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คํานํา 
    

  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   ได!จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป(
งบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใช!เป1นกรอบในการดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีสาระสําคัญประกอบด!วย วิสัยทัศน8 พันธกิจ ค9านิยมองค8การ ยุทธศาสตร8 จุดเน!นหลัก เป:าหมาย
ความสําเร็จ จุดเน!น มาตรการและตัวชี้วัดตามกลยุทธ8 ประเด็นการพัฒนายกระดับคุณภาพ ป(งบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยมีการวิเคราะห8ความสอดคล!องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สภาพป?ญหาและความต!องการจําเป1นของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  

    การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2561 ฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป:าหมาย
ความสําเร็จท่ีกําหนดไว! ต!องได!รับความร9วมมือจากบุคลากรและโรงเรียนในสังกัด สนับสนุนสรรพกําลังจาก
หน9วยงานทุกภาคส9วน ร9วมกันผลักดันแผนสู9การปฏิบัติเพ่ือให!เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป:าหมายท่ีต้ังไว! รวมท้ัง          
ยังเป1นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ให!เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต9อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
โดยมุ9งเป:าหมายสุดท!ายคือ การพัฒนาให!นักเรียนได!รับโอกาสทางการศึกษาอย9างท่ัวถึงและมีคุณภาพ               
ตามศักยภาพอย9างเท9าเทียมกัน 
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ส%วนท่ี  1 
บทนํา 

 

เหตุผลและความจําเป+น 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป�นหน!วยงานภาครัฐ ท่ีอยู!
ภายใต(การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                       
มีโครงสร(างการบริหารงานประกอบด(วย 7 กลุ!ม 1 หน!วย และ 1 ศูนย1 คือ กลุ!มอํานวยการ                
กลุ!มบริหารงานบุคคล  กลุ!มนโยบายและแผน กลุ!มส!งเสริมการจัดการศึกษา กลุ!มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ!มบริหารงานการเงินและสินทรัพย1 หน!วยตรวจสอบภายใน 
และศูนย1เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา  มีหน(าท่ีบริหารจัดการศึกษาระดับก!อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต(น ให(มีคุณภาพและได(มาตรฐาน  จึงได(จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป6 พ.ศ.2561 โดยวิเคราะห1ความสอดคล(องกับนโยบายด(านการศึกษาของรัฐบาล 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อีกท้ังวิเคราะห1สภาพแวดล(อม
ภายในและภายนอกขององค1กร(SWOT) นํามาใช(เป�นหลักในการกําหนดวิสัยทัศน1 พันธกิจ กลยุทธ1 
จุดเน(น เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามสภาพปCจจุบัน ปCญหาของสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เพ่ือเป�นกรอบทิศทางในการดําเนินงานให(สามารถ
บรรลุวัตถุประสงค1และเปEาหมายท่ีกําหนดได(อย!างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 
สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  มีท่ีทําการสํานักงาน ต้ังอยู!ริม 
ทางหลวงหมายเลข 333 สายอุทัยธานี-ท!าน้ําอ(อย เลขท่ี 87 หมู! 2 ตําบลสะแกกรัง อําเภอเมือง
อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000  
  
อาณาเขตติดต%อ 

พ้ืนท่ีท้ังหมด 1,262.953  ตารางกิโลเมตร ประกอบด(วย อําเภอเมืองอุทัยธานี 250,103    
ตารางกิโลเมตร อําเภอหนองขาหย!าง 347,776 ตารางกิโลเมตร อําเภอทัพทัน 323,633 ตาราง
กิโลเมตร  และอําเภอสว!างอารมณ1 341,441 ตารางกิโลเมตร   

ทิศเหนือ ติดต!อกับอําเภอชุมตาบง อําเภอลาดยาว อําเภอโกรกพระ อําเภอพยุหะคีรี  
   จังหวัดนครสวรรค1 

ทิศตะวันออก ติดต!อกับอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค1 และอําเภอมโนรมย1  
จังหวัดชัยนาท 

ทิศใต(              ติดต!อกับอําเภอวัดสิงห1  อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก ติดต!อกับอําเภอหนองฉาง และอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
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เขตพ้ืนที่บริการด4านการศึกษา 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ในเขตอําเภอ 4 อําเภอ ได(แก! อําเภอเมืองอุทัยธานี อําเภอหนองขาหย!าง อําเภอทัพทัน   
และอําเภอสว!างอารมณ1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ในแต!ละอําเภอรับผิดชอบตําบลและเทศบาลดังนี้ 
  อําเภอเมืองอุทัยธานี จํานวน 14 ตําบล 2 เทศบาล 
  อําเภอหนองขาหย!าง จํานวน   8 ตําบล 1 เทศบาล 
  อําเภอทัพทัน  จํานวน   7 ตําบล 3 เทศบาล 
  อําเภอสว!างอารมณ1 จํานวน   5 ตําบล 2 เทศบาล 

อําเภอสว%างอารมณ5 

อําเภอทัพทัน 

อําเภอหนองขาหย%าง 

อําเภอเมืองอุทัยธานี 
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โครงสร�างการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 

  สพป.อุทัยธานี เขต 1 
  (ผอ.สพป.อน เขต 1) 

 
 

         คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา                                                                                   
                เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1                                                  
   (ก.ต.ป.น.)                                   
                                                                                                                    

                   
                                      รองผู4อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 
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กลุ&มส&งเสรมิ 
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สถานศึกษา 
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ข4อมูลนักเรียนและโรงเรียนในสังกัด 

1. ข4อมูลจํานวนนักเรียนสังกัด สพฐ. และจํานวนนักเรียนสังกัดเอกชน จําแนกตามระดับช้ัน 

ระดับช้ัน นักเรียนในสังกัดสพฐ. 
(คน) 

อนุบาล 1 95 
อนุบาล 2 947 
อนุบาล 3 977 

รวมก%อนประถมศึกษา 2,019 
ประถมศึกษาป6ท่ี 1 1,003 
ประถมศึกษาป6ท่ี 2 1,071 
ประถมศึกษาป6ท่ี 3 1,045 
ประถมศึกษาป6ท่ี 4 1,130 
ประถมศึกษาป6ท่ี 5 1,084 
ประถมศึกษาป6ท่ี 6 1,090 

รวมประถมศึกษา 6,423 
มัธยมศึกษาป6ท่ี 1 293 
มัธยมศึกษาป6ท่ี 2 285 
มัธยมศึกษาป6ท่ี 3 258 

รวมมัธยมศึกษา 836 
รวมท้ังส้ิน 9,278 

หมายเหตุ ข(อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 

2. ข4อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัด จําแนกรายอําเภอ 

ท่ี อําเภอ จํานวน 
โรงเรียน 

อนุบาล ประถม มัธยม รวม 
ห(อง คน ห(อง คน ห(อง คน ห(อง คน 

1 เมืองอุทัยธานี 24 57 599 166 1,914 6 78 229 2,591 
2 หนองขาหย!าง 12 22 130 69 474 3 54 94 658 
3 ทัพทัน 25 53 563 156 1,818 18 287 227 2,668 
4 สว!างอารมณ1 25 54 727 153 2,217 26 417 233 3,361 
 รวมท้ังสิ้น 86 186 2,019 544 6,423 53 836 783 9,278 
หมายเหตุ ข(อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2560 
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3. ข4อมูลโรงเรียน จําแนกตามขนาด 7 ขนาด (ตามเกณฑ5 สพฐ.) 

 ขนาดท่ี 1    จํานวน 63 แห!ง 
  � 1 – 20 คน  10 แห!ง 
  � 21 – 40 คน  20 แห!ง 
  � 41 – 60 คน  15 แห!ง 
  � 61 – 80 คน   7 แห!ง 
  � 81 – 100 คน  8 แห!ง 
  � 101 – 120 คน  3 แห!ง 
 ขนาดท่ี 2 (121 – 200 คน)  จํานวน 13 แห!ง 
 ขนาดท่ี 3 (201 – 300 คน)  จํานวน   6 แห!ง 
 ขนาดท่ี 4 (301 – 499 คน)  จํานวน   2 แห!ง 
 ขนาดท่ี 5 (500 – 1499 คน)  จํานวน   2 แห!ง 
 
4. ข4อมูลสถานศึกษา จําแนกตามขนาด 4 ขนาด (ตามเกณฑ5 สพฐ.) 

 ขนาดเล็ก (1 – 120 คน)   จํานวน 63 แห!ง 
 ขนาดกลาง (121 – 600 คน)  จํานวน 21 คน 
 ขนาดใหญ! (301 – 1,500 คน)  จํานวน   2 คน 
 ขนาดใหญ!พิเศษ (1,500 คน ข้ึนไป) จํานวน    - คน 
 
5. ข4อมูลโรงเรียนท่ีมีการบริหารจัดการเรียนรวม 
ท่ี โรงเรียนหลัก โรงเรียนมารวม รูปแบบการบริหารจัดการ 
1 วัดหนองแก วัดหนองสลิด เรียนรวมทุกชั้น 
2 วัดจักษา บ(านเนินตูม เรียนรวมทุกชั้น 
3 วัดดอนกลอย วัดหนองเข่ือน เรียนรวมทุกชั้น 
4 วัดดอนกลอย วัดห(วยรอบ เรียนรวมทุกชั้น 
5 ชุมชนบ(านโคกหม(อ วัดท!ามะชามปEอม เรียนรวมบางชั้น(ป.4-6) 
6 วัดหนองสระ บ(านหนองจิกยาว เรียนรวมทุกชั้น 
7 อนุบาลทัพทัน วัดหนองเรือโกลน เรียนรวมทุกชั้น 
8 บ(านหนองขุย บ(านหัวดง เรียนรวมบางชั้น(ป.4-6) 
9 วัดตลุกดู! วัดหนองนกยูง เรียนรวมทุกชั้น 
10 อนุบาลสว!างอารมณ1 บ(านหนองยายดา เรียนรวมทุกชั้น 
11 วัดดงแขวน บ(านหนองยายดา เรียนรวมทุกชั้น 
12 วัดบุญลือ(อุเทศประชาสรรค1) วัดตานาด,วัดบุญลือ, วัดเขาพะแวง เรียนรวมบางชั้น(ป.5-6) 
13 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง วัดบุญลือ(อุเทสประชาสรรค1) เรียนรวมบางชั้น(ป.1-2) 
14 วัดตานาด วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง เรียนรวมบางชั้น(ป.3-4) 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ป�การศึกษา 2558 – 2559 
 
ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 3 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับประเทศ ป�การศึกษา 2558 - 2559 (NT)            

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร4อยละ ระดับประเทศ 

ป� กศ.2558 ป� กศ.2559 ความก4าวหน4า 
ด(านภาษา 46.64 51.00 4.36 
ด(านคํานวณ 40.71 36.99 -3.72 
ด(านเหตุผล 48.56 53.38 4.82 

รวมท้ัง 3 ด(าน 45.30 47.13 1.83 
 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ป�การศึกษา 2558 - 2559 
(NT)  

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร4อยละ ระดับเขตพ้ืนท่ี 

ป� กศ.2558 ป� กศ.2559 ความก4าวหน4า 
ด(านภาษา 48.44 49.73 1.29 
ด(านคํานวณ 38.20 34.89 -3.31 
ด(านเหตุผล 46.15 49.78 3.63 

รวมท้ัง 3 ด(าน 44.26 44.80 0.54 
 
 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)   
 
ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 6 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา           
ป�การศึกษา 2558 – 2559  

 
กลุ%มสาระการเรียนรู4 

ค%าเฉล่ียร4อยละ ระดับเขตพ้ืนท่ี 
ป�การศึกษา  

2558 
ป�การศึกษา  

2559 
ผลต%าง +/- 

ภาษาไทย 42.64 52.78 10.14 
สังคมศึกษา 46.24 45.39 -0.85 
ภาษาอังกฤษ 30.62 31.70 1.08 
คณิตศาสตร1 32.40 39.88 7.48 
วิทยาศาสตร1 37.63 40.43 2.80 
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2. เปรียบเทียบผลระดับประเทศ กับระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ป6การศึกษา 2559 
 

กลุ%มสาระการเรียนรู4 
ค%าเฉล่ียร4อยละ  

ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ผลต%าง +/- 
ภาษาไทย 52.98 52.78 -0.20 
สังคมศึกษา 46.68 45.39 -1.29 
ภาษาอังกฤษ 34.59 31.70 -2.89 
คณิตศาสตร1 40.47 39.88 -0.59 
วิทยาศาสตร1 41.22 40.43 -0.79 

 
 
ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                   
ป�การศึกษา 2558 – 2559  

รายการผลการประเมิน 
จําแนกตามกลุ%มสาระการ

เรียนรู4 

ค%าเฉล่ียร4อยละ ระดับเขตพ้ืนท่ี 
ป�การศึกษา  

2558 
ป�การศึกษา  

2559 
ผลต%าง +/- 

ภาษาไทย 40.15 41.41 1.26 
สังคมศึกษา 42.60 44.11 1.51 
ภาษาอังกฤษ 26.67 26.78 0.11 
คณิตศาสตร1 27.36 23.23 -4.13 
วิทยาศาสตร1 33.09 30.51 -2.58 

 
2. เปรียบเทียบผลระดับประเทศ กับระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ป6การศึกษา 2559 

 

กลุ%มสาระการเรียนรู4 
ค%าเฉล่ียร4อยละ  

ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ผลต%าง +/- 
ภาษาไทย 46.36 41.41 -4.95 
สังคมศึกษา 49.00 44.11 -4.89 
ภาษาอังกฤษ 31.80 26.78 -5.02 
คณิตศาสตร1 29.31 23.23 -6.08 
วิทยาศาสตร1 34.99 30.51 -4.48 
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ส&วนท่ี  2 
สาระสําคัญของนโยบายท่ีเกี่ยวข,อง 

 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได!ศึกษานโยบายทางด!าน

การศึกษาท้ังในส%วนของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช!เป.นกรอบแนวคิดและทิศทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป2งบประมาณ               
พ.ศ.2561 
 
