โรงเรียนที่สมัครเพื่อคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบอาหารกลางวันระดับเขต
พืน้ ที่

เครื่องมือที่ใช้
ให้โรงเรียนชั่งน้าหนักและวัดส่วนสูง
นักเรียนทุกคนระดับอนุบาลถึง
นักเรียนชั้น ม. 3 แปรผลโดยใช้
โปรแกรม Inmu-ThaiGrowth
แบบประเมินของกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
8.1 นักเรียนมีสุขภาพร่ายกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย สูงสมส่วน มีสติปัญญาดี
8.2 ภาวะทุพโภชนาการนักเรียนลดลงเหลือร้อยละ 5
8.3 มีโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน
ระดับประเทศทุกปีการศึกษา
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ชื่อโครงกำร
นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ปีงบประมำณ 2562
สอดคล้องยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ข้อที่ ๓. ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ ๒๑
สอดคล้องยุทธศำสตร์ กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อที่ ๕. กำรขับเคลื่อนกำกับและกำรติดตำมกำรนำจุดเน้นเชิง
นโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ
สอดคล้องนโยบำย
สพฐ. นโยบำยที่ ๕ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ประเด็นกลยุทธ์ ข้อที่ ๓.๑ เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ
สอดคล้องกลยุทธ์
สพป.อุบลรำชธำนี เขต ๑ ข้อที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม
ให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
กลุ่มที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นำงนันท์นภัส ปภินวัช และ นำงกัญญลักษณ์ ศิริวำรินทร์
ลักษณะโครงกำร
ต่อเนื่อง
ระยะเวลำดำเนินกำร 1 ตุลำคม 256๑ – 3๐ กันยำยน 256๒
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทุกระดับ ประกอบด้วย กระบวนการบริหาร กระบวนการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา จุดเน้นอยู่ที่ระบบของกระบวนการบริหาร และกระบวนการเรียน
การสอนเป็นกระบวนการหลักในการจัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาคนในชาติ
ให้มีคุณภาพ สาหรับกระบวนการนิเทศการศึกษาเป็นกระบวนการที่เสริมคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน
การปฏิบัติการนิเทศการศึกษาจึงเป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งสนับสนุนความสามารถของครูให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างแท้จริง
เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการดาเนินการโครงการต่าง ๆ ตามนโยบาย
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ จาเป็นต้องมีการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จึงได้กาหนดให้ศึกษานิเทศก์ ทุก
คนรับผิดชอบเครือข่ายสถานศึกษา 1 - 2 เครือขาย ให้ปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด ให้สูงขึ้นตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ นิ เ ทศก ากั บ ติ ด ตามการด าเนิ น การของสถานศึ ก ษาอย่ า งทั่ ว ถึ ง ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระบบและมี
ประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อส่งเสริมการนิเทศภายในสถานศึกษาให้ทั่วถึงทุกโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
2.3 เพื่อนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินการโครงการตามนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และ สพฐ.
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2.4 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
3. เป้ำหมำย
3.1 เชิงปริมำณ
3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดจานวน 240 โรงเรียน (๒๕ เครือข่าย) ได้รับการนิเทศอย่างทั่วถึงอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
3.2 เชิงคุณภำพ
3.2.1 สถานศึกษาในสั งกัด ทุกแห่ ง จัดกิจกรรมเรียนการสอนตามหลั กสู ตรสถานศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
3.2.2 โรงเรียนสามารถดาเนินการโครงการต่าง ๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 และ สพฐ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วิธีกำรดำเนินงำน

1.จัดทาโครงการนิเทศ ติดตาม การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
2.ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศและคู่มือ
การนิเทศ
๓.นิเทศตามปฏิทินการนิเทศ ระยะที่ 1
- ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔.ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลสรุปผลจากการนิเทศ ระยะที่ ๑
๕.ประชุมพัฒนาระบบการนิเทศติดตาม
การเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
๖.นิเทศตามปฏิทินการนิเทศ ระยะที่ ๒
- ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๗.ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลสรุปผลจากการนิเทศระยะที่ ๒
๘.เผยแพร่ผลการนิเทศ รอบปีประมาณ
๒๕๖๒
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กันยายน ๖๒

สิงหาคม ๖๒

ไตรมาส ที่
๔
กรกฎาคม ๖๒

มิถุนายน ๖๒

พฤษภาคม ๖๒

ไตรมาส ที่
๓
เมษายน ๖๒

มีนาคม ๖๒

กุมภาพันธ์ ๖๒

ไตรมาส ที่
๒
มกราคม ๖๒

ธันวาคม ๖๑

ตุลาคม 61

ขั้นตอนการดาเนินงาน

พฤศจิกายน ๖๑

ไตรมาส ที่
๑
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5. งบประมำณที่ใช้
งบประมาณ ๑๔๔,๗๘๑ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) ได้มาจากแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี ตามแผนปฏิบัติการ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ ดังนี้ (ถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

๑ จัดทาโครงการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๒ ประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการนิเทศและ
คู่มือการนิเทศ
- ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม ๒ มื้อ x 35
บาท/มื้อ x 22 คน
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ x 120 บาท/มื้อ x
22 คน
- จัดจ้างทาเอกสารแผนนิเทศ 25 เล่ม x 1๒5
บาท/เล่ม
- ถ่ายเอกสารเครื่องมือนิเทศ 250 ชุด x 5
บาท
๓ นิเทศตามปฏิทินการนิเทศ ระยะที่ ๑
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
(* ตามประมาณการแนบท้าย)
๔ ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสรุปผล
การนิเทศ ระยะที่ ๑
- ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม ๒ มื้อ x ๓๕
บาท/มื้อ x ๒๒ คน
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ x ๑๒๐ บาท/มื้อ
x ๒๒ คน
- จัดจ้างทารายงานสรุปนิเทศ ๒๕ เล่ม x
๑๒๕ บาท /เล่ม
๕ ประชุมพัฒนาระบบการนิเทศติดตามการเรียนการสอน
ด้วยกระบวนการวิจัย
- ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม ๔ มื้อ x ๓๕
บาท/มื้อ x ๒๒ คน
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งบประมาณจาแนกตามหมวด
รายจ่าย
งบประมา
ค่าตอบแทน ค่าใช้
ณ
ค่าวัสดุ
สอย
๘,๕๕๕
๑,54๐
2,640
3,๑๒5
1,250
๕๖,๖๒๘
๕๖,๖๒๘
๗,๓๐๕
๑,๕๔๐
๒,๖๔๐
๓,๑๒๕
๘,๓๖๐
๓,๐๘๐
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ที่

งบประมาณจาแนกตามหมวด
รายจ่าย
งบประมา
ค่าตอบแทน ค่าใช้
ณ
ค่าวัสดุ
สอย

กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
- ค่าอาหารกลางวัน ๒ มื้อ x ๑๒๐ บาท/มื้อ x ๒๒ คน