วิสัยทัศน-ประเทศไทย ป� 2558 – 2563 “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 
 ประเทศไทยได!ประกาศ วิสัยทัศน7 เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล โดยมี
ชื่อว%า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน”เพ่ือพัฒนาท้ังด!านเสถียรภาพ ความสงบสุข เศรษฐกิจท่ีเข!มแข็ง ด!านการ
ใช!จ%าย จัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาประเทศไทยให!มากข้ึน แก!ป>ญหาด!านสาธารณูปโภค การดูแล
สุขภาพ และการศึกษา 
 วิสัยทัศน7 “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” นําไปสู%การพัฒนาให!คนไทยมีความสุข ภายใต! “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” และสนองตอบผลประโยชน7แห%งชาติ อันได!แก% การมีเอกราช อธิปไตย และ
บูรณภาพแห%งเขต อํานาจรัฐ การดํารงอยู%อย%างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู%
อย%างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู%ร%วมกันในชาติอย%างสันติสุข    
เป.นปAกแผ%น มีความม่ันคงทางสังคม ท%ามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความเป.น
มนุษย7 ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป.นธรรม และความอยู%ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล!อม ความม่ังคงทางพลังงาน อาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน7ของชาติภายใต!การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล!อมระหว%างประเทศ และการอยู%
ร%วมกันอย%างสันติ ประสานสอดคล!องกันด!านความม่ันคงในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก
อย%างมีเกียรติและศักด์ิศรี 
 ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ป>จเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล!อม และการเมือง เช%น 
ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย7ท่ีเข!มแข็งเป.น
ศูนย7กลางและเป.นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป.นกลไกท่ีนําไปสู%การ
บริหารประเทศท่ีต%อเนื่อง และโปร%งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความ
สามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข!มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ%น มีความ
ม่ันคงของอาหารและพลังงาน ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได!ท่ีม่ันคงพอเพียงกับ
การดํารงชีวิต มีท่ีอยู%อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย7สิน มีการออมสําหรับวัยเกษียณ 
 ความม่ันคง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย%างต%อเนื่องจนเข!าสู%กลุ%ม
ประเทศ รายได!สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได!รับผลประโยชน7จากการพัฒนา
อย%างเท%าเทียมกันมากข้ึน ไม%มีประชาชนท่ีอยู%ใต!เส!นความยากจน เศรษฐกิจมีความสามารถในการ
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แข%งขันสูง สามารถสร!างรายได!ท้ังจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเป.นจุดสําคัญของ
การเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส%ง การผลิต การค!า การลงทุน และการทําธุรกิจ 
นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ7ในทุนท่ีจะสามารถสร!างการพัฒนาต%อเนื่องไป ได!แก% ทุนมนุษย7 ทุน
ทางป>ญญา ทุนทางการ เ งิน  ทุน ท่ี เป.น เครื่ อ ง มือ เครื่ อ งจั ก  ทุนทางสั งคม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร!างความเจริญ รายได! และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให!เพ่ิมข้ึนอย%างต%อเนื่อง ซ่ึงเป.นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม%ใช!ทรัพยากรธรรมชาติจน
เกินพอดี ไม%สร!างมลภาวะต%อสิ่งแวดล!อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบ
นิเวศน7 การผลิตและการบริโภคเป.นมิตรต%อสิ่งแวดล!อม และสอดคล!องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก ซ่ึงเป.นท่ียอมรับร%วมกันทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ7มากข้ึน และสิ่งแวดล!อมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต%อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน7ส%วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายท่ีมุ%งประโยชน7ส%วนรวมอย%างยั่งยืนและให!ความสําคัญกับการมีส%วนร%วมของ
ประชาชน และทุกภาคส%วนในสังคมยึดถือ และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
พัฒนาในระดับอย%างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  
นโยบายของรัฐบาล 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ7 จันทร7โอชา) ได!แถลงนโยบายรัฐบาลต%อสภานิติบัญญัติ
แห%งชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 โดยได!กําหนดนโยบายไว! 11 ด!าน เพ่ือให!สอดคล!องกับ
รัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ท่ีระบุให!รัฐบาลมี
หน!าท่ีในการบริหารราชการแผ%นดิน ดําเนินการให!มีการปฏิรูปด!านต%าง ๆ และส%งเสริมความสามัคคี
และความสมานฉันท7ของประชาชนในชาติ โดยมีนโยบายท่ีเก่ียวข!องกับภารกิจสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี 1 การปกป7องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย- 
 สถาบันพระมหากษัตริย7เป.นองค7ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
ตามประเพณีการปกครองของไทย จึงถือเป.นหน!าท่ีสําคัญยิ่งยวดในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไว!ด!วย 
ความจงรักภักดี และปกปKองรักษาพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร%ความรู!ความเข!าใจท่ีถูกต!องและ           
เป.นจริงเก่ียวกับพระมหากษัตริย7และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการ
ท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส%งเสริมให!เจ!าหน!าท่ีสถานศึกษา ตลอดจนหน%วยงานท้ังหลาย
ของรัฐเรียนรู!เข!าใจหลักการทรงงาน สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต7ใช! ใน
การปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร%งขยายผลตามโครงการและแบบอย%างท่ีทรง
วางรากฐานไว!ให!แพร%หลาย 
 นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต&างประเทศ  
 โดยเร%งแก!ไขป>ญหาการใช!ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต! โดยนํายุทธศาสตร7เข!าใจ 
เข!าถึง และพัฒนา มาใช!ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส%งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู!มี
ความคิดเห็นต%างจากรัฐ สร!างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ
มนุษยชนโดยไม%เลือกปฏิบัติ ควบคู%กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล!องกับความต!องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเป.นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก%อความรุนแรงแทรกซ!อนเพ่ือซํ้าเติม
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ป>ญหาไม%ว%าจากผู!มีอิทธิพลในท!องถ่ินหรือเจ!าหน!าท่ีฝMายบ!านเมืองท้ังจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ7กับ
ต%างประเทศ และองค7การระหว%างประเทศท่ีอาจช%วยคลี่คลายป>ญหาได! รวมท้ัง เสริมสร!าง
ความสัมพันธ7อันดีกับนานาประเทศ เช%น การคุ!มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน7ของคนไทยในต%าง
แดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การค!า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย7 และการเปNดโลก
ทัศน7ให!มีลักษณะสากล เป.นต!น 
  2.1 ในระยะเร%งด%วน รัฐบาลให!ความสําคัญต%อการเตรียมความพร!อมสู%ประชาคม 
การเมือง และความม่ันคงอาเซียนในกิจการ 5 ด!าน ได!แก% การบริหารจัดการชายแดน การสร!าง
ความม่ันคงทางทะเล การแก!ไขป>ญหาอาชญากรรมข!ามชาติ การสร!างความไว!วางใจกับประเทศ
เพ่ือนบ!าน และการเสริมสร!างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร%วมกันของอาเซียน โดยเน!น                  
ความร%วมมือเพ่ือปKองกัน แก!ไขข!อพิพาทต%าง ๆ และการแก!ไขป>ญหาเส!นเขตแดนโดยใช!กลไก             
ท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจ และการ
บริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเลรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามแนว
ชายแดน โดยใช!ระบบเฝKาตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดให!ป>ญหายาเสพติด การค!าอาวุธ 
การค!ามนุษย7 การกระทําอันเป.นโจรสลัด การก%อการร!ายสากลและอาชญากรรมข!ามชาติเป.นป>ญหา
เฉพาะหน!าท่ีต!องได!รับการปKองกันและแก!ไขโดยการบังคับใช!กฎหมายท่ีเข!มงวด และจัดการป>ญหา
อ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมโยงต%อเนื่องให!เบ็ดเสร็จ เช%น ป>ญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบ   
การเข!าเมือง การจัดระเบียบแรงงานต%างด!าว เป.นต!น 
  2.2 เร%งแก!ไขป>ญหาการใช!ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต!  โดยนํา
ยุทธศาสตร7เข!าใจ เข!าถึง และพัฒนามาใช!ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส%งเสริมการพูดคุย 
สันติสุขกับผู!มีความคิดเห็นต%างจากรัฐ สร!างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม%เลือกปฏิบัติ ควบคู%กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล!องกับ
ความต!องการของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเป.นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก%อความรุนแรงแทรกซ!อน 
เพ่ือซํ้าเติมป>ญหาไม%ว%าจากผู!มีอิทธิพลในท!องถ่ินหรือเจ!าหน!าท่ี ฝMายบ!านเมือง ท้ังจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ7กับต%างประเทศ และองค7การระหว%างประเทศท่ีอาจช%วยคลี่คลายป>ญหาได! 
 นโยบายท่ี 3 การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสร,างโอกาสการเข,าถึงบริการ 
ของรัฐ 
  3.5 เตรียมความพร!อมเข!าสู%สังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเข!าสู%ประชาคม
อาเซียน โดยสร!างความเข!มแข็งและความพร!อมแก%แรงงานไทยและร%วมพัฒนาระบบ  ความคุ!มครอง
ทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
  3.6 จัดระเบียบสังคม สร!างมาตรฐานด!านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ให!แก%เจ!าหน!าท่ีของรัฐและประชาชนท่ัวไป โดยใช!ค%านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของ         
คณะรักษาความสงบแห%งชาติท่ีได!ประกาศไว!แล!ว 
 นโยบายท่ี 4 การศึกษาและการเรียนรู, การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู! โดยให!ความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพร!อมกัน เพ่ือสร!างคุณภาพของคนไทยให!สามารถเรียนรู! พัฒนาตน           
ได!เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได!โดยมีความใฝMรู!และทักษะท่ีเหมาะสม เป.นคนดี   
มีคุณธรรม สร!างเสริมคุณภาพการเรียนรู! โดยเน!นการเรียนรู!เพ่ือสร!างสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความ
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เหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนให!เป.นท่ีต!องการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในด!านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ 
  4.2 ในระยะเฉพาะหน!า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให!
สอดคล!องกับความจําเป.นของผู!เรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการ
ระบบการกู!ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให!มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก%ผู!ยากจนหรือด!อยโอกาส 
จัดระบบการสนับสนุนให!เยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให!มีคูปองการศึกษาเป.นแนวทางหนึ่ง 
  4.3 ให!องค7กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค7กรปกครองส%วนท!องถ่ิน และ
ประชาชนท่ัวไปมีโอกาสร%วมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ท่ัวถึง และร%วมในการปฏิรูปการศึกษาและ 
การเรียนรู! กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู%สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองค7กร
ปกครองส%วนท!องถ่ินตามศักยภาพและความพร!อม โดยให!สถานศึกษาสามารถเป.นนิติบุคคลและ
บริหารจัดการได!อย%างอิสระและคล%องตัวข้ึน 
  4.4 พัฒนาคนทุกช%วงวัยโดยส%งเสริมการเรียนรู!ตลอดชีวิต เพ่ือให!มีความรู!และ
ทักษะใหม% ท่ีสามารถประกอบอาชีพได!หลากหลายตามแนวโน!มการจ!างงานในอนาคต              
ปรับกระบวนการเรียนรู!และหลักสูตรให!เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู!และคุณธรรม 
เข!าด!วยกันเพ่ือให!เอ้ือต%อการพัฒนาผู! เรียนในด!านความรู! ทักษะ การใฝMเรียนรู! การแก!ป>ญหา                
การรับฟ>งความเห็นผู!อ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป.นพลเมืองดี โดยเน!นความร%วมมือ
ระหว%างผู!เก่ียวข!องท้ังในและนอกโรงเรียน 
  4.5 ส%งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร!างแรงงาน           
ท่ีมีทักษะโดยเฉพาะในท!องถ่ินท่ีมีความต!องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา         
ให!เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครู ท่ี มี คุณภาพและจิตวิญญาณของ            
ความเป.นครู เน!นครูผู!สอนให!มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือ             
ท่ีเหมาะมาใช!ในการเรียนการสอน เพ่ือเป.นเครื่องมือช%วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู!ด!วยตนเอง เช%น          
การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส7 เป.นต!น รวมท้ังปรับระบบการประเมิน
สมรรถนะท่ีสะท!อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพผู!เรียนเป.นสําคัญ 
  4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภ7พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให!องค7กร
ทางศาสนา มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝ>งคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต            
สร!างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท7ในสังคมไทยอย%างยั่งยืน และมีส%วนร%วมในการพัฒนา
สังคมตามความพร!อม 
  4.8 อนุรักษ7 ฟSTนฟู และเผยแพร%มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน          
ภู มิป>ญญาท! อง ถ่ิน  รวม ท้ังความหลากหลายของ ศิลปวัฒนธรรมไทย  เ พ่ือการ เ รี ยนรู!                    
สร!างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร7และความเป.นไทย นําไปสู%การสร!างความสัมพันธ7อันดี         
ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพ่ิมมูลค%าทางเศรษฐกิจ
ให!แก%ประเทศ 
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  4.9 สนับสนุนการเรียนภาษาต%างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ!านและ
วัฒนธรรมสากล และการสร!างสรรค7งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป.นสากล เพ่ือเตรียมความพร!อม        
เข!าสู%เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป.นส%วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝ>งค%านิยมและจิตสํานึกท่ีดี รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ         
เพ่ือเปNดพ้ืนท่ีสาธารณะให!เยาวชนและประชาชนได!มีโอกาสแสดงออกอย%างสร!างสรรค7 
 นโยบายท่ี 5 การยกระดับคุณภาพการบริการด,านสาธารณสุข และสุขภาพของ
ประชาชน 
  5.5 ส%งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช!กีฬาเป.นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชน
ให!มีน้ําใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกท้ังพัฒนานักกีฬาให!มี
ศักยภาพสามารถแข%งขันในระดับนานาชาติจนสร!างชื่อเสียงแก%ประเทศชาติ 
 นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  6.1 ในระยะเร%งด%วน เร%งจ%ายงบลงทุนของป2งบประมาณ พ.ศ. 2557 ท่ียังค!างอยู%
ก%อนท่ีจะพ!นกําหนดภายในสิ้นป2นี้  และสานต%อนโยบายงบประมาณกระตุ!นเศรษฐกิจตาม           
คณะรักษาความสงบแห%งชาติได!จัดทําไว! โดยติดตามให!มีการเบิกจ%ายอย%างคล%องตัวต้ังแต%ระดับ
กระทรวงจนถึงระดับท!องถ่ิน รวมท้ังจะดูแลไม%ให!มีการใช!จ%ายท่ีสูญเปล%า เพ่ือช%วยสร!างงานและ
กระตุ!นการบริโภค 
  6.2 สานต%อนโยบายงบประมาณกระตุ!นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบ
แห%งชาติได!จัดทําไว! โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจ%ายประจําป2งบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ท่ีให!ความสําคัญในการบูรณาการงบประมาณและความพร!อมในการดําเนินงานรวมท้ัง
นําแหล%งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด!วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให!เกิดผลอย%างเป.นรูปธรรม 
ประหยัด ไม%ซํ้าซ!อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไม%ยั่งยืนหรือสร!างภาระหน!าท่ี
สาธารณะของประเทศเกินความจําเป.น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความ
โปร%งใส เป.นธรรม และไม%เลือกปฏิบัติ ควบคู%ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ การเบิกจ%ายงบประมาณ
ต้ังแต%ระดับกระทรวงจนถึงระดับท!องถ่ิน เพ่ือช%วยสร!างงานและกระตุ!นการบริโภค โดยจะจัดให!มี
ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม%ให!มีการใช!จ%ายท่ีสูญเปล%า 
 นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและส&งเสริมการใช,ประโยชน-จากวิทยาศาสตร- เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
  8.2 เร%งเสริมสร!างสังคมนวัตกรรม โดยส%งเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยง
ระหว%างวิทยาศาสตร7 เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร7 และคณิตศาสตร7 การผลิตกําลังคนในสาขาท่ีขาด
แคลน การเชื่อมโยงระหว%างการเรียนรู!กับการทํางาน การให!บุคลากรด!านการวิจัยของภาครัฐ
สามารถไปทํางานในภาคเอกชน และการให!อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย%อมมีช%องทางได!
เทคโนโลยี โดยความร%วมมือจากหน%วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 
 นโยบายท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร,างสมดุลระหว&างการ
อนุรักษ-กับการใช,ประโยชน-อย&างย่ังยืน 
  9.5 เร%งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและ
บริโภค เพ่ือสร!างคุณภาพสิ่งแวดล!อมท่ีดีให!แก%ประชาชน โดยให!ความสําคัญในการเร%งรัดแก!ไขป>ญหา
การจัดการขยะเป.นลําดับแรก ส%งเสริมให!เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพ่ือนํากลับมาใช!ใหม%ให!มากท่ีสุด
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เร%งกําจัดขยะมูลฝอยตกค!างสะสมในสถานศึกษาท่ีจํากัดขยะในพ้ืนท่ีวิกฤติซ่ึงจะใช!ท่ีดินของรัฐเป.น
หลักในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป.นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให!ดําเนินการ 
ส%วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการเป.นพิเศษ โดยกําหนดให!ท้ิงใน
บ%อขยะอุตสาหกรรมท่ีสร!างข้ึนอย%างถูกต!องตามมาตรฐานและให!แยกเป.นสัดส%วนจากบ%อขยะชุมชน 
สําหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส7 และขยะติดเชื้อจะพัฒนาระบบกํากับติดตาม
ตรวจสอบและเฝKาระวังไม%ให!มีการลักลอบท้ิง รวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและอันตรายท่ี
เกิดจากการรั่วไกล และการเกิดอุบัติเหตุให!ความสําคัญในการจัดการอย%างครบวงจรและใช!มาตรการ
ทางกฏหมายและการบังคับใช!กฏหมายอย%างเด็กขาด 
 นโยบายท่ี 10 การส&งเสริมการบริหารราชการแผ&นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป7องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.5 ใช!มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝ>งค%านิยม คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตสํานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป.นข!าราชการและความซ่ือสัตย7สุจริต ควบคู%กับการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปKองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ               
ของเจ!าหน!าท่ีของรัฐทุกระดับอย%างเคร%งครัด ยกเลิกหรือแก!ไขกฎหมาย ระเบียบ ข!อบังคับต%าง ๆ              
ท่ีไม%จําเป.น สร!างภาระแก%ประชาชนเกินควรหรือเปNดช%องโอกาสการทุจริต เช%น ระเบียบการจัดซ้ือ         
จัดจ!าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการของรัฐ ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว ใช!เวลานาน ซํ้าซ!อน 
และเสียค%าใช!จ%ายท้ังของภาครัฐและประชาชน 
 
นโยบายความมั่นคงแห&งชาติ (พ.ศ.2558-2564) 
 นโยบายความม่ันคงแห%งชาติ กําหนดข้ึนเพ่ือเป.นกรอบในการดําเนินการด!านความม่ันคง
ของภาครัฐในระยะ 7 ป2 แบ%งเป.น 2 ส%วน คือ ส%วนท่ี 1 นโยบายเสริมสร!างความม่ันคงท่ีเป.นแก%นหลัก
ของชาติและส%วนท่ี 2 นโยบายความม่ันคงแห%งชาติท่ัวไป โดยกําหนดกรอบความคิดหลักจากการ
กําหนดนโยบายได!คํานึงถึงค%านิยมหลักของชาติ 12 ประการ ดังนี้ 
 วิสัยทัศน7  "ชาติมีเสถียรภาพและเป.นปAกแผ%น ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต 
ประเทศมีการพัฒนาอย%างต%อเนื่องปลอดภัยจากภัยคุกคามข!ามพรมแดน พร!อมเผชิญวิกฤติการณ7              
มีบทบาทเชิงรุกในประชาคมอาเซียนและดําเนินความสัมพันธ7กับนานาประเทศอย%างมีดุลยภาพ" 
 นโยบายความม่ันคงท่ีเก่ียวข!องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี ดังนี้ 
 ส%วนท่ี 1 นโยบายสําคัญเพ่ือเสริมสร!างความม่ันคงท่ีเป.นแก%นหลักของชาติ (ศธ.เป.นหน%วย
หลัก) เก่ียวข!องใน 3 นโยบาย 
  1. นโยบายท่ี 1 เสริมสร!างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย7ทรงเป.นประมุข 1.1) เสริมสร!างความรู! ความเข!าใจท่ี
ถูกต!อง เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย7 
  2. นโยบายท่ี 2 สร!างความเป.นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท7ในชาติ 
2.4) ส%งเสริมให!ประชาชนเกิดความรู!สึกเป.นส%วนหนึ่งของชาติ อยู%ร%วมกันอย%างสันติสุข มีความรัก 
ความภาคภูมิใจในความเป.นชาติและเป.นสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีเข!มแข็ง 
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  3. นโยบายท่ี 3 ปKองกันและแก!ไขการก%อความไม%สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต! 
3.3) เสริมสร!างสันติสุขและการพัฒนาอย%างยั่งยืนโดยใช!กระบวนการมีส%วนร%วมของทุกภาคส%วนเป.น
พลังในการเข!าถึงประชาชน 
 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลปY รัฐมนตรีว%าการกระทรวงศึกษาธิการและหม%อมหลวง
ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช%วยว%าการกระทรวงศึกษาธิการ ได!มอบนโยบายและจุดเนินเชิงนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 2559 โดยมีสาระสําคัญ. 
 7.1 น!อมนําแนวพระราชดําริ สืบสายพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด!านการศึกษา 
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ!าอยู%หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด!านการศึกษาให!เกิดเป.นรูปธรรม เพราะพระราชปณิธานของ
พระองค7ท%านถือเป.นพรอันสูงสุด และมอบเป.นนโยบาย เพ่ือเป.นแนวทางในการปฏิบัติแก%หน%วยงาน
ในสังกัด ดังนี้ 
  1) พระบรมราโชบายด!านการศึกษาของสมเด็จพระเจ!าอยู%หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มีในความสําคัญว%า (1) “การศึกษาต!องมุ%งสร!างพ้ืนฐานให!แก%ผู!เรียนใน 2 ด!าน 
คือ ส%งเสริมให!นักเรียนมีทัศนคติท่ีถูกต!อง (2) การศึกษาต!องมุ%งสร!างพ้ืนฐานชีวิตหรืออุปนิสัยท่ีม่ันคง
เข!มแข็ง อาทิ การสร!างบุคลิกและอุปนิสัยท่ีดีงาม (Character Education) 
  2) สืบสานพระราชปณิธานด!านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา         
ภูมิพลอดุลยเดชท่ีทรงมีแนวพระราชกระแสฯ ทรงพระราชทานในวโรกาสต%าง ๆ เก่ียวกับนักเรียน 
ครู และการศึกษา 
   (1) นักเรียน 
    “ครูต!องสอนให!เด็กนักเรียนมีน้ําใจ เช%น คนเรียนเก%งช%วยติวเพ่ือนท่ีเรียน
ล!าหลัง มิใช%สอนให!เด็กคิดแต%จะแข%งขัน (Compete) กับเพ่ือน เพ่ือให!คนเก%งได!ลําดับดีๆ เช%น สอบ
ได!ท่ีหนึ่งของชั้น แต%ต!องให!เด็กแข%งขันกับตนเอง” (11 มิ.ย.2555) 
    “ครูไม%จําเป.นต!องมีความรู!ทางเทคโนโลยีมาก แต%ต!องมุ%งปลูกฝ>งความดีให!
นักเรียน ชั้นต!น ต!องอบรมบ%มนิสัยให!เป.นพลเมืองดี เด็กโตก็ต!องทําเช%นกัน” (6 มิ.ย.2555) 
    “เราต!องฝAกหัดให!นักเรียนรู!จัดทํางานร%วมกันเป.นกลุ%มเป.นหมู%คณะมากข้ึน 
จะได!มีความสามัคคี รู!จักดูแลช%วยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ือเฟSTอเผื่อแผ%ความรู!และประสบการณ7แก%กัน” 
(5 ก.ค.2555) 
    “ทําเป.นตัวอย%างให!นักเรียนเป.นคนดี นักเรียนรักครู ครูรักนักเรียน”              
(9 ก.ค.2555) 
   (2) ครู 
    “เรื่องครูมีความสําคัญไม%น!อยกว%านักเรียน ป>ญหาหนึ่ง คือ การขาดครู
เพราะ จํานวนไม%พอ และครูย!ายบ%อย ดังนั้น ก%อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต!องพัฒนาครูก%อน ให!
พร!อมท่ีจะสอนเด็กให!ได!ผลตามท่ีต!องการ จึงจะต!องคัดเลือกครูและพัฒนาครู ต!องต้ังฐานะในสังคม
ของครูให!เหมาะสม และปลูกจิตสํานึกโดยใช!ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิธีการคือ การให!ทุนและ
อบรมรม กล%าวคือ ต!องมีความรู!ทางวิชาการในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ต!องอบรมวิธีสอนให!มี
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ประสิทธิภาพ มีความเป.นครูท่ีแท!จริง คือ มีความรักความเมตตาต%อเด็ก ควรเป.นครูท!องท่ีเพ่ือจะได!มี
ความผูกพันและคิดท่ีจะพัฒนาท!องถ่ินท่ีเกิดของตนไม%คิดย!ายไปย!ายมา” (11 มิ.ย.2555) 
    “ต!องปรับปรุงครู ครูจะอายุ 40-50 ป2 ก็ต!องเรียนใหม% ต!องปฏิวัติครูอย%าง
จริงจัง” (6 มิ.ย.2555) 
    “ป>ญหาป>จจุบันคือ ครูมุ%งเขียนงานวิทยานิพนธ7 เขียนตําราส%งผู!บริหาร
เพ่ือให!ได!ตําแหน%งและเงินเดือนสูงข้ึน แล!วบางทีก็ย!ายไปท่ีใหม% ส%วนครูท่ีมุ%งการสอนหนังสือกลับไม%ได!
อะไรตอบแทน ระบบไม%ยุติธรรม เราต!องเปลี่ยนระเบียบตรงจุดนี้ การสอนหนังสือต!องถือว%าเป.น
ความดีความชอบ หากคนใดสอนดี ซ่ึงส%วนมากคือมีคุณภาพและปริมาณ ต!องมี reward” (5 ก.ค.
2555) 
    “ครูบางส%วนเวลาสอนนักเรียนจะสอนไม%หมดแต%เก็บไว!บางส%วน หาก
นักเรียนต!องการรู!ท้ังหมดวิชา ก็ต!องเสียเงินไปสมัครเรียนพิเศษกับครูท%านนั้น จะเป.นการสอนใน
โรงเรียนหรือส%วนตัวก็ตาม” (5 ก.ค.2555) 
 
จุดเน,นการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ 
 1. ดําเนินการอยู%ภายใต!กรอบยุทธศาสตร7ชาติ ระยะ 20 ป2 (พ.ศ.2560-2579)  
 2. ทุกโครงการของกระทรวงศึกษาธิการต!องเน!นความโปร%งใส และต%อต!านการทุจริต
คอร7รัปชั่น 
 3. กระทรวงศึกษาธิการ ต!องมีคุณลักษณะ MM=Modernized MOE มีการดําเนินการ
สอดคล!องกับรัฐธรรมนูญแห%งราชอาณาจักร พุทธศักราช.... 
 4. ดําเนินการเร%งด%วนตามข!อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให!เห็นผลการดําเนินการเป.นรูปธรรม 
 
จุดเน,นสําคัญ นโยบาย แนวทางหลักการดําเนินงานและโครงการสําคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยยึดกรอบยุทธศาสตร7ชาติ 6 ด!าน เป.นหลักในการดําเนินการให!เป.น
รูปธรรม ดังนี้ 
 1) ด!านความม่ันคง 
 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
  เน!นการเรียนการสอน เพ่ือเปNดความปรองดอง เพ่ือนช%วยเพ่ือน โดยใช!รูปแบบ 
Active Learning 
 2) ด!านการผลิต พัฒนากําลังคนและสร!างความสามารถในการแข%งขัน 
 แนวทางหลัก : ผลิตพัฒนากําลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล!องกับการพัฒนาประเทศ 
 2.1 การยกระดับมาตรฐาน พัฒนาหลักสูตร สื่อ และครูด!านภาษา 
  2.1.1) พัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย%างต%อเนื่อง 
  2.1.2) ขยายการาพัฒนาวิชาภาษาอังกฤษในสถานศึกษาสังกัด ด!วยการอบรมโดย 
Boot Camp ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ของประชาชนในรูปแบบต%าง ๆ อาทิ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษระยะสั้น Application และสื่อต%าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
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  2.1.3) พัฒนาวิชาภาษาจีน โดยหลักการเดียวกับวิชาภาษาอังกฤษ โดยป2 2560 จะ
ดําเนินการเป.นกลุ%มเล็กโดยการสนับสนุนของสถานทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 3) ด!านการพัฒนาและเสริมสร!างศักยภาพคน 
 แนวทางหลัก 
  3.1) การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   3.1.1) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
    1) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รับผิดชอบดูแล
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นอนุบาล 2 (เด็กอายุ 4-5 ป2) 
    2) หน%วยงานอ่ืน อาทิ กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบดูแลเด็ก
ของศูนย7เด็กเล็ก (เด็กอายุ 3 ป2) 
   3.1.2) การส%งเสริม ปลูกฝ>งคุณธรรม จริยธรรม 
    1) เรื่องคุณธรรม เน!นการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค7ในเด็ก 
เยาวชน และต%อยอดการสร!างความดี ซ่ึงโมเดลการสร!างความดีมีหลายทาง ท้ังในโรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนวิถีพุทธ และโครงการยุวทูตความดี 
    2) รณรงค7ให!เด็ก "เกลียดการโกง ความไม%ซ่ือสัตย7" 
   3.1.3) การพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอน 
    1) หลักสูตรมีความยืดหยุ%น ชุมชนท!องถ่ินสามารถออกแบบ
หลักสูตรเองได! 
    2) ปรับปรุงหลักสูตร โดยเพ่ิม 3 วิชา ซ่ึงอยู%ในกรอบเดิม ได!แก% 
วิชาภูมิศาสตร7 ICT และ Design and Technology โดยวชิา ICT และ Design and Technology 
เป.นการสนับสนุนช%วยเหลือจากประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา 
    3) เน!นกิจกรรมการอ%านโดยเฉพาะการอ%านให!เด็กอนุบาลฟ>งและ
การปรับปรุงห!องสมุด 
    4) เน!นการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ Active Learning 
ในห!องเรียนปกติและกิจกรรมเสริม โดยกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู! เป.นกิจกรรม/วิธีการย%อย 
โดยเฉพาะรองรับผลการทดสอบ PISA และ STEM Education 
   3.1.4) การวัดและประเมินผล 
    1) การวางแผนการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA) เพ่ือ
ให!ผลคะแนนสูงข้ึน 
    2) การประเมินผล O-Net ในวิชาสังคมศึกษาให!สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป.นผู!ประเมิน สําหรับวิชาคณิตศาสตร7 และวิทยาศาสตร7 ให!
สถาบันส%งเสริมการสอนวิทยาศาสตร7และเทคโนโลยีเป.นผู!ออกข!อสอบ 
    3) การออกข!อสูบวิชาคณิตศาสตร7 และวิทยาศาสตร7 ดําเนินการ
ในรูปคณะทํางานออกข!อสอบ 
  3.2) การผลิต พัฒนาครู คณาจารย7และบุคลากรทางการศึกษา 
   3.2.1) การสรรหาครู 