๕,๒๘๐
๖ นิเทศตามปฏิทินการนิเทศ ระยะที่ ๒
๕๖,๖๒๘
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
- ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง
(* ตามประมาณการแนบท้าย)
๕๖,๖๒๘
๗ ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสรุปผล
๗,๓๐๕
การนิเทศ ระยะที่ ๒
- ค่าอาหารว่าง+เครื่องดื่ม ๒ มื้อ x 35
บาท/มื้อ x 22 คน
๑,54๐
- ค่าอาหารกลางวัน ๑ มือ้ x 120 บาท/มื้อ
x 22 คน
2,640
- จัดจ้างทารายงานสรุปนิเทศ 25 เล่ม x 1๒5
บาท/เล่ม
3,๑๒5
๘ เผยแพร่ผลการนิเทศ รอบปีประมาณ ๒๕๖๒
รวมงบประมาณ
๑๔๔,๗๘๑ ๑๓๔,๑๕๖
๑๐,๖๒๕
* ประมาณการ : ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าชดเชยน้ามันเชื้อเพลิง ระยะที่ ๑ และ ระยะที่ ๒ จานวน ๑๑๓,๒๕6 บาท
ชื่อเครือข่าย
เมือง 1
เมือง 2
เมือง 5
เมือง 3
เมือง 4
เมือง 6
เมือง 7
เขื่องใน 1
เขื่องใน 2
เขื่องใน 3
เขื่องใน 4
เขื่องใน 5

จานวน

รวมระยะทาง

รวมค่าชดเชย นิเทศ 2 รร./วัน

โรงเรียน

ไป-กลับ (กม.)

กม.ละ 4 บาท

6
6
8
11
8
11
8
6
9
9
9
8

50
110
105
389
244
219
183
265
389
607
500
598

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

200
440
420
1556
976
876
732
1060
1556
2428
2000
2392

จานวน

รวมค่า

รวม

วันละ 120 บาท

คน

เบีย้ เลีย้ ง

เบิก

3
3
4
5
4
5
4
3
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

360
360
480
600
480
600
480
360
480
480
480
480

560
800
900
2,156
1,456
1,476
1,212
1,420
2,036
2,908
2,480
3,912
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ชื่อเครือข่าย

จานวน

รวมระยะทาง

รวมค่าชดเชย นิเทศ 2 รร./วัน

โรงเรียน

ไป-กลับ (กม.)

กม.ละ 4 บาท

7
14
12
11
14
10
9
11
13
14
11
8
9

258
936
651
625
764
553
417
466
500
621
460
266
441

เขื่องใน 8
เขื่องใน 6
เขื่องใน 7
ม่วงสามสิบ 1
ม่วงสามสิบ 2
ม่วงสามสิบ 3
ม่วงสามสิบ 4
ม่วงสามสิบ 5
ม่วงสามสิบ 6
เหล่าเสือโก้ก 1
เหล่าเสือโก้ก 2
ดอนมดแดง 1
ดอนมดแดง 2

1032
3744
2604
2500
3056
2212
1668
1864
2000
2484
1840
1064
1764
42,468

จานวน

รวมค่า

รวม

วันละ 120 บาท

คน

เบีย้ เลีย้ ง

เบิก

6
7
6
5
7
5
4
5
6
7
5
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

720
720
840
4,584
720
3,324
600
3,100
840
3,896
600
2,812
480
2,148
600
2,464
720
2,720
840
3,324
600
2,440
480
1,544
480
2,244
14,160
รวม 56,628
ระยะที่ ๑ และ ๒ รวมทั้งสิ้น ๑๑๓,๒๕๖

๖. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของโครงกำร
๖.๑ ปัจจัยความเสี่ยง
- ความล่าช้าของโครงการ
- การรายงานผลนิเทศยังไม่สม่าเสมอทาให้ล่าช้าในการทาเอกสาร
๖.๒ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
- ควรมีการวางแผนงานขอบข่ายงานและมีแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายให้ชัดเจน
- ควรมีระบบนิเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการควบคุมติดตามในการรายงานผลทุกระดับ
7. กำรประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- สถานศึกษาได้รับการนิเทศ ร้อยละ ๑๐๐
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
- สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ มีรายงานการ
นิเทศภาคเรียนละ ๑ เล่ม

วิธีการประเมิน
- สังเกต
- สัมภาษณ์
- บันทึกการนิเทศ
- สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
- แบบประเมิน
- แบบสอบถาม