17 
 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

    1) โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท!องถ่ิน มอบให!สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป.นหน%วยงานหลัก
ดําเนินการสรรหาครู (การผลิต รูปแบบการสรรหา การบรรจุแต%งต้ัง การติดตาม พร!อมการพัฒนา) 
    2) เปNดโอกาสให!คนเก%งมาเป.นครู 
   3.2.2) การประเมินวิทยฐานะครูให!เป.นการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน 
   3.2.3) การพัฒนาครู การอบรมครู 
    1) หลักสูตรในการอบรมครูให!มีความเชื่อมโยงกับการได!รับวิทย
ฐานะและการได!รับใบอนุญาตวิชาชีพครู โดยต!องเป.นหลักสูตรท่ีได!รับการอนุมัติ/เห็นชอบ 
    2) หน%วยดําเนินการ ให!หน%วยงานกลางการพัฒนาครู คณาจารย7
และบุคลากรทางการศึกษา ได!แก% สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย7
และบุคลากรทางการศึกษา 
 4) ด!านการสร!างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 แนวทางหลัก : โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  4.1) สร!างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาโดยยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาท่ีต!องการความช%วยเหลือและพัฒนาเป.นพิเศษอย%างเร%งด%วน (ICU) โดยแต%งต้ังคณะ
กรรมการฯบริหารจัดการ 
  4.2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ%านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการศึกษาให!สามารถใช!ประโยชน7ร%วมกัน ท้ังด!านโครงสร!างพ้ืนฐานและระบบเครือข%าย ด!าน
ระบบข!อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ด!านสื่อและองค7ความรู! รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให!ใช!
เทคโนโลยีดิจิทัลอย%างสร!างสรรค7และรู!เท%าทันการเปลี่ยนแปลง 
  4.3) จัดระบบการคัดเลือกเข!าเรียนมหาวิทยาลัย (Admission) เพ่ือสร!างความเท%า
เทียมในการใช!สิทธิ์เข!าศึกษาต%อระดับอุดมศึกษาผ%านระบบ Clearing-House 
 5) ด!านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
 แนวทางหลัก : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
  การสร!างจิตสํานึก/ความตระหนักในการพัฒนาอย%างยั่งยืนและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 6) ด!านการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการ 
 แนวทางหลัก : พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  6.1) เรื่องกฎหมาย 
   ปรับปรุงกฏหมายท่ีเก่ียวข!องกับด!านการศึกษา เพ่ือรองรับรัฐธรรมนูญแห%ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และสอดคล!องกับยุคป>จจุบัน 
  6.2) ปรับโครงสร!างการบริหารราชการท้ังภายในส%วนกลางและส%วนภูมิภาค 
   ปรับปรุงภารกิจงานของหน%วยงานภายในส%วนกลางเพ่ือลดความซํ้าซ!อนใน
การทํางาน และปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือรองรับสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
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การขับเคลื่อน กํากับ และการติดตามการนําจุดเน!นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว%าการกระทรวงศึกษาธิการ
สู%การปฏิบัติ 
 1) จัดทําแผนปฏิบัติการตามจุดเน!นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว%าการกระทรวงศึกษาธิการท่ี
สอดคล!องกับยุทธศาสตร7ชาติ 6 ด!าน 
 2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล และ
รายงานรัฐมนตรีว%าการกระทรวงศึกษาธิการ รายไตรมาส รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
 
สาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 วิสัยทัศน- 
  มุ%งพัฒนาผู!เรียนให!มีความรู!คู%คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุขในสังคม 
 พันธกิจ 
  1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู%สากล 
  2. เสริมสร!างโอกาสการเข!าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย%างท่ัวถึง เท%าเทียม 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร- 
  1. ยุทธศาสตร7พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2. ยุทธศาสตร7ผลิต พัฒนาครู คณาจารย7และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. ยุทธศาสตร7ผลิตและพัฒนากําลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล!องกับความ
ต!องการของการพัฒนาประเทศ 
  4. ยุทธศาสตร7ขยายโอกาสการเข!าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู!อย%าง
ต%อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศาสตร7ส%งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
  6. ยุทธศาสตร7พัฒนาระบบบริหารจัดการและส%งเสริมให!ทุกภาคส%วนมีส%วนร%วมใน
การจัดการศึกษา 
 เป7าหมายหลัก 
  1. คุณภาพการศึกษาของไทยดีข้ึน คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรมมีภูมิคุ!มกันต%อการ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  2. กําลังคนได!รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร!างศักยภาพการแข%งขันของ
ประเทศ 
  3. มีองค7ความรู! เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย%างยั่งยืน 
  4. คนไทยได!รับโอกาสในการเรียนรู!อย%างต%อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมี
ส%วนร%วมจากทุกภาคส%วน 
 กลยุทธ- 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนา
ผู!เรียนในรูปแบบท่ีหลากหลายสอดคล!องกับทักษะท่ีจําเป.นในศตวรรษท่ี 21 
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  2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/
ประเภทการศึกษาให!ทันสมัย สอดคล!องกับความก!าวหน!าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
  3. ส%งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือ
การผลิตสื่อการเรียนการสอน ตําราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมท้ังตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส7 
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห%งชาติให!สอดคล!องกับหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  5. ส%งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป.นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย%างเข!มข!น 
  6. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย7 อย%างเป.นระบบให!สอดคล!องกับ
ความต!องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
  7. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย7 และบุคลากรทางการศึกษาให!มีประสิทธิภาพ 
  8. เร%งรัดพัฒนาผู!บริหารสถานศึกษา รวมท้ังครูประจําการท่ีสอนไม%ตรงวุฒิครูท่ี
สอนคละชั้นและครูในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 
  9. สร!างขวัญกําลังใจ สร!างแรงจูงใจให!กับครู คณาจารย7 และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  10. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู คณาจารย7และบุคลากรทางการศึกษาให!
มีประสิทธิภาพ 
  11. เร%งผลิตและพัฒนากําลังคนสาขาท่ีจําเป.นต%อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด!าน
วิทยาศาสตร7 เทคโนโลยี แพทย7 และพยาบาล 
  12. ส%งเสริมภาพลักษณ7การอาชีวศึกษา เร%งปรับค%านิยม และวางรากฐานทักษะ
อาชีพให!แก%ผู!เรียนต้ังแต%วัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  13. ส%งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู!มีความสามารถพิเศษอย%างต%อเนื่องทุกระดับ 
  14. เสริมสร!างความเข!มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคน โดยสร!าง
เครือข%ายความร%วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว%างองค7กรภายในและต%างประเทศ 
  15. ส%งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนําไปใช!ประโยชน7ได!จริง 
  16. ประกันโอกาสการเข!าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให!แก%
ผู!เรียนในทุกพ้ืนท่ีครอบคลุมถึงคนพิการ ผู!ด!อยโอกาส และผู!มีความต!องการพิเศษ 
  17. เร%งสร!างความเข!มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู!และประสบการณ7ให!
เกิดผลเป.นรูปธรรมอย%างกว!างขวาง 
  18. จัดหาทุนและแหล%งทุนทางการศึกษา 
  19. เร%งพัฒนาแหล%งเรียนรู!ท่ีเอ้ือต%อการศึกษาและการเรียนรู!ตลอดชีวิตอย%างมี
คุณภาพ มีความหลากหลาย และสามารถให!บริการได!อย%างท่ัวถึง 
  20. พัฒนาระบบเครือข%ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการท่ี
ทันสมัยและไม%ซํ้าซ!อน ให!ผู!รับบริการสามารถเข!าถึงได!อย%างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
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  21. พัฒนากระบวนการจัดทําระบบฐานข!อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ 
ระบบการรายงานผลของฐานข!อมูลโดยเชื่อมโยงข!อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา 
นํามาใช!เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู!อย%างเป.นระบบ 
  22. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต7 หรือสื่อการเรียนรู!อิเล็กทรอนิกส7ให!ผู!เรียน 
สถานศึกษา และหน%วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นํามาใช!เพ่ิมคุณภาพการ
เรียนรู!อย%างเป.นระบบ 
  23. จัดหาอุปกรณ7/ทรัพยากรพ้ืนฐานด!านเทคโนโลยีสารสนเทศให!กับผู!เรียนอย%าง
เพียงพอ ท่ัวถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู!ด!วยตนเองอย%างต%อเนื่อง 
  24. ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให!เป.นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดย
เน!นด!านคุณธรรม ความโปร%งใส ท้ังในระดับส%วนกลาง และในพ้ืนท่ีระดับภาค/จังหวัด 
  25. พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให!มีประสิทธิภาพ 
  26. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร!างอาชีพและเพ่ิมคุณภาพชีวิต ลด
ความเหลื่อมล้ํา สร!างความสมานฉันท7 และเสริมสร!างความม่ันคงในจังหวัดชายแดนภาคใต! 
  27. เร%งส%งเสริมให!ทุกภาคส%วนมีส%วนร%วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา รวมท้ัง
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  28. เสริมสร!างภาพลักษณ7หน%วยงานให!เกิดความร%วมมือ และสร!างเครือข%าย/ความ
เป.นภาคีหุ!นส%วนกับองค7กร ท้ังภายในและต%างประเทศ 
  29. ส%งเสริมและขยายผลให!สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีความพร!อม 
พัฒนาเป.นสถานศึกษานิติบุคคลในกํากับ 
 
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป�งบประมาณ พ.ศ.2561 
วิสัยทัศน- 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของ
ความเป.นไทย 
 
พันธกิจ 

1. ส%งเสริมและสนับสนุนให!ประชากรวัยเรียนทุกคน ได!รับการศึกษาอย%างท่ัวถึง และ               
มีคุณภาพ  

2. ส%งเสริมให!ผู!เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค7ตามหลักสูตรและ
ค%านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน!นการมีส%วนร%วม เพ่ือเสริมสร!างความรับผิดชอบต%อ
คุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา 
 
เป7าประสงค- 

1. นักเรียนระดับก%อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 
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2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได!รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย%างท่ัวถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีสมรรถนะตรงตามสายงาน และมีวัฒนธรรมการ
ทํางานท่ีมุ%งเน!นผลสัมฤทธิ์ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และสถานศึกษา                   
มีประสิทธิภาพ และเป.นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สู%คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน!นการทํางานแบบบูรณาการ             
มีเครือข%ายการบริหารจัดการ บริหารแบบมีส%วนร%วมจากทุกภาคส%วนในการจัดการศึกษา กระจาย
อํานาจ และความรับผิดชอบสู%สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 

6. พ้ืนท่ีพิเศษ ได!รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาท่ี
เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 

7. หน%วยงานทุกระดับพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข!อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัด
การศึกษาอย%างมีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร- 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 1 ด!านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 1. เสริมสร!างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย7ทรงเป.นประมุข 
  1.1 น!อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด!าน
การศึกษา หรือ "ศาสตร7พระราชา" มาใช!ในการจัดกระบวนการเรียนรู!อย%างย่ังยืน 
  1.2 ปลูกฝ>งและเสริมสร!างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท7 สันติวิธี 
ต%อต!านการทุจริต คอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย7
ทรงเป.นประมุข 
  1.3 เสริมสร!างความรู!ความเข!าใจ ท่ี ถูกต!องเ ก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย7 ผ%านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู!ประวัติศาสตร7และความเป.นพลเมือง 
 2. ปลูกฝ>งผู!เรียนด!านคุณธรรม จริยธรรม และค%านิยมท่ีพึงประสงค7 
  2.1 ส%งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห!องเรียน ท่ีเอ้ือต%อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอังพึงประสงค7ตามหลักสูตรและค%านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  2.2 เสริมสร!างความรู!ความเข!าใจเ ก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม% เช%น 
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต%าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติ
ใหม% ภัยจากไซเบอร7 ฯลฯ 
 3.พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษให!เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนท่ี 
  3.1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต! 
  3.2 เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
  3.3 เขตสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
  3.4 เขตพ้ืนท่ีชายแดน 
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  3.5 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฯลฯ 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 2 ด!านการพัฒนาคุณภาพผู!เรียน และส%งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร!างขีด
ความสามารถในการแข%งขัน 
 1.เสริมสร!างความเข!มแข็งในการพัฒนาผู!เรียนอย%างมีคุณภาพด!วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสม 
  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และนําหลักสูตรไปสู%การปฏิบัติให!เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู!ให!สอดคล!องกับหลักสูตร ตาม
ความจําเป.นและความต!องการของผู!เรียน ชุมชน ท!องถ่ิน และสังคม 
  1.2 ส%งเสริมการเรียนการสอนให!ผู!เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาคู%ค!า และภาษาอาเซียนอย%างน!อย 1 ภาษา 
  1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให!มีคุณภาพและมาตรฐาน
นําไปสู%การพัฒนาคุณภาพผู!เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู! 
  2.1 พัฒนาผู!เรียนระดับก%อนประถมศึกษา ให!มีพัฒนาการทางด!านร%างกาย อารมณ7 
จิตใจ สังคม และสติป>ญญา ให!มีความพร!อมเข!าสู%การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
  2.2 ส%งเสริมสนับสนุนให!ผู!เรียนสามารถอ%านออกเขียนได!ตามช%วงวัย 
  2.3 ส%งเสริมสนับสนุนให!ผู!เรียนมีนิสัยรักการอ%าน 
  2.4 ส%งเสริมการจัดการเรียนรู!ท่ีให!ผู!เรียนผ%านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน!นทักษะกระบวนการให!เกิดทักษะการคิดวิเคราะห7 คิดแก!ป>ญหา และคิดสร!างสรรค7ใน
ทุกกลุ%มสาระการเรียนรู! ท้ังในและนอกห!องเรียน 
  2.5 ส%งเสริมให!ผู!เรียนมีทักษะการเรียนรู!ในศตวรรษท่ี 21 
  2.6 ปลูกฝ>งทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร7และจิตวิทยาศาสตร7ให!กับนักเรียน
ระดับก%อนประถมศึกษาตามโครงการบ!านนักวิทยาศาสตร7น!อย ประเทศไทย 
  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช!สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาห!องสมุดและแหล%งเรียนรู!ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู!ได!ท้ังในห!องเรียน และนอกห!องเรียน เพ่ือให!ผู!เรียนได!เรียนรู!อย%าง
เต็มศักยภาพ 
  2.8 ส%งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู%ไปกับวิชาสามัญ เช%น ทวิศึกษา 
(Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น 
  2.9 ส%งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู!เรียนท่ีมีความต!องการจําเป.นพิเศษ (ผู!พิการ 
ผู!ด!อยโอกาส และผู!มีความสามารถพิเศษ) ให!เต็มตามศักยภาพด!วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
  2.10 ส%งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต%อและการประกอบ
อาชีพอย%างเข!มแข็งต%อเนื่องและเป.นรูปธรรม 
 3. สร!างขีดความสามารถในการแข%งขัน 
  3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) 
  3.2 ส%งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู!เรียนสู%ความเป.นเลิศในด!านต%าง ๆ 
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  3.3 ส%งเสริมการเรียนรู!เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช%น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร!างสรรค7นวัตกรรมเพ่ือสร!างมูลค%าเพ่ิม สอดคล!องกับประเทศไทย 4.0 
 4. ส%งเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช!พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  4.1 ส%งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  4.2 ส%งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู! การวัดและ
ประเมินผล โดยเน!นให!มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 3 ด!านการส%งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให!สามารถจัดการเรียนรู!อย%างมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย เช%น 
  1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
  1.2 ชุมชนแห%งการเรียนรู!ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) 
  1.3 การเรียนรู!ผ%านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให!มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน%วยงานท่ี
เก่ียวข!อง ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต%งต้ัง การประเมินและการ
พัฒนา 
  2.2 การสร!างแรงจูงใจให!ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 4 ด!านโอกาส ความเสมอภาค และความเท%าเทียม การเข!าถึงบริการทาง
การศึกษา 
 1. เพ่ิมโอกาสการเข!าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  1.1 ส%งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให!ได!รับโอกาสในการเข!ารับบริการทาง
การศึกษาอย%างท่ัวถึง 
  1.2 สร!างความเข!มแข็งของระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียน ระบบส%งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ!มครองนักเรียน และการสร!างภูมิคุ!มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  2.1 ประสานหน%วยงานท่ีเก่ียวข!อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม สําหรับเด็กด!อย
โอกาสท่ีไม%อยู%ในทะเบียนราษฎร เช%น เด็กไร!สัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน เด็กต%างด!าว เด็กไทยท่ีมีเลข
ประจําตัวประชาชน เป.นต!น 
  2.2 ส%งเสริมสนับสนุนการใช!เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให!ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
อย%างท่ัวถึง เช%น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ%านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
learning information technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด!วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ%านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
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 ยุทธศาสตร-ท่ี 5 ด!านการจัดการศึกษาเพ่ือสร!างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป.นมิตรกับสิ่งแวดล!อม 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือสร!างเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.1 ส%งเสริม สนับสนุนการสร!างจิตสํานึกรักษ7สิ่งแวดล!อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน!อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู%การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
  1.2 ส%งเสริม สนับสนุนให!สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู! แหล%ง
เรียนรู! และสื่อการเรียนรู!ต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข!องกับการสร!างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป.นมิตรกับสิ่งแวดล!อม 
  1 . 3  ส ร! า ง เ ค รื อข% า ยคว ามร% ว ม มือ กับภาคส% วนต% า ง  ๆ  ในการอนุ รั กษ7
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล!อม 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 6 ด!านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส%งเสริมให!ทุกภาคส%วนมีส%วนร%วมใน
การจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให!มีประสิทธิภาพ 
  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู%การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค%าใช!จ%ายเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เข!าถึงได! 
  1.4 สร!างความเข!มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เช%น 
โรงเรียนท่ีประสบป>ญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU), โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล!บ!าน), โรงเรียน
คุณธรรม, โรงเรียนห!องเรียนกีฬา, โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ 
  1.5 ส%งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให!เข!มแข็ง 
  1.6 ยกย%องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สถานศึกษา และองค7คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ7 
 2. สร!างความเข!มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส%วนร%วม 
  2.1 ส%งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใช!พ้ืนท่ีเป.นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ "CLUSTERs" เป.นต!น 
  2.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร%วมกับสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการภาค 
  2.3 สร!างความเข!มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข%าย เช%น 
เครือข%ายส%งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย7พัฒนากลุ%มสาระการเรียนรู! สหวิทยาเขต กลุ%ม
โรงเรียน ฯลฯ 
  2.4 ส%งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด!วยพลังประชารัฐอย%างต%อเนื่องและยั่งยืน 
 3. ส%งเสริมการมีส%วนร%วมพัฒนาคุณภาพผู!เรียน 
  3.1 ส%งเสริม สนับสนุนผู!ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให!มีความรู! ความ
เข!าใจ สร!างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีส%วนร%วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู!เรียน 
  3.2 ประสานสถาบันหรือหน%วยงานทางการศึกษาให!คัดเลือกผู!เรียนเข!าศึกษาต%อ
ด!วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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 นโยบายท่ี 1 ด,านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. เสริมสร!างความ

ม่ันคงของสถาบัน
หลักและการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย7ทรง 
เป.นประมุข 

1.1 น!อมนําแนวพระราชดําริ     
สืบสานพระราชปณิธานและ
พระบรมราโชบายด!าน
การศึกษาหรือ "ศาสตร7
พระราชา" มาใช!ในการจัด
กระบวนการเรียนรู!อย%าง
ยั่งยืน 

1. ร!อยละ 100 ของสถานศึกษา 
มีการบูรณาการ "ศาสตร7
พระราชา" มาใช!ในการจัด
กระบวนการเรียนรู!อย%างยั่งยืน 

  1.2 ปลูกฝ>งและเสริมสร!างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท7 สันติวิธี ต%อต!าน
การทุจริตคอรัปชั่นและยึด
ม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย7ทรงเป.น
ประมุข 

2. ร!อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝ>งและเสริมสร!างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท7 สันติวิธี ต%อต!าน
การทุจริตคอรัปชั่นและยึดม่ัน
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย7ทรงเป.น
ประมุข 

  1.3 เสริมสร!างความรู!ความเข!าใจ
ท่ีถูกต!องเก่ียวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย7 
ผ%านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู!
ประวัติศาสตร7และความเป.น
พลเมือง 

3. ร!อยละ 100 ของผู!เรียนมี
ความรู!ความเข!าใจท่ีถูกต!อง
เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย7 ผ%านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู!
ประวัติศาสตร7และความเป.น
พลเมือง 

2. ปลูกฝ>งผู!เรียนด!าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และค%านิยมท่ีพึง
ประสงค7 

2.1 ส%งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมท้ังในและนอก
ห!องเรียน ท่ีเอ้ือต%อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค7 
ตามหลักสูตรและค%านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร!อยละ 100 ของผู!เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค7
ตามหลักสูตรและค%านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
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นโยบายท่ี 1 ด,านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง (ต%อ) 
 

 
กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

2. ปลูกฝ>งผู!เรียนด!าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และค%านิยมท่ีพึง
ประสงค7 

2.2 เสริมสร!างความรู!ความเข!าใจ
เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม% เช%น อาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบต%าง ๆ    
สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจาก
ธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติ
ใหม% ภัยจากไซเบอร7 

5.  ร!อยละ 100 ของผู!เรียนท่ีมี
ความรู!ความเข!าใจเก่ียวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม% 

3. พัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษให!
เหมาะสมตามบริบท
ของพ้ืนท่ี 

3.1 พัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษ        
ให!เหมาะสมตามบริบทของ
พ้ืนท่ี เช%น เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต! เขตระเบียงเศรษฐกิจ 
เขตสามเหลี่ยมม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เขตพ้ืนท่ีชายแดน  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

6. ร!อยละ 80 ของสถานศึกษาใน
เขตพ้ืนท่ีพิเศษแต%ละประเภทมี
การพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพ้ืนท่ี 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

 นโยบายท่ี 2 ด,านการพัฒนาคุณภาพผู,เรียน และส&งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร,างขีด 
                        ความสามารถในการแข&งขัน 
 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู,เรียน และส&งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร,างขีด
ความสามารถในการแข&งขัน 
 

กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. เสริมสร!างความ

เข!มแข็งในการพัฒนา
ผู!เรียนอย%างมี
คุณภาพด!วยการปรับ
หลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลท่ี
เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
ปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและนําหลักสูตรไปสู% 
การปฏิบัติให!เกิด
ประสิทธิภาพและจัดการ
เรียนรู!ให!สอดคล!องกับ
หลักสูตร ตามความจําเป.น
และความต!องการของผู!เรียน 
ชุมชน ท!องถ่ิน และสังคม 

1. 
 
 
 
2. 

ร!อยละ 100 ของสถานศึกษา
นําหลักสูตรระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไปสู%การปฏิบัติให!
เกิดประสิทธิภาพ 
ร!อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู!สอดคล!องกับ
หลักสูตรตามความจําเป.นและ
ความต!องการของผู!เรียน 
ชุมชน ท!องถ่ิน และสังคม 

  

  1.2 ส%งเสริมการเรียนการสอนให!
ผู!เรียนมีความม่ันใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู%ค!าและภาษา
อาเซียน อย%างน!อย 1 ภาษา 

3. ร!อยละ 80 ของผู!เรียนผ%าน
เกณฑ7การประเมิน
ความสามารถด!านการใช!
ภาษาอังกฤษ 

  4. ร!อยละ 80 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียนอย%างน!อย 1 ภาษา 

  1.3 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับให!มี
คุณภาพและมาตรฐาน
นําไปสู%การพัฒนาคุณภาพ
ผู!เรียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร!อยละ 100 ของสถานศึกษา 
มีระบบการวัดและประเมินผล
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู! 

2.1 พัฒนาผู!เรียนระดับก%อน
ประถมศึกษา ให!มีพัฒนาการ
ทางด!านร%างกาย อารมณ7 
จิตใจ สังคม และสติป>ญญา  
ให!มีความพร!อมเข!าสู%การ
เรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

6. 
 
 
 
 

ร!อยละ 100 ของผู!เรียนระดับ
ก%อนประถมศึกษา มี
พัฒนาการทางด!านร%างกาย 
อารมณ7 จิตใจ สังคม 
สติป>ญญา และพร!อมเข!าสู% 
การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
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นโยบายท่ี 2 ด,านการพัฒนาคุณภาพผู,เรียน และส&งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร,างขีด 
                        ความสามารถในการแข&งขัน (ต&อ) 

 

 
กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู! 

2.2 ส%งเสริมสนับสนุนให!ผู!เรียน
สามารถอ%านออกเขียนได!
ตามช%วงวัย 

7. ร!อยละ 100 ของผู!เรียนมี
ทักษะ  การอ%าน การเขียน 
ผ%านเกณฑ7ตามช%วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาป2ท่ี 1  
อ%านออก 
  เขียนได! 
- ชั้นประถมศึกษาป2ท่ี 2-6  
  อ%านคล%อง เขียนคล%อง 

  2.3 ส%งเสริมสนับสนุนให!ผู!เรียนมี
นิสัยรักการอ%าน 

8. ร!อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส%งเสริมรักการ
อ%าน 

  2.4 ส%งเสริมการจัดการเรียนรู!ท่ี
ให!ผู!เรียนได!เรียนรู!ผ%าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน!น
ทักษะกระบวนการให!เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห7 คิด
แก!ป>ญหา และคิดสร!างสรรค7
ในทุกกลุ%มสาระการเรียนรู!ท้ัง
ในและนอกห!องเรียน 

9. ผู!เรียนชั้นประถมศึกษาป2ท่ี 3 
มีผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ด!านภาษา 
ด!านคํานวณ และด!านเหตุผล 
ต้ังแต%ร!อยละ 50 ข้ึนไป           
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน จากป2
การศึกษาท่ีผ%านมา 

  10. ผู!เรียนชั้นประถมศึกษาป2ท่ี 6     
ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี 3 และชั้น
มัธยมศึกษาป2ท่ี 6 มีคะแนน
สอบ O-NET ต้ังแต%ร!อยละ 
50 ข้ึนไปในแต%ละกลุ%มสาระ
มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากป2
การศึกษาท่ีผ%านมา 

    11. 
 
 
 
 

ร!อยละ 70 ของผู!เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห7 คิด
แก!ป>ญหา และคิดสร!างสรรค7
จากการเรียนรู!ผ%านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 



29 
 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

 นโยบายท่ี 2 ด,านการพัฒนาคุณภาพผู,เรียน และส&งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร,างขีด 
                        ความสามารถในการแข&งขัน (ต&อ) 

 

 
กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู! 

2.5 ส%งเสริมให!ผู!เรียนมีทักษะ 
การเรียนรู!ในศตวรรษท่ี 21 

12. ร!อยละ 100 ของผู!เรียนมี
สมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สอดคล!องกับ
ทักษะการเรียนรู!ในศตวรรษ
ท่ี 21 

  2.6 ปลูกฝ>งทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร7และจิตวิทยา
ศาสตร7 

13. ร!อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝ>งทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร7และจิตวิทยา
ศาสตร7ให!กับนักเรียน 

  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและ
ใช!สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
หลากหลายรวมท้ังการ
พัฒนาห!องสมุดและแหล%ง
เรียนรู!ภายในสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู!ได!ท้ังใน
ห!องเรียนและนอกห!องเรียน 
เพ่ือให!ผู!เรียนได!เรียนรู!อย%าง
เต็มศักยภาพ 

14. ร!อยละ 100 ของสถานศึกษา
ผลิต จัดหาและใช!สื่อการ
เรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรมห!องสมุด และ
แหล%งเรียนรู! 