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๘.1. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
๘.2. นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านตามที่หลักสูตรกาหนด
๘.3. สถานศึกษาในสังกัดดาเนินการนิเทศภายในอย่างสม่าเสมอ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 4
กำรบริหำรสู่กำรปฏิบัติ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ บ ลราชธานี เขต 1 ได้ ก าหนดปั จ จั ย
ความสาเร็จและกระบวนการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
กำรจัดสรรงบประมำณเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติกำร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กาหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2562 ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานก าหนด
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการศึกษา กลยุทธ์ ดังนี้
1. งบประมาณตามความจาเป็นพื้นฐาน เพื่อใช้บริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
2. งบประมาณพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ ใ นการขั บ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาล นโยบายของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
3. งบประมาณเพิ่ ม ประสิ ท ธิผ ลตามกลยุท ธ์ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นตามกลยุ ท ธ์ ของส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ปัจจัยควำมสำเร็จ
1. ผู้บริห ารทุกระดับและบุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสาคัญในการบริหาร
จัดการศึกษา
2. การบริหารจัดการเน้นหลักธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ
3. บุคลากรขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้อย่างมี
คุณภาพ
กระบวนกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
1. วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายใน และภายนอก ขององค์ ก ร เพื่ อ ก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละจั ด ท า
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัด
3. ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2562
4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5. สรุปรายงานผลการดาเนิน งานประจาปี 2562 เพื่อประชาสั มพันธ์ให้ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งและ
สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
กำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนแผน
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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การติดตาม ประเมิน และรายงานแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กาหนดให้หน่วยงานในสังกัดดาเนินการใน 2 ลักษณะ คือ
1. การติดตามและรายงาน เป็นการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้า/ ผลการดาเนินงาน ของแผน/
งาน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ดังนี้
1.1 การรายงานตามแบบรายงานผลการดาเนินงานประจาปี เป็นการรายงานผลความก้าวหน้า/ ผล
การดาเนินงาน ของแผน/งาน/โครงการ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน เป็นรายไตรมาส
การรายงานกาหนดเป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส/ปี และให้มีการรายงานตามกาหนดระยะเวลา
ดังนี้
- ไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบประมาณ กาหนดรายงาน
ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562
- ไตรมาสที่ 2 ผลการดาเนินงานเดือนมกราคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ กาหนดรายงาน
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2562
- ไตรมาสที่ 3 ผลการดาเนินงานเดือนเมษายน - มิถุนายน ของปีงบประมาณ กาหนดรายงาน
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
- ไตรมาสที่ 4 ผลการดาเนินงานเดือนกรกฎาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ
กาหนด
รายงานภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
1.2 การจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีตามแผนปฏิบัติการ เมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติการ
โดยดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมในสิ้นสุดปีงบประมาณ
2. การประเมินผลแผนปฏิบัติการ เป็นการประเมินผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ โดยสังเคราะห์ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายของโครงการที่กาหนดในแผนปฏิบัติการ
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์เป้าหมายของโครงการที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ประเมินผล
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย
- เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานที่จัดทาขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน เมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
- รวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานตามไตรมาสของหน่วยงาน
2.3 การจัดทารายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ โดยดาเนินการจัดทารายงาน
การประเมินความสาเร็จของแผนปฏิบัติการในภาพรวมเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
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ภำคผนวก
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นโยบำยของรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี)
นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 โดยได้กาหนด
นโยบายไว้ 11 ด้าน เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
มาตรา 19 ที่ระบุให้รัฐบาลมีหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดิน ดาเนินการให้มีการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และส่งเสริม
ความสามั ค คี แ ละความสมานฉั น ท์ ข องประชาชนในชาติ โดยมี น โยบายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ จุ ด เน้ น เชิ ง นโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 นโยบาย ดังนี้
นโยบำยที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบัน พระมหำกษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบ
สาคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาล จึงถือเป็นหน้าที่สาคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วย
ความจงรักภักดี และปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน
สามารถนาหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและ
แบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย
นโยบำยที่ 2 กำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี
ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติ
ธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่า
จากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การ
ระหว่ า งประเทศที่ อ าจช่ ว ยคลี่ ค ลายปั ญ หาได้ รวมทั้ ง เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี กั บ นานาประเทศ เช่น
การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค้า
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบำลให้ควำมสำคัญต่อกำรเตรียมควำมพร้ อมสู่ประชำคม
กำรเมือง และควำมมั่นคงอำเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคง ทางทะเล การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพื่อป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไขปัญหา
เส้นเขตแดนโดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน และการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนว
ชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้ าตรวจที่ มีเทคโนโลยีทั นสมัย กาหนดให้ ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ การค้า มนุ ษ ย์
การกระทาอันเป็ นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับ
การป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอื่นๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ
เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ การเข้าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
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2.2 เร่งแก้ไขปัญหำกำรใช้ควำมรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยนายุทธศาสตร์
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็น
ต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมที่ ส อดคล้ องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็น พหุสังคม
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้
นโยบำยที่ 3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำของสังคม และกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ
นโยบำยที่ 3.1 ในระยะเฉพำะหน้ำจะเร่งสร้ำงโอกำสอำชีพและกำรมีรำยได้ที่มั่นคง
แก่ผู้ที่เข้ำสู่ตลำดแรงงำน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพ
แรงงาน โดยให้ แรงงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒ นาทักษะฝี มือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน ทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูลและการดาเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของพื้นที่และของประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น
นโยบำยที่ 4 กำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบำยที่ 4.1 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญทั้งการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้ เต็มตามศักยภาพ
ประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริม คุณภาพการ
เรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัม มาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ
นโยบำยที่ 4.2 ในระยะเฉพำะหน้ำ จะปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับความจาเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบ
การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง
นโยบำยที่ 4.3 ให้องค์กรภำคประชำสังคม ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ กระจายอานาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความพร้อม
โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น
นโยบำยที่ 4.4 พัฒนำคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้
และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้
และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งในด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน
นโยบำยที่ 4.5 พัฒนำระบบกำรผลิตและพัฒนำครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็น
ครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ ในการเรียน
การสอน เพื่ อเป็ นเครื่ องมื อช่ วยครู หรื อเพื่ อการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง เช่ น การเรี ยนทางไกล การเรี ยนโดยระบบ
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อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
นโยบำยที่ 5 กำรรั กษำควำมมั่นคงของฐำนทรั พยำกร และกำรสร้ ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรั กษ์ กั บ กำร
ใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน
นโยบำยที่ 5.1 เร่ งรั ดกำรควบคุ ม มลพิ ษทั้ ง ทำงอำกำศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจาก
การผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสาคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะเป็นลาดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกาจัดขยะ
มูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กาจัดขยะในพื้นที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะ
มูล ฝอยโดยการแปรรู ป เป็ น พลั งงาน ก็จ ะสนับสนุนให้ ดาเนิน การ ส่ ว นขยะอุตสาหกรรมนั้ น จะวางระเบี ย บ
มาตรการการบริ ห ารจั ด การเป็ น พิ เ ศษ โดยก าหนดให้ ทิ้ ง ในบ่ อ ขยะอุ ต สาหกรรมที่ ส ร้ า งขึ้ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามมาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน สาหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะ
ติดเชื้อจะพัฒนาระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลด
ความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความสาคัญในการจัดการอย่างครบวงจร
และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
นโยบำยที่ 6 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และกำรป้องกัน ปรำบปรำม
กำรทุจริต และประพฤติมิชอบในภำครัฐ
นโยบำยที่ 6.1 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย กำรปลูกฝังค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกระดับอย่างเคร่งครัด
ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จาเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการ
ทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการ จากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน
ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน
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ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 6 ด้ำน โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้น เชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
1.1 เป้ำหมำย
1.1.1 ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข
1.1.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
1.1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
1.1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
1.1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ตัวชี้วัด
1.2.1 ความสุขของประชากรไทย
1.2.2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
1.2.3 ความพร้ อ มของกองทั พ หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง และการมี ส่ ว นร่ ว มของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
1.2.4 บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
1.2.5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
1.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง
๑.๓.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๑.๓.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
๑.๓.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
๑.๓.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
๑.๓.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
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๒. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.1 เป้ำหมำย
2.1.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.1.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
2.๒ ตัวชี้วัด
2.๒.1 รายได้ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจาย
รายได้
2.๒.2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน
2.๒.3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
2.๒.4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.3.1 การเกษตรสร้างมูลค่า
2.3.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
2.3.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
2.3.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
2.3.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
3.1 เป้ำหมำย
3.1.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
3.1.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
3.2 ตัวชี้วัด
3.2.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.2.3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
3.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3.3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
3.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑
3.3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
3.3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
3.3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
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4.1 เป้ำหมำย
4.1.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
4.1.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา
เป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
4.1.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง
เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
4.2 ตัวชี้วัด
4.2.1 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
4.2.2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
4.2.3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี
4.2.4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ
4.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
4.3.1 การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
4.3.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
4.3.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม
4.3.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ จัดการ
ตนเอง
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 เป้ำหมำย
5.1.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
5.1.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ จาก
การพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
5.1.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
5.1.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
5.2 ตัวชี้วัด
5.2.1 พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.2.2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
5.2.3 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.2.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
5.3. ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.3.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
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5.3.2 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
5.3.3 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
5.3.4 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น เมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
5.3.5 พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5.3.6 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6.1 เป้ำหมำย
6.1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
6.1.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
6.1.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.1.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
6.2 ตัวชี้วัด
6.2.1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
6.2.2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
6.2.3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
6.2.4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
6.3 ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6.3.1 ภาครั ฐ ที่ยึ ดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้ บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
6.3.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง การ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
6.3.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ
6.3.4 ภาครัฐมีความทันสมัย
6.3..5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
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แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564 )