  2.8 ส%งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพ ควบคู%ไปกับวิชาสามัญ 
เช%น ทวิศึกษา(Dual Education) 
หลักสูตรระยะสั้น 

15. 
 
 
 

ร!อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีหลักสูตรทักษะอาชีพอย%าง
น!อย 1 หลักสูตร 

  2.9 ส%งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
ผู!เรียนท่ีมีความต!องการ
จําเป.นพิเศษ(ผู!พิการ 
ผู!ด!อยโอกาส และผู!มี
ความสามารถพิเศษ)ให!เต็ม
ตามศักยภาพด!วยรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

16. ร!อยละ 100 ของผู!เรียนท่ีมี
ความต!องการจําเป.นพิเศษ 
(ผู!พิการ ผู!ด!อยโอกาส และ     
ผู!มีความสามารถพิเศษ)ได!รับ
การส%งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด!วย
รูปแบบท่ีเหมาะสม 
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 นโยบายท่ี 2 ด,านการพัฒนาคุณภาพผู,เรียน และส&งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร,างขีด  
                        ความสามารถในการแข&งขัน (ต&อ) 

 

 
กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรู! 

2.10 ส%งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต%อและการ
ประกอบอาชีพอย%าง
เข!มแข็งต%อเนื่องและเป.น
รูปธรรม 

17. ร!อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต%อและการ
ประกอบอาชีพ 

3. สร!างขีด
ความสามารถในการ
แข%งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมิน
ระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 
(Programme for 
International Student 
Assessment) 

18. คะแนนเฉลี่ยผลกาประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA (Programme for 
International Student 
Assessment) 

  3.2 ส%งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู!เรียนสู%ความเป.นเลิศใน
ด!านต%าง ๆ 

19. ร!อยละ 100 ของสถานศึกษา
ส%งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู!เรียนสู%ความเป.นเลิศในด!าน
ต%าง ๆ 

  3.3 ส%งเสริมการเรียนรู!เชิงบูรณา
การแบบสหวิทยาการ เช%น 
สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering 
and Mathematics 
Education : STEM 
Education) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดและการ
สร!างสรรค7นวัตกรรม เพ่ือ
สร!างมูลค%าเพ่ิม สอดคล!อง
กับประเทศไทย 4.0 

20. 
 
 
 
 

ร!อยละ 100 ของสถานศึกษา
ท่ีจัดการเรียนรู!ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพ่ือ
สร!างมูลค%าเพ่ิม สอดคล!องกับ
ประเทศไทย 4.0  

4. ส%งเสริมสนับสนุนการ
ทําวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปใช!
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

4.1 ส%งเสริมการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 

21. ร!อยละ 80 ของหน%วยงานทุก
ระดับมีผลงานวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปใช!ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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 นโยบายท่ี 2 ด,านการพัฒนาคุณภาพผู,เรียน และส&งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสร,างขีด 
                        ความสามารถในการแข&งขัน (ต&อ) 

 

 
กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

4. ส%งเสริมสนับสนุนการ
ทําวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปใช!
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

4.2 ส%งเสริมการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู! การวัดและ
ประเมินผล โดยเน!นให!มีการ
วิจัยในชั้นเรียน 

22. ร!อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
วิจัยในชั้นเรียนและนํา
ผลการวิจัยไปใช!พัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู! 
การวัดและประเมินผล 

 
 
 
 นโยบายท่ี 3 ด,านการส&งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 3 ส&งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษาให!สามารถ
จัดการเรียนรู!อย%างมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให!สามารถ
จัดการเรียนรู!อย%างมีคุณภาพ
ท้ังระบบ เชื่อมโยงกับการ
เลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เช%น TEPE Online 
(Teachers and Educational 
Personnels 
Enhancement Based on 
Mission and Functional 
Areas as Majors) ชุมชน
แห%งการเรียนรู!ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) การ
เรียนรู!ผ%านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 

1. 
 
 
 
2. 

ร!อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข!ารับ
การพัฒนาผ%านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัย 
ร!อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได!รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู!
อย%างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
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 นโยบายท่ี 3 ด,านการส&งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2. พัฒนาระบบการ

บริหารงานบุคคลให!มี
ประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับ
หน%วยงานท่ีเก่ียวข!อง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลให!มีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับหน%วยงานท่ี
เก่ียวข!องในการกําหนดแผน
อัตรากําลัง การ สรรหา การ
บรรจุแต%งต้ัง การประเมิน
และการพัฒนา การสร!าง
แรงจูงใจให!ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน 

3. ร!อยละ 100 ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีแผน
อัตรากําลังในการสรรหาและ
บรรจุแต%งต้ังตรงความต!องการ
ของสถานศึกษา 

4. ร!อยละ 100 ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการ
ประเมินและการพัฒนาครูผู!ช%วย 

5. ร!อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

  
 
 นโยบายท่ี 4 ด,านโอกาส ความเสมอภาค และความเท&าเทียม การเข,าถึงบริการทาง 
                        การศึกษา 
 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข,าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู,อย&างมี
คุณภาพ 
 

กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. เพ่ิมโอกาสการเข!าถึง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
1.1 ส%งเสริมประชากรวัยเรียน 

ทุกคนให!ได!รับโอกาสในการ
เข!ารับบริการทางการศึกษา
อย%างท่ัวถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค 

1. 
 
 
 

ร!อยละ 100 ของประชากร     
วัยเรียนภาคบังคับได!รับโอกาส
ในการเข!ารับบริการทาง
การศึกษาอย%างท่ัวถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 

    2. ร!อยละ 90 ของประชากรวัย
เรียนได!รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานได!รับโอกาสในการเข!า
รับบริการทางการศึกษาอย%าง
ท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
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 นโยบายท่ี 4 ด,านโอกาส ความเสมอภาค และความเท&าเทียม การเข,าถึงบริการทาง 
                        การศึกษา 
 

กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  1.2 สร!างความเข!มแข็งของระบบ

ดูแลช%วยเหลือนักเรียน 
ระบบส%งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ!มครอง
นักเรียน และการสร!าง
ภูมิคุ!มกันทางสังคม 

3. ร!อยละ 100 ของผู!เรียนได!รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบดูแลช%วยเหลือนักเรียน 

  4. ร!อยละ 100 ของผู!เรียนได!รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบส%งเสริมความประพฤติ
นักเรียน 

    5. ร!อยละ 100 ของผู!เรียนได!รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบคุ!มครองนักเรียน 

    6. ร!อยละ 100 ของผู!เรียนได!รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
การสร!างภูมิคุ!มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

2.1 ประสานหน%วยงานท่ี
เก่ียวข!องในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กด!อยโอกาสท่ีไม%
อยู%ในทะเบียนราษฎร เช%น 
เด็กไร!สัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน 
เด็กต%างด!าว เด็กไทยท่ีไม%มี
เลขประจําตัวประชาชน เป.นต!น 

7. 
 
 
 

ร!อยละ 100 ของผู!เรียนได!รับ
การศึกษาท่ีเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

  2.2 ส%งเสริมสนับสนุนการใช!
เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาให!ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีอย%างท่ัวถึง เช%น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ%านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance learning 
information technology : DLIT) 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด!วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ%านดาวเทียม (Distance 
Learning Television : DLTV) 

8. ร!อยละ 100 ของผู!เรียนได!ใช!
เทคโนโลยีทางการศึกษาอย%าง
ท่ัวถึง 



34 
 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

 นโยบายท่ี 5 ด,านการจัดการศึกษาเพ่ือสร,างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปKนมิตรกับส่ิงแวดล,อม 
 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร,างคุณภาพชีวิตท่ีเปKนมิตรกับส่ิงแวดล,อม 
 

กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือ

สร!างเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1.1 ส%งเสริม สนับสนุนการสร!าง
จิตสํานึกรักษ7 สิ่งแวดล!อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
น!อมนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู%การปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต 

1. 
 
 
 

ร!อยละ 100 ของหน%วยงาน 
ทุกระดับจัดกิจกรรมส%งเสริม
สนับสนุนการสร!างจิตสํานึก
รักษ7สิ่งแวดล!อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน!อมนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  1.2 ส%งเสริม สนับสนุนให!
สถานศึกษาสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู! แหล%ง
เรียนรู! และสื่อการเรียนรู! 
ต%าง ๆ ท่ีเก่ียวข!องกับการ
สร!างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป.น
มิตรกับสิ่งแวดล!อม 

2. ร!อยละ 100 ของหน%วยงานทุก
ระดับมีหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู!การสร!างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป.นมิตรกับสิ่งแวดล!อม 

  1.3 สร!างเครือข%ายความร%วมมือ
กับภาคส%วนต%าง ๆ ในการ
อนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล!อม 

3. ร!อยละ 100 ของหน%วยงานทุก
ระดับมีเครือข%ายความร%วมมือ
กับภาคส%วนต%าง ๆในการ
อนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล!อม อย%างน!อย 1 
เครือข%ายข้ึนไป 
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 นโยบายท่ี 6 ด,านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส&งเสริมให,ทุกภาคส&วนมีส&วนร&วม 
                        ในการจัดการศึกษา 
 
 ยุทธศาสตร-ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส&งเสริมมีส&วนร&วมในการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการให!มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน 
การนําแผนไปสู%การปฏิบัติ 
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพ่ือการ
บริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. 
 
 
 

ร!อยละ 100 ของหน%วยงาน  
ทุกระดับใช!จ%ายงบประมาณ 
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมีการกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยยึดหลัก          
ธรรมาภิบาล 

  1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและ
การสนับสนุนค%าใช!จ%ายเพ่ือ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ร!อยละ 100 ของหน%วยงาน 
ทุกระดับจัดทําแผนการใช!จ%าย
งบประมาณสอดคล!องแนว
ทางการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนค%าใช!จ%ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต%ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือการจัดการศึกษา
ท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เข!าถึงได! 

3. ร!อยละ 100 ของหน%วยงานทุก
ระดับได!รับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัด
การศึกษา 

  1.4 สร!างความเข!มแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนท่ี เช%น โรงเรียนท่ี
ประสบป>ญหาวิกฤตทาง
การศึกษา โรงเรียนประชารัฐ
(ดีใกล!บ!าน), โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนห!องเรียนกีฬา, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

4. ร!อยละ 80 ของสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษแต%ละ
ประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 

  1.5 ส%งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให!เข!มแข็ง 

5. 
 
 
 

ร!อยละ 800 ของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในท่ี
มีประสิทธิภาพ 
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 นโยบายท่ี 6 ด,านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส&งเสริมให,ทุกภาคส&วนมีส&วนร&วม 
                        ในการจัดการศึกษา 
 
 

กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการให!มี
ประสิทธิภาพ 

1.6 ยกย%องเชิดชูเกียรติสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สถานศึกษา และองค7คณะ
บุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ7 

6. ร!อยละ 100 ของหน%วยงาน 
ทุกระดับมีการยกย%องเชิดชู
เกียรติหน%วยงาน องค7คณะ
บุคคล และบุคลากรท่ีมีผลงาน
เชิงประจักษ7 

  

2. สร!างความเข!มแข็งใน
การบริหารจัดการ
แบบมีส%วนร%วม 

2.1 ส%งเสริมการบริหารจัดการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใช!
พ้ืนท่ีเป.นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการ
บริหารแบบกระจายอํานาจ 
"CLUSTERs" เป.นต!น 

1. ร!อยละ 100 ของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีการบริหารจัดการ
แบบมีส%วนร%วมอย%างเข!มแข็ง 

  2.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทํา
แผนบูรณาการจัดการศึกษา
ร%วมกับสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดและสํานักงาน
ศึกษาธิการภาค 

2. ร!อยละ 100 ของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีแผนบูรณาการจัด
การศึกษา 

  2.3 สร!างความเข!มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข%าย เช%น เครือข%าย
ส%งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย7พัฒนากลุ%ม
สาระการเรียนรู!สหวิทยาเขต 
กลุ%มโรงเรียน 

3. ร!อยละ 100 ของหน%วยงาน 
ทุกระดับมีเครือข%ายสร!าง 
ความเข!มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย%างน!อย  
1 เครือข%ายข้ึนไป 

  2.4 ส%งเสริมและพัฒนาโรงเรียน
ด!วยพลังประชารัฐอย%าง
ต%อเนื่องและยั่งยืน 

4. ร!อยละ 100 ของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีการสร!างเข!มแข็ง
ในการบริหารจัดการแบบมี
ส%วนร%วมด!วยพลังประชารัฐ 
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กลยุทธ- แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
3. ส%งเสริมการมีส%วน

ร%วมพัฒนาคุณภาพ
ผู!เรียน 

3.1 ส%งเสริม สนับสนุนผู!ปกครอง 
ชุมชน สังคม และ
สาธารณชนให!มีความรู! 
ความเข!าใจ สร!างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล 
ตลอดจนการมีส%วนร%วม
รับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู!เรียน 

1. ร!อยละ 100 ของหน%วยงาน 
ทุกระดับส%งเสริม สนับสนุน
ผู!ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชนให!มีความรู! ความ
เข!าใจ สร!างความตระหนักใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การกํากับดูแล ตลอดจนการมี
ส%วนร%วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู!เรียน 

  

  3.1 ประสานสถาบันหรือ
หน%วยงานทางการศึกษาให!
คัดเลือกผู!เรียนเข!าศึกษาต%อ
ด!วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

2. ร!อยละ 100 ของหน%วยงานทุก
ระดับมีการประสานข!อมูลกับ
สถาบันหรือหน%วยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือก
ผู!เรียนเข!าศึกษาต%อด!วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย 
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ส&วนท่ี 3 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 

วิสัยทัศน1 
 “สํานักงานมีระบบ  โรงเรียนมีมาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ” 
 

พันธกิจ 
 1. ส�งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาแก�ประชากรวัยเรียนทุกคน ได+รับการศึกษาอย�าง
ท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

2. ส�งเสริมให+ผู+เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค5ตามหลักสูตรและ
ค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน+นการมีส�วนร�วม เพ่ือเสริมสร+างความรับผิดชอบต�อ
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

ค&านิยมองค1การ 
 “มุ�งผลสัมฤทธิ์   มีจิตบริการ   ทํางานเป<นทีม” 

 

เป2าประสงค1 
เป2าประสงค1 ท่ี 1 นักเรียนระดับก�อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน           

มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ   
เป2าประสงค1 ท่ี 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได+รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย�างท่ัวถึง            

มีคุณภาพ และเป<นธรรม 
เป2าประสงค1 ท่ี 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีทักษะ          

ท่ีเหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ�งเน+นผลสัมฤทธิ์ 
เป2าประสงค1 ท่ี 4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และ

สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป<นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู�คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 

เป2าประสงค1 ท่ี 5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เน+นการ
ทํางานแบบบูรณาการแบบมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วนในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจและ
ความรับผิดชอบสู�สถานศึกษา 

เป2าประสงค1 ท่ี 6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และ
สถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข+อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย�างมี
ประสิทธิภาพ 
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ยุทธศาสตร
 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 1 ด+านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 2 ด+านการพัฒนาคุณภาพผู+เรียน และส�งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร+างขีด
ความสามารถในการแข�งขัน 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 3 ด+านการส�งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 4 ด+านโอกาส ความเสมอภาค และความเท�าเทียม การเข+าถึงบริการทาง
การศึกษา 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 5 ด+านการจัดการศึกษาเพ่ือสร+างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรกับสิ่งแวดล+อม 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 6 ด+านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส�งเสริมให+ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมใน
การจัดการศึกษา 
 

 ยุทธศาสตร1ท่ี 1 ด+านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 1. เสริมสร+างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย5ทรงเป<นประมุข 
  1.1 น+อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด+าน
การศึกษา หรือ "ศาสตร5พระราชา" มาใช+ในการจัดกระบวนการเรียนรู+อย�างยั่งยืน 
  1.2 ปลูกฝAงและเสริมสร+างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท5 สันติวิธี 
ต�อต+านการทุจริต คอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย5
ทรงเป<นประมุข 
  1.3 เสริมสร+างความรู+ความเข+าใจ ท่ี ถูกต+องเ ก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย5 ผ�านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู+ประวัติศาสตร5และความเป<นพลเมือง 
 2. ปลูกฝAงผู+เรียนด+านคุณธรรม จริยธรรม และค�านิยมท่ีพึงประสงค5 
  2.1 ส�งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห+องเรียน ท่ีเอ้ือต�อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอังพึงประสงค5ตามหลักสูตรและค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  2.2 เสริมสร+างความรู+ความเข+าใจเ ก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม� เช�น 
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต�าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติ
ใหม� ภัยจากไซเบอร5 ฯลฯ 
  
 ยุทธศาสตร1ท่ี 2 ด+านการพัฒนาคุณภาพผู+เรียน และส�งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร+างขีด
ความสามารถในการแข�งขัน 
 1.เสริมสร+างความเข+มแข็งในการพัฒนาผู+เรียนอย�างมีคุณภาพด+วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสม 
  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และนําหลักสูตรไปสู�การปฏิบัติให+เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู+ให+สอดคล+องกับหลักสูตร ตาม
ความจําเป<นและความต+องการของผู+เรียน ชุมชน ท+องถ่ิน และสังคม 
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  1.2 ส�งเสริมการเรียนการสอนให+ผู+เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาคู�ค+า และภาษาอาเซียนอย�างน+อย 1 ภาษา 
  1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให+มีคุณภาพและมาตรฐาน
นําไปสู�การพัฒนาคุณภาพผู+เรียนเต็มตามศักยภาพ 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู+ 
  2.1 พัฒนาผู+เรียนระดับก�อนประถมศึกษา ให+มีพัฒนาการทางด+านร�างกาย อารมณ5 
จิตใจ สังคม และสติปAญญา ให+มีความพร+อมเข+าสู�การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 
  2.2 ส�งเสริมสนับสนุนให+ผู+เรียนสามารถอ�านออกเขียนได+ตามช�วงวัย 
  2.3 ส�งเสริมสนับสนุนให+ผู+เรียนมีนิสัยรักการอ�าน 
  2.4 ส�งเสริมการจัดการเรียนรู+ท่ีให+ผู+เรียนผ�านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) เน+นทักษะกระบวนการให+เกิดทักษะการคิดวิเคราะห5 คิดแก+ปAญหา และคิดสร+างสรรค5ใน
ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู+ ท้ังในและนอกห+องเรียน 
  2.5 ส�งเสริมให+ผู+เรียนมีทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 
  2.6 ปลูกฝAงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร5และจิตวิทยาศาสตร5ให+กับนักเรียน
ระดับก�อนประถมศึกษาตามโครงการบ+านนักวิทยาศาสตร5น+อย ประเทศไทย 
  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช+สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาห+องสมุดและแหล�งเรียนรู+ภายใน
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู+ได+ท้ังในห+องเรียน และนอกห+องเรียน เพ่ือให+ผู+เรียนได+เรียนรู+อย�าง
เต็มศักยภาพ 
  2.8 ส�งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู�ไปกับวิชาสามัญ เช�น ทวิศึกษา 
(Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น 
  2.9 ส�งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู+เรียนท่ีมีความต+องการจําเป<นพิเศษ (ผู+พิการ 
ผู+ด+อยโอกาส และผู+มีความสามารถพิเศษ) ให+เต็มตามศักยภาพด+วยรูปแบบท่ีเหมาะสม 
  2.10 ส�งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต�อและการประกอบ
อาชีพอย�างเข+มแข็งต�อเนื่องและเป<นรูปธรรม 
 3. สร+างขีดความสามารถในการแข�งขัน 
  3.1 ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู+เรียนสู�ความเป<นเลิศในด+านต�าง ๆ 
  3.2 ส�งเสริมการเรียนรู+เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช�น สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิด และการสร+างสรรค5นวัตกรรมเพ่ือสร+างมูลค�าเพ่ิม สอดคล+องกับประเทศไทย 4.0 
 4. ส�งเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช+พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  4.1 ส�งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  4.2 ส�งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู+ การวัดและ
ประเมินผล โดยเน+นให+มีการวิจัยในชั้นเรียน 
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 ยุทธศาสตร1ท่ี 3 ด+านการส�งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให+สามารถจัดการเรียนรู+อย�างมีคุณภาพ ในรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย เช�น 
  1.1 TEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement 
Based on Mission and Functional Areas as Majors) 
  1.2 ชุมชนแห�งการเรียนรู+ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
  1.3 การเรียนรู+ผ�านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)  
 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให+มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน�วยงานท่ี
เก่ียวข+อง ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดแผนอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแต�งต้ัง การประเมินและการพัฒนา 
  2.2 การสร+างแรงจูงใจให+ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 4 ด+านโอกาส ความเสมอภาค และความเท�าเทียม การเข+าถึงบริการทาง
การศึกษา 
 1. เพ่ิมโอกาสการเข+าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  1.1 ส�งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให+ได+รับโอกาสในการเข+ารับบริการทาง
การศึกษาอย�างท่ัวถึง 
  1.2 สร+างความเข+มแข็งของระบบการดูแลช�วยเหลือนักเรียน ระบบส�งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ+มครองนักเรียน และการสร+างภูมิคุ+มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  2.1 ประสานหน�วยงานท่ีเก่ียวข+อง ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
  2.2 ส�งเสริมสนับสนุนการใช+เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให+ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
อย�างท่ัวถึง เช�น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ�านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance 
learning information technology : DLIT), การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด+วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ�านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) ฯลฯ 
 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 5 ด+านการจัดการศึกษาเพ่ือสร+างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรกับสิ่งแวดล+อม 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือสร+างเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.1 ส�งเสริม สนับสนุนการสร+างจิตสํานึกรักษ5สิ่งแวดล+อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน+อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู�การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
  1.2 ส�งเสริม สนับสนุนให+สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู+ แหล�ง
เรียนรู+ และสื่อการเรียนรู+ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการสร+างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรกับสิ่งแวดล+อม 
  1.3 สร+างเครือข�ายความร�วมมือกับภาคส�วนต�าง ๆ ในการอนุรกัษ5ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล+อม 
 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 6 ด+านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส�งเสริมให+ทุกภาคส�วนมีส�วนร�วมใน
การจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให+มีประสิทธิภาพ 
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  1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผนไปสู�การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค�าใช+จ�ายเพ่ือการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา ท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข+าถึงได+ 
  1.4 สร+างความเข+มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี เช�น 
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล+บ+าน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนมาตรฐานสากล  
  1.5 ส�งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให+เข+มแข็ง 
  1.6 ยกย�องเชิดชูเกียรติสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สถานศึกษา และองค5คณะบุคคล ท่ีมีผลงานเชิงประจักษ5 
 2. สร+างความเข+มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม 
  2.1 ส�งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใช+พ้ืนท่ีเป<นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ "CLUSTERs" เป<นต+น 
  2.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร�วมกับสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
  2.3 สร+างความเข+มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข�าย เช�น 
เครือข�ายส�งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย5พัฒนากลุ�มสาระการเรียนรู+ กลุ�มโรงเรียน  
  2.4 ส�งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด+วยพลังประชารัฐอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน 
 3. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมพัฒนาคุณภาพผู+เรียน 
  3.1 ส�งเสริม สนับสนุนผู+ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให+มีความรู+ ความ
เข+าใจ สร+างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีส�วนร�วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู+เรียน 
  3.2 ประสานสถาบันหรือหน�วยงานทางการศึกษาให+คัดเลือกผู+เรียนเข+าศึกษาต�อ
ด+วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 

จุดเน�น 
 " ห+องเรียนคุณภาพ "  ตามองค5ประกอบดังนี้ 
 1. หลักสูตร  

  - ออกแบบการจัดการเรียนรู+อิงมาตรฐาน 

 2. แหล�งเรียนรู+ท่ีหลากหลาย 

  - ห+องเรียนอัจฉริยะ ห+องเรียนคุณธรรม 

 3. ระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 

  - วิเคราะห5ผู+เรียนรายบุคคล ส�งเสริมนักเรียนตามความแตกต�างทางศักยภาพ 

 4. ผู+บริหารผู+นําการเปลี่ยนแปลง 

  - ครูผู+นําการเปลี่ยนแปลง 

 5. เขตพ้ืนท่ีฯให+การสนับสนุนและมีส�วนร�วม 

  - ผู+ปกครอง ชุมชน องค5กรส�วนท+องถ่ิน ให+การสนับสนุนและมีส�วนร�วม 
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ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. เสริมสร+างความ

ม่ันคงของสถาบัน
หลักและการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย5ทรง 
เป<นประมุข 

1.1 น+อมนําแนวพระราชดําริ     
สืบสานพระราชปณิธานและ
พระบรมราโชบายด+าน
การศึกษาหรือ "ศาสตร5
พระราชา" มาใช+ในการจัด
กระบวนการเรียนรู+อย�าง
ยั่งยืน 

1. ร+อยละ 100 ของสถานศึกษา 
มีการบูรณาการ "ศาสตร5
พระราชา" มาใช+ในการจัด
กระบวนการเรียนรู+อย�างยั่งยืน 

  1.2 ปลูกฝAงและเสริมสร+างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท5 สันติวิธี ต�อต+าน
การทุจริตคอรัปชั่นและยึด
ม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย5ทรงเป<น
ประมุข 

2. ร+อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝAงและเสริมสร+างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามัคคี
สมานฉันท5 สันติวิธี ต�อต+าน
การทุจริตคอรัปชั่นและยึดม่ัน
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย5ทรงเป<น
ประมุข 

  1.3 เสริมสร+างความรู+ความเข+าใจ
ท่ีถูกต+องเก่ียวกับสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย5 
ผ�านหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู+
ประวัติศาสตร5และความเป<น
พลเมือง 

3. ร+อยละ 100 ของผู+เรียนมี
ความรู+ความเข+าใจท่ีถูกต+อง
เก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย5 ผ�านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู+
ประวัติศาสตร5และความเป<น
พลเมือง 

2. ปลูกฝAงผู+เรียนด+าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และค�านิยมท่ีพึง
ประสงค5 

2.1 ส�งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมท้ังในและนอก
ห+องเรียน ท่ีเอ้ือต�อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค5 
ตามหลักสูตรและค�านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ร+อยละ 100 ของผู+เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค5
ตามหลักสูตรและค�านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

ยุทธศาสตร1ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง (ต�อ) 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2. ปลูกฝAงผู+เรียนด+าน

คุณธรรม จริยธรรม 
และค�านิยมท่ีพึง
ประสงค5 

2.2 เสริมสร+างความรู+ความเข+าใจ
เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม� เช�น อาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบต�าง ๆ    
สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
ภัยจากโรคอุบัติใหม� ภัยจากไซเบอร5 

5.  ร+อยละ 100 ของผู+เรียนท่ีมี
ความรู+ความเข+าใจเก่ียวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม� 

 
 
 ยุทธศาสตร1ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู=เรียน และส&งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร=างขีด
ความสามารถในการแข&งขัน 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. เสริมสร+างความ

เข+มแข็งในการพัฒนา
ผู+เรียนอย�างมี
คุณภาพด+วยการปรับ
หลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลท่ี
เหมาะสม 

1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
ปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและนําหลักสูตรไปสู� 
การปฏิบัติให+เกิด
ประสิทธิภาพและจัดการ
เรียนรู+ให+สอดคล+องกับ
หลักสูตร ตามความจําเป<น
และความต+องการของผู+เรียน 
ชุมชน ท+องถ่ิน และสังคม 

1. 
 
 
 
2. 

ร+อยละ 100 ของสถานศึกษา
นําหลักสูตรระดับปฐมวัยและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานไปสู�การปฏิบัติให+
เกิดประสิทธิภาพ 
ร+อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนรู+สอดคล+องกับ
หลักสูตรตามความจําเป<นและ
ความต+องการของผู+เรียน 
ชุมชน ท+องถ่ิน และสังคม 

  

  1.2 ส�งเสริมการเรียนการสอนให+
ผู+เรียนมีความม่ันใจในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา
ประเทศคู�ค+าและภาษา
อาเซียน อย�างน+อย 1 ภาษา 

3. ร+อยละ 80 ของผู+เรียนผ�านเกณฑ5
การประเมินความสามารถด+าน
การใช+ภาษาอังกฤษ 

  4. ร+อยละ 80 ของสถานศึกษา
จัดการเรียนการสอนภาษา
อาเซียนอย�างน+อย 1 ภาษา 

  1.3 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลทุกระดับให+มี
คุณภาพและมาตรฐาน
นําไปสู�การพัฒนาคุณภาพ
ผู+เรียนเต็มตามศักยภาพ 

5. ร+อยละ 100 ของสถานศึกษา 
มีระบบการวัดและประเมินผล
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

 

ยุทธศาสตร1ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู=เรียน และส&งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร=างขีดความสามารถ 
                   ในการแข&งขัน (ต�อ) 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2. พัฒนาคุณภาพ

กระบวนการเรียนรู+ 
2.1 พัฒนาผู+เรียนระดับก�อน

ประถมศึกษา ให+มีพัฒนาการ
ทางด+านร�างกาย อารมณ5 
จิตใจ สังคม และสติปAญญา  
ให+มีความพร+อมเข+าสู�การ
เรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

6. 
 