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564 ) สาหรับใช้เป็นแผนพัฒนาประเทศไทยในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเป็น
การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการ
ยกระดับประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 2564 ) มีหลักการที่สาคัญ คือ
1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุส มผล
มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่จาเป็น
สาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคน มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ
มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดีมีความสุข และอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
2. ยึ ด “คนเป็ น ศูน ย์ กลางการพัฒ นา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุ ขภาวะที่ดี ส าหรับคนไทย พัฒ นาคน
ให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อ
สั ง คม มี จ ริ ย ธรรมและคุ ณ ธรรม พั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย และเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่ งแวดล้ อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด “ เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี มาเป็น
กรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อ ยลงมา ควบคู่กับกรอบ
เป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
6. ยึ ด “หลั กการน าไปสู่ การปฏิบั ติให้ เกิดผลสั มฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่ อยอดไปสู่ ผ ลสั มฤทธิ์ที่เป็ น
เป้าหมายระยะยาว”
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ วางรากฐานให้ ค นไทยเป็ น คนที่ ส มบู ร ณ์ มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ค่ า นิ ย มที่ ดี
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทั กษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
3. เพื่ อ ให้ เ ศรษฐกิ จ เข้ ม แข็ ง แข่ ง ขั น ได้ มี เ สถี ย รภาพ และมี ค วามยั่ ง ยื น สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
ฐานการผลิ ต และบริ ก ารเดิ ม และขยายฐานใหม่ โ ดยการใช้ น วั ต กรรมที่ เ ข้ ม ข้ น มากขึ้ น สร้ า งความเข้ ม แข็ ง
ของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้า
4. เพื่อรั กษาและฟื้ น ฟู ทรั พ ยากรธรรมชาติ และคุ ณภาพสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส ามารถสนับสนุ น การเติ บ โต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
5. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา
6. เพื่ อ ให้ มี ก ารกระจายความเจริ ญ ไปสู่ ภูมิ ภ าคโดยการพั ฒ นาภาคและเมื อ งเพื่ อ รองรับ การพัฒ นา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง ( Connectivity ) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและสร้างสรรค์ใน
ด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
เป้ ำ หมำยรวม เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว ได้ ก าหนดเป้ า หมายรวมการพั ฒ นาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและ
ทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมี
ความเป็นไทย
2. ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งประชาชน
ทุ ก คนมี โ อกาสในการเข้ า ถึ ง ทรั พ ยากร การประกอบอาชี พ และบริ ก ารทางสั ง คมที่ มี คุ ณ ภาพอย่ า งทั่ ว ถึ ง
และเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการผลิตและให้บริการ
จากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่ ง แวดล้ อ มและชุ ม ชน รวมทั้ ง กระจายฐานการผลผลิ ต และการให้ บ ริ ก ารสู่ ภู มิ ภ าคเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ า
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
4. ทุนธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม มีความ
มั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้า
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ให้ความสาคัญกับการวางรากฐาน
การพัฒ นาคนให้ มี ความสมบู ร ณ์ เริ่ มตั้งแต่กลุ่ ม เด็ ก ปฐมวั ยที่ ต้ อ งพัฒ นาให้ มี สุ ขภาพกายและใจที่ดี มีทั ก ษะ
ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และ
ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง
ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ ให้
มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสาคัญ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
1. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
๑.๒ เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
2.1 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
2.1.3 คนไทยได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพสู ง ตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.2 ตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม
จริยธรรมเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำยที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ
ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
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เป้ำหมำย 3 คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ากว่า 500
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85
แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
3.1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ รวมทั้งเร่งสร้างสภาพแวดล้อมภายในและโดยรอบสถานศึกษาให้
ปลอดจากอบายมุขอย่างจริงจัง
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3.2.1 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
3.2.2 พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
1) ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสอดคล้อง
กั บ พั ฒ นาการของสมองของแต่ ล ะช่ ว งวั ย และเน้ น พั ฒ นาทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านศิลปะ และด้านภาษาต่างประเทศ
2) สนั บ สนุนให้ เด็กเข้าร่ว มกิจ กรรมทั้ง ในและนอกห้ อ งเรียนที่เ อื้ อต่ อ การ
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การอ่าน การบาเพ็ญประโยชน์ทางสังคม การดูแล
สุขภาพ การทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม การวางแผนชีวิต
3) สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษาที่มุ่งการฝึ ก
ทักษะอาชีพให้พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.3.1 ปรั บ หลั กสู ตรการผลิ ต ครู ที่ เน้นสมรรถนะ มีจิตวิญญาณความเป็น ครู เป็นผู้
แนะนา และสามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพสูงเข้ามาเป็นครูปรับระบบ
การประเมินวิทยฐานะทางวิชาชีพให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาการของผู้เรียน และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะของครูอย่างต่อเนื่อง
3.3.2 ส่งเสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพ เข้า
ร่วมระบบทวิภาคีและสหกิจศึกษา สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ ครูฝึกหรือครูพี่เลี้ยงให้ร่วมวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลผู้เรียน
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3.3.3 จัดทาสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสามารถใช้งานผ่านระบบอุปกรณ์
สื่อสารเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ง่า ย สะดวก ทั่วถึง ไม่จากัดเวลาสถานที่ และใช้มาตรการทางภาษี
จูงใจให้ภาคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อการอ่านและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและราคาถูก
3.3.4 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต อาทิ
พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
3.4.1 ส่งเสริมสถานบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทาวิจัยร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์การพัฒนาในพื้นที่
2. ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ความสาคัญกับการ
ดาเนินการยกระดับคุณภาพการบริการทางสังคมให้ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้ง
การปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทยซึ่งเป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดัน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และมุ่งเน้นมากขึ้นในเรื่องการเพิ่มทักษะแรงงานและการใช้นโยบายแรงงานที่
สนั บ สนุ น การเพิ่มผลิตภาพแรงงานและเสริมสร้างรายได้สูง ขึ้น และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และให้ความช่วยเหลือที่เชื่อมโยง การเพิ่มผลิตภาพ
สาหรับประชากรกลุ่มร้อยละ 40 รายได้ต่าสุด ผู้ด้อยโอกาสสตรี และผู้สูงอายุ อาทิ การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคม การพัฒนาองค์กรการเงิน ฐานรากและการ
เข้าถึงเงินทุนเพื่อสร้างอาชีพ และการสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตคุณภาพดีที่ราคาเป็นธรรม เป็นต้น และใน
ขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณเชิงพื้นที่และบูรณาการเพื่อการลดความเหลื่อมล้า
1.วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนทำงสังคมของภำครัฐ
ตั ว ชี้ วั ด 1.1 อั ต ราการเข้ า เรี ย นสุ ท ธิ (ที่ ป รั บ ปรุ ง ) ในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเท่ า กั บ
ร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ระหว่างพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ 1.2 สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน
ร้อยละ 50 มีจานวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาคลดลง
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครองทางสังคม
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(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็ นธรรม และการพัฒนาทักษะฝีมือ
เพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ โดย
3.1.1 ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นที่ และสภาพร่างกายการดูแลนักเรียน
ยากจนที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ห่ า งไกลที่ ค รอบคลุ ม ตั้ง แต่ ก ารสร้า งรายได้ ข องครัว เรื อ นการสนับ สนุน ค่ า เดิ น ทางไป
สถานศึกษา การปรับปรุงระบบคัดกรองและการให้เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนของ สพฐ. ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน
3.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
3.2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้ มีความเท่าเทีย มกัน
มากขึ้นระหว่างพื้นที่ โดย 1) กาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่
ชัดเจน เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู 2) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดย
นาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลื อโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน
3.2.2 ส่ งเสริ มให้ ป ระชากรกลุ่ มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่ มเด็ก สตรี เยาวชน ผู้ พิการ ผู้ สู งอายุ
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมส่งเสริม
บทบาทของกลุ่ มข้างต้น ในระดับการบริห ารและการตัดสิ นใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนั บสนุน
การพัฒนาประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำรเติ บโตที่เ ป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำ งยั่งยืน ประเด็น
ท้าท้ายที่ต้องเร่งดาเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิต และการบริโภคพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากขึ้น ต้องเร่ง
เตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1. วัตถุประสงค์
1.1 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำ หมำยที่ 1 สร้ ำ งคุณ ภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภำพของ
ประชำชนและระบบนิเวศ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายฟื้นฟู
คุณภาพแหล่งน้าสาคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน
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ตัว ชี้วัด 1.1 สั ดส่ ว นของขยะมูล ฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและนาไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อย 75 สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการกาจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง
3.แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศขยะน้าเสียและ
ของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพื่อสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางดาเนินงาน ดังนี้
3.1.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพื้นที่วิกฤต ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพื่อการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่นคั่งและยั่งยืน
ให้ความสาคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐาน
ของการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและการเตรียมการรับมือภัยคุกคามข้ามชาติ
ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกันปัญหา
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
1.2 เพื่อสร้างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหาร
และภัยคุกคามอื่นๆ
1.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษาความ
สงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยภำพรวมคือผลประโยชน์ของชำติว่ำด้วยควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป้ำหมำยที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศ
ตัวชี้วัด 1.1 จานวนกิจกรรมและเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดาริเพิ่มขึ้น
เป้ำหมำยที่ 2 ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
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ตัวชี้วัด 2.1 จานวนคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดลดลง
3.แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
3.1.1 สร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญ พร้อมทั้งกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันการ
กระทาที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
3.1.2 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนา
ภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง
ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตยและคานึงถึงความมั่นคง
และผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
3.2.1 ดาเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและ
พหุภาคี เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและร่วมมือในการการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ อาทิ ปัญหา
ยาเสพติด การก่อการร้ าย การโยกย้ ายถิ่น ฐาน การลั กลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์
ภัยพิบัติ โรคระบาดโรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น ๆ
6. ยุ ท ธศำสตร์ ที 6 กำรบริ ห ำจั ด กำรในภำครั ฐ กำรป้ อ งกั น กำรทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบและ
ธรรมำภิบำล ในสังคมไทย เป็นช่วงเวลาสาคัญที่ต้องเร่งปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง เพื่อให้เป็นปัจจัยสนับสนุนสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกด้านให้ประสบผลสาเร็จบรรลุ
เป้าหมาย ทั้งการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และ
ประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น และวางพื้นฐานเพื่อให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี 2579
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
1.2 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
1.3 พัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน
2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
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3.แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 ปรับปรุงโครงสร้ างหน่ว ยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
3.1.1 กาหนดภารกิจ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และท้องถิ่นให้ชัดเจนและไม่ซ้าซ้อน
3.2 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง
1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมุ่ ง สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการรั ก ษาผลประโยชน์
สาธารณะ ทัศนคติเชิงบวก รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับทุกกลุ่มใน
สังคม ผ่านกลไกครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อมวลชน และเครือข่ายทางสังคม ควบคู่กับการ
ปลูกจิตสานึ กความซื่อสัตย์สุจริต ค่านิยมที่ถูกต้อง สร้างความตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการทุจริตและการรู้
เท่าทันการทุจริตของสังคมไทย โดยอาศัยกลไกทางสังคมเป็นมาตรการในการลงโทษผู้กระทาผิดหรือผู้กระทาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
2) พัฒนากลไกและระบบการดาเนินงานที่ทาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ภาคเอกชน
และสื่ อมวลชนมีส่ ว นร่ ว มในการเฝ้ าระวั งพฤติก รรมของข้ าราชการและผู้ ด ารงตาแหน่ ง ทางการเมื องในการ
ใช้ตาแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ และกาหนดขั้นตอนการลงโทษผู้กระทาผิดหรือผู้กระทาการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ
3) พัฒนาสร้างเครือข่ายและคุ้มครองการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในกลุ่ม
ประชาชน
3.2.2 ป้องกันการทุจริต
1) เร่งรัดหน่วยงานของภาครัฐให้มีการดาเนินงานในการกาหนดมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด โดยติดตามผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่อง
2) เสริมสร้างศักยภาพและความเข้ มแข็งให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ให้
สามารถเป็นหน่วยงานหลักของภาครัฐในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิช อบที่
บูรณาการการทางานร่วมกันอย่างมีกลยุทธ์
7. ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับ
การใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสร้ างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
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2. เป้ำหมำยและตัวชี้วัด
เป้ำหมำยที่ 1 เพิ่มควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ตั ว ชี้ วั ด 1.1 สั ด ส่ ว นการลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาในอุ ต สาหกรรมยุ ท ธศาสตร์ แ ละเ ป้ า หมาย
ของประเทศ : งานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐาน
ตัวชี้วัด 1.2 จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน
3.แนวทำงกำรพัฒนำ
3.1 เร่ งส่ งเสริ มการลงทุนวิจัยและพัฒ นาและผลั กดันสู่ การใช้ประโยชน์ในเชิง พาณิช ย์ แ ละ
เชิงสังคม
3.1.1 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้า
และยกระดั บ คุ ณ ภาพชีวิ ตของประชาชน อาทิ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
เทคโนโลยีเพื่อผู้ พิการ เทคโนโลยีเพื่อผู้สู งอายุ เทคโนโลยีทางการแพทย์ (ยาและวัคซีน) โดยอาศัยกลไกการ
ดาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
หรือชุมชน
3.2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
3.2.1 ด้านบุคลากรวิจัย
1) เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับ
ความต้ อ งการโดยเฉพาะในสาขา STEM (วิ ท ยาศาสตร์ (Science : S) เทคโนโลยี (Technology : T)
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M)
2) เร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ
3) พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
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แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560 - 2579)
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ขึ้น เพื่อวาง
กรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึง
โอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนา
คนให้มีสมรรถนะในการทางานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ แนวคิดการ
จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยึดหลักสาคัญในการจัดการศึกษาประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน (Education for All) หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้ง
ยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ
(Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนช่วงวัย การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหลื่อมล้าของ
การกระจายรายได้ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม โดยนายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบความคิดสาคัญในการจัดทาแผน
การศึกษาแห่งชาติ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อ พั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น พลเมื อ งดี มี คุ ณ ลั ก ษณะ ทั ก ษะและสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ
3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และ
ร่วมมือผนึกกาลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ น าประเทศไทยก้ า วข้ า มกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง และความเหลื่ อ มล้ า
ภายในประเทศลดลง
ยุทธศาสตร์ประกอบ 6 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการและภารกิจสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
เป้ำหมำย
1. คนทุ ก ช่ ว งวั ย มี ค วามรั ก ในสถาบั น หลั ก ของชาติ และยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่พิเศษได้รับ
การศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้ าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูงพื้นที่
ตามแนวตะเข็ บ ชายแดน และพื้ น ที่ เ กาะแก่ ง ชายฝั่ ง ทะเล ทั้ ง กลุ่ ม ชนต่ า งเชื้ อ ชาติ ศาสนา และวั ฒ นธรรม
กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)
4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
อาทิ อาชญากรรมและความรุ น แรงในรู ป แบบต่ าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบั ติ ใ หม่
ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของประเทศ
เป้ำหมำย
1. กาลังคนมีทักษะที่สาคัญจาเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชีย่ วชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนให้ มี ส มรรถนะในสาขาที่ ต รงตามความต้ อ งการของตลาดงาน
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน
3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม
ทางเศรษฐกิจ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลั กษณะ
ที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. คนทุกช่ว งวัย มีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ
3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
4. แหล่ งเรี ย นรู้ สื่ อตาราเรีย น นวัตกรรมและสื่ อ การเรีย นรู้ มีคุ ณภาพและมาตรฐาน
และประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ
6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล
7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
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แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุนให้ คนทุ กช่ว งวัย มี ทั ก ษะ ความรู้ความสามารถ และการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตาราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน และประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จากัดเวลาและสถานที่
3. สร้างเสริมและปรับเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้อมูล รายบุคคลและสารสนเทศทางการศึ กษาที่ ครอบคลุ ม ถูกต้อง
เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่อการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสาหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่มีมาตรฐาน เชื่อมโยงและเข้าถึงได้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนาแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
2. หลั ก สู ต ร แหล่ ง เรี ย นรู้ และสื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต ร
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุนการสร้างจิต ส านึ ก รัก ษ์สิ่ ง แวดล้ อ ม มีคุณธรรม จริยธรรม และ
นาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดาเนินชีวิต
2. ส่ งเสริ มและพัฒ นาหลั กสู ตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่ งเรียนรู้ และสื่ อการเรี ย นรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ
สามารถตรวจสอบได้
2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและพื้นที่
4. กฎหมายและรู ปแบบการบริห ารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลั กษณะที่
แตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกาลังแรงงานของประเทศ
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม
สร้างขวัญกาลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
4. ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ ระบบการเงิ น เพื่ อ การศึ ก ษาที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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จุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร(นำยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
ด้วยราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้นายธี ระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการและหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม
2559 นายธี ร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศษฐศิ ล ป์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการทั้งสองท่าน พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ได้มอบนโยบายและ
จุดเน้นเชิงนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
1. น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิ ธ ำนและพระบรมรำโชบำยด้ำ นกำรศึ ก ษำ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวราง
กูร มาขับเคลื่อนงานด้ายการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านถือเป็นพรอันสูงสุด
และมอบเป็นนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่หน่วยงานในสังกัด ดังนี้
1.1. พระบรมราโชบายด้ายการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มีใจความสาคัญว่า 1)” การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนใน 2 ด้าน คือส่งเสริมให้นักเรียน
มีทัศนคติที่ถูกต้อง 2) การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานชีวิตหรืออุปนิสัยที่มั่นคงเข้มแข็ง อาทิ การสร้ างบุคลิกและ
อุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education)”
1.2. สื่อสานพระราชทานปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชที่ทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน ครู และการศึกษา
1.2.1 นักเรียน
ครูต้องสอนให้เด็กนักเรียนมีน้าใจ เช่น คนเรียนเก่งช่วยติวเพื่อนที่ล้าหลังมิใช่สอนให้เด็ก
คิดแต่จะแข่งขัน (Compete) กับเพื่อน เพื่อให้คนเก่งได้ลาดับดี ๆ เช่น สอบได้ที่หนึ่งของชั้นแต่ต้องให้เด็กแข่งขัน
กับตัวเอง ( 11 มิ.ย.2555 ) ครูไม่จาเป็นต้องมีความรู้ทางเทคโนโลยีมาก แต่ต้องมุ่งปลูกฝังความดีให้นักเรียน
ชั้นต้น ต้องอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี เด็กโตก็ต้องทาเช่นกัน (6 มิ.ย.2555) เราต้องฝึกหัดให้นักเรียนรู้จัก
ทางานร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะมากขึ้น จะได้มีความสามัคคี รู้จักดูแ ลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ความรู้และประสบการณ์แก่กัน (5 ก.ค.2555) ทาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนเป็นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน
(9 ก.ค. 2555)
1.2.2. ครู
เรื่องครูมีความสาคัญไม่น้อยกว่านักเรียน ปัญหาหนึ่งคือ การขาดครู เพราะจานวน
ไม่พอและครูย้ายบ่อย ดังนั้น ก่อนคัดเลือกเด็กที่จะพัฒนาต้องพัฒนาครูก่อนให้พร้อมที่จะสอนเด็กให้ได้ผลตามที่
ต้องการ จึงจะต้องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต้องตั้งฐานะในสังคมของครูให้เหมาะสม และปลูกจิตสานึกโดยใช้
ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง วิธีการคือ การให้ ทุนและอบรม กล่ าวคือ ต้องมีความรู้ ท างวิช าการในสาขา
ที่เหมาะสมที่จะสอน ต้องอบรมวิธีการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูที่แท้จริง คือมี ความรักความเมตตา
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ต่อเด็ก ควรเป็ น ครู ท้องที่เพื่อจะได้มีความผู กพันและคิดที่จะพัฒ นาท้องถิ่นที่เ กิดของตนไม่คิดย้ายไปย้ า ยมา
(11 มิ.ย.2555) ต้องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ปี ก็ต้องเรียนใหม่ต้องปฏิวัติครูอย่างจิงจัง (6 มิ.ย. 2555)
ปัญหาปัจจุบันคือ ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์ เขียนตาราส่งผู้บริหารเพื่อให้ได้ตาแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น แล้ว
บางทีก็ย้ายไปที่ใหม่ส่วนครูที่มุ่งการสอนหนังสือกลับไม่ได้อะไรตอบแทนระบบไม่ยุติธรรม เราต้องเปลี่ยนระเบียบ
ตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต้องถือว่าเป็นความดี ความชอบหากคนใดสอนดี ซึ่งส่วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ
ต้องมี reward” (5 ก.ค.2555) “ครูบางส่วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม่หมดแต่เก็บไว้บางส่วน หากนักเรียน
ต้องการรู้ทั้งหมดวิชาก็ต้องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูเท่านั้น จะเป็นการสอนในโรงเรียนหรือส่วนตัวก็ตาม”
( 5 ก.ค. 2555)
2. กำรดำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
2.1 กระทรวงศึกษาธิการจะดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ซึ่ ง ได้ ก าหนดไว้ ในรั ฐ ธรรมนูญ ฯ โดยยึ ด ยุ ทธศาสตร์ ช าติ เ ป็น จุด เน้ นด้ า นการศึ ก ษาที่จะ
ดาเนินการ 6 ด้าน คือ
1.ความมั่นคง
2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4.การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
5.การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
3. จุดเน้นกำรดำเนินงำนขอกระทรวงศึกษำธิกำร
3.1. ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579 )
3.2. ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต้องเน้นความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
3.3. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ต้ อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะ MM = Modernized MOE มี ก ารด าเนิ นการ
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งอานาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.4. ดาเนินการเร่งด่วนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เห็นผลการดาเนินการเป็นธรรม
4. จุดเน้นสำคัญ นโยบำย แนวทำงหลักกำรดำเนินงำนและโครงกำรสำคัญของกระทรวงศึกษำธิกำร
นายธีระเกียร เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบจุดเน้นเชิงนโยบาย
แนวทางการดาเนินงานและโครงการสาคัญของกระทรวงศึกษาธิการโดยยึดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน เป็นหลัก
ในการดาเนินการให้เป็นรูปธรรมดังนี้
1. ด้ำนควำมมั่นคง
แนวทำงหลัก
1.1 พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
เน้นการเรียนการสอน เพื่อเกิดความปรองดอง ความสามัคคี เพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้
รูปแบบ Active Learning
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2. ด้ำนกำรผลิต พัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
แนวทำงหลัก : ผลิต พัฒนำกำลังคนและงำนวิจัยที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ
2.1. กำรยกระดับมำตรฐำน พัฒนำหลักสูตร สื่อ และครูด้ำนภำษำ
2.1.1 ยกระดับวิชาภาษาอังกฤษรองรับ ในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
2.1.2 ขยายการพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวะศึกษา โดยจัดทา Echo English Vocational ซึ่งเป็น Application ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนอาชีวะ
ศึกษา และการอบรม Boot Camp ตลอดจนพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ
หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย
2.1.3 พั ฒ นาวิ ช าภาษาจี น โดยหลั ก การเดี ย วกั บ ภาษาอั ง กฤษโดยปี 2560 จะ
ดาเนินการเป็นกลุ่มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตสาธารณะรัฐประชาชนจีน
3. ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
แนวทำงหลัก
3.1 กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
3.1.1 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
1. ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐาน รับผิ ดชอบดูแลเด็กระดับ ชั้ น
อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 3-5 ปี)
2. หน่วยงานอื่น อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.1.2 การส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
1. เรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเน้ น การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ นเด็ ก
เยาวชนและต่อยอดการสร้างความดี ซึ่งโมเดลการสร้างความดีมีหลายทางทั้งกระบวนการลูกเสือ -เนตรนารีรวมทั้ง
รูปแบบโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี
2. รณรงค์ให้เด็ก “เกลียดการโกง ความไม่ซื่อสัตย์”
3.1.3. การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน
1. หลักสูตรมีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถออกแบบหลักสูตรเองได้
2. ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพิ่ม 3 วิชา ซึ่งอยู่ในกรอบเดิม ได้แก่ วิชาภูมิศาสตร์
ICT และ Design and Technology โดยวิชา ICT และ Design and Technology เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ
จากประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา
3. แก้ไขปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เน้นกิจกรรมการอ่านโดยเฉพาะการอ่าน
ให้เด็กอนุบาลฟังและการปรับปรุงห้องหมุด
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4. เน้นการจัดการเรียนการสอน การคิดวิเคราะห์ตามรูปแบบ Active Learning ใน
ห้องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรม/วิธีการย่อย รวมทั้งการรองรับ
ผลสอบ PISA และ STEM E education
3.1.4 การวัดและประเมินผล
1. การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ ( PISA) เพื่อให้ผลคะแนนสูงขึ้น
2. การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นผู้ประเมิน สาหรับวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ออกแบบข้อสอบ
3. การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดาเนินการในรูปคณะทางาน
ออกข้อสอบ
3.2 กำรผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3.2.1 การสรรหาครู
1. โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มอบให้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานหลักดาเนินการสรรหาครู (การผลิตรูปแบบการ
สรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การติดตามพร้องพัฒนา)
2. เปิดโอกาสให้คนเก่งมาเป็นครู
3.๒.2 ปรับเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูให้เป็นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน
3.2.3 การพัฒนาครูการอบรมครู
1. หลั กสู ตรในการอบรมครูให้ มีการเชื่อมโยงกับการได้รับวิทยฐานะและการได้ รั บ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบ
2. หน่ ว ยดาเนิ น การ ให้ ห น่ว ยงานกลางในการพัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้แก่ สถานบั น อุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลาการทาง
การศึกษา
4. ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและกำรลดกำรเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
แนวทำงหลัก : โอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
4.1 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่
ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารจัดการ
4.2. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษาให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบเครือข่าย ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา ด้านสื่อและองค์ความรู้ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างสร้างสรรค์ และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
4.3 จัดระบบการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพื่อสร้างความเท่าเทียม
ในการใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ Clearing-House
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5. ด้ำนกำรเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตประชำชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงหลัก : พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน
การสร้างจิตสานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ด้ำนกำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรจัดกำร
แนวทำงหลัก : พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
6.1 เรื่ อ งกฎหมาย ปรั บ ปรุ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ า นการศึ ก ษา เพื่ อ รองรั บ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับปัจจุบัน
6.2 ปรับโครงสร้างการบริหารราชการทั้งภายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปรับปรุง
ภารกิจ งานของหน่ ว ยงานภายในส่ ว นกลางเพื่ อลดความซ้ าซ้ อนในการทางาน และปรับปรุงการบริ ห ารงาน
เพื่อรองรับสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5. กำรขับเคลื่อน กำกับและกำรติดตำม กำรนำจุดเน้นเชิงนโยบำยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ศึกษำธิกำรสู่กำรปฏิบัติ
5.1 ให้ส่วนราชการ หน่วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดทาแผนปฏิบัติการตามจุดเน้นเชิง
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ
6 ด้าน
5.2. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักและกาหนดกรอบและการติดตาม
ประเมินผลและรายงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
5.2.1. จัดตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการนาจุดเน้นเชิงนโยบาย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่ อนและติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามนโยบาย
5.2.2. ติดตามการนาจุดเน้นเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การประชุมติดตาม
รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ซึ่งการรายงานข้อมูลเป็นเอกสาร /e-report และการตรวจราชการ
5.2.3. จัดทารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นที่ต้องเร่งรัดให้
ปรากฏผลโดยเร็วในทุกเดือน (ก่อนวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน)
5.2.4. จัดทารายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามจุดเน้นเชิงนโยบายทุกนโยบายเป็นราย
ไตรมาสรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
5.2.5. การรายงานและสรุปผลการปฏิบัติตามข้อ 5.2.1-5.2.4 อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะมีการสั่งการ ให้ทราบเพื่อให้ดาเนินการเกิดความเหมาะสมต่อไป

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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กำรวิเครำะห์สภำพองค์กร (SWOT) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment)
โอกำส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

1. ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเจต
คติที่ดี มีความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและ
ให้ความร่วมมือ สนับสนุนด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (S)
2. สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่ครอบคลุม (P)
3. มีโครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุมพื้นที่การจัดการ
เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีมปี ระสิทธิภาพ ทาให้มีการ
พัฒนาการศึกษาผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผล
ให้นักเรียนสามารถสืบค้นและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ตามความสนใจ (T)
4. การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. ส่งผลให้
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน (P)
5. นโยบายเรียนฟรี ทาให้ผู้ปกครองลดค่าใช้จ่ายและมี
แผนงานที่ชัดเจน หลักสูตรสถานศึกษามีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น จึงสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างทั่วถึงและจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้
ให้แก่นักเรียนระหว่างเรียนได้ (P,E)
6. นโยบายด้านการศึกษามีความสอดคล้องทุกระดับ (P)
7. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ กาหนดให้โรงเรียนสามารถ
จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
ส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับ
สภาพผูเ้ รียนและสามารถลดอัตราการออกกลางคันได้ (P)
8. โดยภาพรวมเป็นสังคมเกษตรกรรมทีส่ ืบทอดกันมา มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งผล
ให้สามารถขยายแนวคิดการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจากชุมชนสูโ่ รงเรียนได้สอดคล้องกับวิถี
ชีวิต (S,E)
9. ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้าน /ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น อย่าง
หลากหลายทีส่ ามารถเข้ามาช่วยจัดการศึกษา ส่งผลให้มี
ส่วนร่วมใช้การจัดการศึกษาและเป็นแบบอย่างการเรียนรู้
และดารงชีวิตที่สอดคล้องกับท้องถิ่น (T,S)
10. กฎหมายการศึกษาเอื้อประโยชน์แก่ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษามากขึ้นเข้าถึงสื่อบริการ สิ่ง
อานวยความสะดวกได้มากขึ้น (P)

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. ผู้ปกครองมีฐานะยากจนทาให้ต้องย้ายถิ่น เพื่อประกอบอาชีพ
ไม่มเี วลาดูแลการศึกษาของบุตรหลานอย่างเพียงพอ (E)
2.ผู้ปกครองบางส่วนไม่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา
ใกล้บ้าน (S)
3. สภาพสังคมเป็นครอบครัวเดี่ยวและแตกแยกมากขึ้น การอบรม
เลี้ยงดูน้อยลง ทาให้เด็กขาดความอบอุ่นนาไปสู่พฤติกรรมทีไ่ ม่พึง
ประสงค์ (S)
4. นโยบายการศึกษามีการปรับเปลี่ยนบ่อย ทาให้การจัดการศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง (P)
5. การจัดสรรงบประมาณล่าช้าและไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของพื้นที่ทาให้ไม่สามารถแก้ปญ
ั หาได้ (P)
6. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดศึกษาโดยครอบครัว สถาน
ประกอบการ องค์กรวิชาชีพสถาบันทางศาสนา ยังไม่ทั่วถึง (P)
7. การกระจายอานาจในการบริหารจัดการศึกษายังไม่เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย (P)
8. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีเกณฑ์
การประเมินในการเลื่อนวิทยฐานะไม่สอดคล้องกับสภาพจริง ส่งผล
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนไม่มคี ุณภาพ (P)
9. การแพร่ระบาดของสารเสพติดมีแนวโน้มสูงขึ้น (S)
10. การรับวัฒนธรรมต่างชาติทไี่ ม่เหมาะสม (S)
11. สถานประกอบกิจการเกี่ยวกับร้านเกมส์และอินเทอร์เน็ต
บางแห่งไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย (P)
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment)
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

1. มีการจัดโครงสร้างการบริหาร และกาหนดบทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจน การบริหารงานของหน่วยงานเป็นระบบ สามารถ
บริหารจัดการได้มาตรฐาน เนื่องจากดาเนินงานตามกฎหมาย
ระเบียบกาหนด มีแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับภารกิจและ
ความต้องการของหน่วยงาน มีความชัดเจนในการนาสู่การ
ปฏิบัติตลอดจนมีการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิทั้งใน
ระดับกลุ่มและระดับบุคคลได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากใช้วิธีการที่
หลากหลาย (S1, S2)

1. การให้บริการทางการศึกษาสาหรับเด็กด้อยโอกาสยังไม่ทั่วถึง(S3)

2. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษามีกระบวนการ
บริหารจัดการภายในเป็นระบบมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
บริหารจัดการสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐาน และ
หลักการกระจายอานาจรวมถึงคูม่ อื การปฏิบัติงาน โดยการ
บริหารจัดการยึดหลัก ธรรมาภิบาล มีการกระจายอานาจและ
เน้นการมีส่วนร่วม(S3)

5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง
ตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานที่มีจานวนมาก

2. การบริหารอัตรากาลังยังไม่สอดคล้องกับจานวนนักเรียน และ
สอนไม่ตรงกับสาขาวิชา (S5)
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนยังขาดความชานาญการ
ทางด้านเทคโนโลยี (S6)
4. มีโรงเรียนขนาดเล็กจานวนมาก

6. การได้รับจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน
7. การสื่อสารในองค์กรยังขาดประสิทธิภาพ

3. การบริหารเอกสารและงบประมาณ โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา บุคลากร
ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบการติดต่อสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ (S3)
4. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษา ทาให้เรียนจบการศึกษา (S3)
5. หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการกากับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน (S3)
6. ผู้บริหารมีภาวะผู้นาสูง มีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ (S4)
8. หน่วยงานมีค่านิยม มีการบริหารงานโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาล (S7)
9. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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คณะทำงำนดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
นายขวัญเรือน แสบงบาล
นายเข็มพรชัย ทองน้อย
นายสาญัณห์ รัตนโสภา
นายสุริยะ พุทธิผล
นายปรีชา ทาศิริ
นายสุเมธ มัดธนู
นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์
นายรวินันท์ หมื่นสุข
นายอดุลยศักดิ์ ศรีวิชัย
นายศิริพงษ์ ศิริวารินทร์
นายปัญญา ตรีเลิศพจน์กุล
นางศรีเศวต จอมหงษ์
นางชุติปภา วรเดชนันทสกุล
นางฉวีวรรณ วะรงค์
นางนันท์นภัส ปภินวัช
นางวิไลลักษณ์ จรูญโรจน์วิทย์
นางจินตนา ดอกพุฒ
นางธนพร คานวณ
นางสาววราพร ดาราศาสตร์
นางสาววัชรากร ตระการไทย
นางชาลินี ศรีสันต์
นางกัญญาลักษณ์ ศิริวารินทร์
นางสาวสวาสฎิพร แสนคา
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
นางสุนทราภรณ์ บุตรอ่อน
นางปวารณา ร้อยพิลา
นางสาวจันทร์ฉาย สืบวงศ์
นางสุภาวดี วิลัย
นางสุธานี วิสุงเร
นางสิทธพร ไขแสง
นางธัญญภัทธ์ พัชรปุณยสิทธิ์
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
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นางทัศย์วรรณ จันทศิลป์
นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม
นางเพชรมณี บุญดาว
นางสุภาวดี วิริยะพันธ์
นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
นางเนตรหทัย ณรงค์แสง
นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้ว
นางวาสนา มุสิกสาร
นางสาวอมรา ทิณพัฒน์
นายอนุพงษ์ สิงห์รา
นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์

แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
ลูกจ้างชั่วคราว
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