 
 
 

ร+อยละ 100 ของผู+เรียนระดับ
ก�อนประถมศึกษา มี
พัฒนาการทางด+านร�างกาย 
อารมณ5 จิตใจ สังคม 
สติปAญญา และพร+อมเข+าสู� 
การเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

  2.2 ส�งเสริมสนับสนุนให+ผู+เรียน
สามารถอ�านออกเขียนได+
ตามช�วงวัย 

7. ร+อยละ 100 ของผู+เรียนมี
ทักษะ  การอ�าน การเขียน 
ผ�านเกณฑ5ตามช�วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปxท่ี 1  
อ�านออก 
  เขียนได+ 
- ชั้นประถมศึกษาปxท่ี 2-6  
  อ�านคล�อง เขียนคล�อง 

  2.3 ส�งเสริมสนับสนุนให+ผู+เรียนมี
นิสัยรักการอ�าน 

8. ร+อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมส�งเสริมรักการ
อ�าน 

  2.4 ส�งเสริมการจัดการเรียนรู+ท่ี
ให+ผู+เรียนได+เรียนรู+ผ�าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) เน+น
ทักษะกระบวนการให+เกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห5 คิด
แก+ปAญหา และคิดสร+างสรรค5
ในทุกกลุ�มสาระการเรียนรู+ท้ัง
ในและนอกห+องเรียน 

9. ผู+เรียนชั้นประถมศึกษาปxท่ี 3 
มีผลการทดสอบคะแนน
ความสามารถพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (NT) ด+านภาษา 
ด+านคํานวณ และด+านเหตุผล 
ต้ังแต�ร+อยละ 50 ข้ึนไป           
มีจํานวนเพ่ิมข้ึน จากปx
การศึกษาท่ีผ�านมา 

  10. ผู+เรียนชั้นประถมศึกษาปxท่ี 6     
ชั้นมัธยมศึกษาปxท่ี 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปxท่ี 6 มีคะแนน
สอบ O-NET ต้ังแต�ร+อยละ 
50 ข้ึนไปในแต�ละกลุ�มสาระ
มีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปx
การศึกษาท่ีผ�านมา 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

ยุทธศาสตร1ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู=เรียน และส&งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร=างขีดความสามารถ 
                   ในการแข&งขัน (ต�อ) 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2. พัฒนาคุณภาพ

กระบวนการเรียนรู+ 
  11. 

 
 
 
 

ร+อยละ 70 ของผู+เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห5 คิด
แก+ปAญหา และคิดสร+างสรรค5
จากการเรียนรู+ผ�านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 

  2.5 ส�งเสริมให+ผู+เรียนมีทักษะ 
การเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 

12. ร+อยละ 100 ของผู+เรียนมี
สมรรถนะสําคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สอดคล+องกับ
ทักษะการเรียนรู+ในศตวรรษท่ี 21 

  2.6 ปลูกฝAงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร5และจิตวิทยา
ศาสตร5 

13. ร+อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝAงทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร5และจิตวิทยา
ศาสตร5ให+กับนักเรียน 

  2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและ
ใช+สื่อการเรียนการสอน 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี
หลากหลายรวมท้ังการ
พัฒนาห+องสมุดและแหล�ง
เรียนรู+ภายในสถานศึกษาใน
การจัดการเรียนรู+ได+ท้ังใน
ห+องเรียนและนอกห+องเรียน 
เพ่ือให+ผู+เรียนได+เรียนรู+อย�าง
เต็มศักยภาพ 

14. ร+อยละ 100 ของสถานศึกษา
ผลิต จัดหาและใช+สื่อการ
เรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรมห+องสมุด และ
แหล�งเรียนรู+ 

  2.8 ส�งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะ
อาชีพ ควบคู�ไปกับวิชาสามัญ 
เช�น ทวิศึกษา(Dual Education) 
หลักสูตรระยะสั้น 

15. 
 
 
 

ร+อยละ 100 ของสถานศึกษา
มีหลักสูตรทักษะอาชีพอย�าง
น+อย 1 หลักสูตร 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

ยุทธศาสตร1ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู=เรียน และส&งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร=างขีดความสามารถ 
                    ในการแข&งขัน (ต�อ) 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2. พัฒนาคุณภาพ

กระบวนการเรียนรู+ 
2.9 ส�งเสริม สนับสนุนการพัฒนา

ผู+เรียนท่ีมีความต+องการ
จําเป<นพิเศษ(ผู+พิการ 
ผู+ด+อยโอกาส และผู+มี
ความสามารถพิเศษ)ให+เต็ม
ตามศักยภาพด+วยรูปแบบท่ี
เหมาะสม 

16. ร+อยละ 100 ของผู+เรียนท่ีมี
ความต+องการจําเป<นพิเศษ 
(ผู+พิการ ผู+ด+อยโอกาส และ     
ผู+มีความสามารถพิเศษ)ได+รับ
การส�งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพด+วย
รูปแบบท่ีเหมาะสม 

  2.10 ส�งเสริมสนับสนุนการจัด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต�อและการ
ประกอบอาชีพอย�างเข+มแข็ง
ต�อเนื่องและเป<นรูปธรรม 

17. ร+อยละ 100 ของสถานศึกษา
จัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
การศึกษาต�อและการ
ประกอบอาชีพ 

3. สร+างขีด
ความสามารถในการ
แข�งขัน 

3.1 ยกระดับผลการประเมิน
ระดับนานาชาติตาม
โครงการ PISA 
(Programme for 
International Student 
Assessment) 

18. คะแนนเฉลี่ยผลกาประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ 
PISA (Programme for 
International Student 
Assessment) 

  3.2 ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู+เรียนสู�ความเป<นเลิศใน
ด+านต�าง ๆ 

19. ร+อยละ 100 ของสถานศึกษา
ส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
ผู+เรียนสู�ความเป<นเลิศในด+านต�าง ๆ  

  3.3 ส�งเสริมการเรียนรู+เชิงบูรณา
การแบบสหวิทยาการ เช�น 
สะเต็มศึกษา (Science 
Technology Engineering 
and Mathematics 
Education : STEM 
Education) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดและการ
สร+างสรรค5นวัตกรรม เพ่ือ
สร+างมูลค�าเพ่ิม สอดคล+อง
กับประเทศไทย 4.0 

20. 
 
 
 
 

ร+อยละ 100 ของสถานศึกษา
ท่ีจัดการเรียนรู+ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มีนวัตกรรมเพ่ือ
สร+างมูลค�าเพ่ิม สอดคล+องกับ
ประเทศไทย 4.0  
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

ยุทธศาสตร1ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู=เรียน และส&งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร=างขีดความสามารถ 
                    ในการแข&งขัน (ต�อ) 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
4. ส�งเสริมสนับสนุนการ

ทําวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปใช+
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

4.1 ส�งเสริมการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษา 

21. ร+อยละ 80 ของหน�วยงานทุก
ระดับมีผลงานวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปใช+ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

  4.2 ส�งเสริมการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู+ การวัดและ
ประเมินผล โดยเน+นให+มีการ
วิจัยในชั้นเรียน 

22. ร+อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
วิจัยในชั้นเรียนและนํา
ผลการวิจัยไปใช+พัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู+ 
การวัดและประเมินผล 

 
  
 ยุทธศาสตร1ท่ี 3 ส&งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. พัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ
ศึกษาให+สามารถ
จัดการเรียนรู+อย�างมี
คุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

1.1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให+สามารถ
จัดการเรียนรู+อย�างมีคุณภาพ
ท้ังระบบ เชื่อมโยงกับการ
เลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบท่ี
หลากหลาย เช�น TEPE Online 
(Teachers and Educational 
Personnels 
Enhancement Based on 
Mission and Functional 
Areas as Majors) ชุมชน
แห�งการเรียนรู+ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community : PLC) การ
เรียนรู+ผ�านกิจกรรมการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) 

1. 
 
 
 
2. 

ร+อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเข+ารับ
การพัฒนาผ�านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารท่ี
ทันสมัย 
ร+อยละ 80 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได+รับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู+
อย�างมีคุณภาพในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

ยุทธศาสตร1ท่ี 3 ส&งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ต�อ) 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2. พัฒนาระบบการ

บริหารงานบุคคลให+มี
ประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับ
หน�วยงานท่ีเก่ียวข+อง 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลให+มีประสิทธิภาพ โดย
เชื่อมโยงกับหน�วยงานท่ี
เก่ียวข+องในการกําหนดแผน
อัตรากําลัง การ สรรหา การ
บรรจุแต�งต้ัง การประเมิน
และการพัฒนา การสร+าง
แรงจูงใจให+ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน 

3. ร+อยละ 100 ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีแผน
อัตรากําลังในการสรรหาและ
บรรจุแต�งต้ังตรงความต+องการ
ของสถานศึกษา 

4. ร+อยละ 100 ของสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการ
ประเมินและการพัฒนาครูผู+ช�วย 

5. ร+อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 

  
 
ยุทธศาสตร1ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข=าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู=อย&างมีคุณภาพ 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. เพ่ิมโอกาสการเข+าถึง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
1.1 ส�งเสริมประชากรวัยเรียน 

ทุกคนให+ได+รับโอกาสในการ
เข+ารับบริการทางการศึกษา
อย�างท่ัวถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค 

1. 
 
 
 

ร+อยละ 100 ของประชากร     
วัยเรียนภาคบังคับได+รับโอกาส
ในการเข+ารับบริการทาง
การศึกษาอย�างท่ัวถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 

    2. ร+อยละ 90 ของประชากรวัย
เรียนได+รับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานได+รับโอกาสในการเข+า
รับบริการทางการศึกษาอย�าง
ท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

  1.2 สร+างความเข+มแข็งของระบบ
ดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
ระบบส�งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ+มครอง
นักเรียน และการสร+าง
ภูมิคุ+มกันทางสังคม 

3. ร+อยละ 100 ของผู+เรียนได+รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

ยุทธศาสตร1ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข=าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู=อย&างมีคุณภาพ (ต�อ) 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. เพ่ิมโอกาสการเข+าถึง

การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
1.2 สร+างความเข+มแข็งของระบบ

ดูแลช�วยเหลือนักเรียน 
ระบบส�งเสริมความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุ+มครอง
นักเรียน และการสร+าง
ภูมิคุ+มกันทางสังคม 

3. ร+อยละ 100 ของผู+เรียนได+รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบดูแลช�วยเหลือนักเรียน 

  4. ร+อยละ 100 ของผู+เรียนได+รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบส�งเสริมความประพฤตินักเรียน 

    5. ร+อยละ 100 ของผู+เรียนได+รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
ระบบคุ+มครองนักเรียน 

    6. ร+อยละ 100 ของผู+เรียนได+รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพใน
การสร+างภูมิคุ+มกันทางสังคม 

2. ลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา 

2.1 ประสานหน�วยงานท่ี
เก่ียวข+องในการจัดการศึกษา
สําหรับเด็กด+อยโอกาสท่ีไม�
อยู�ในทะเบียนราษฎร เช�น 
เด็กไร+สัญชาติ เด็กพลัดถ่ิน 
เด็กต�างด+าว เด็กไทยท่ีไม�มี
เลขประจําตัวประชาชน  เป<นต+น 

7. 
 
 
 

ร+อยละ 100 ของผู+เรียนได+รับ
การศึกษาท่ีเหมาะสมเต็มตาม
ศักยภาพ 
 

  2.2 ส�งเสริมสนับสนุนการใช+
เทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาให+ครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีอย�างท่ัวถึง เช�น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance 
learning information 
technology : DLIT)      
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด+วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ�านดาวเทียม 
(Distance Learning 
Television : DLTV) 

8. ร+อยละ 100 ของผู+เรียนได+ใช+
เทคโนโลยีทางการศึกษาอย�าง
ท่ัวถึง 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

ยุทธศาสตร1ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร=างคุณภาพชีวิตท่ีเปAนมิตรกับส่ิงแวดล=อม 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือ

สร+างเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1.1 ส�งเสริม สนับสนุนการสร+าง
จิตสํานึกรักษ5 สิ่งแวดล+อม มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
น+อมนําแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู�การปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิต 

1. 
 
 
 

ร+อยละ 100 ของหน�วยงาน 
ทุกระดับจัดกิจกรรมส�งเสริม
สนับสนุนการสร+างจิตสํานึก
รักษ5สิ่งแวดล+อม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน+อมนําแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  1.2 ส�งเสริม สนับสนุนให+
สถานศึกษาสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู+ แหล�ง
เรียนรู+ และสื่อการเรียนรู+ 
ต�าง ๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการ
สร+างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป<น
มิตรกับสิ่งแวดล+อม 

2. ร+อยละ 100 ของหน�วยงานทุก
ระดับมีหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู+การสร+างเสริมคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป<นมิตรกับสิ่งแวดล+อม 

  1.3 สร+างเครือข�ายความร�วมมือ
กับภาคส�วนต�าง ๆ ในการ
อนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล+อม 

3. ร+อยละ 100 ของหน�วยงานทุก
ระดับมีเครือข�ายความร�วมมือ
กับภาคส�วนต�าง ๆในการ
อนุรักษ5ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล+อม อย�างน+อย 1 
เครือข�ายข้ึนไป 

 
 
ยุทธศาสตร1ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส&งเสริมมีส&วนร&วมในการจัดการศึกษา 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการให+มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน 
การนําแผนไปสู�การปฏิบัติ 
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล เพ่ือการ
บริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. 
 
 
 

ร+อยละ 100 ของหน�วยงาน  
ทุกระดับใช+จ�ายงบประมาณ 
เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพมีการกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยยึดหลัก          
ธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร1ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส&งเสริมมีส&วนร&วมในการจัดการศึกษา (ต&อ) 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. พัฒนาระบบบริหาร

จัดการให+มี
ประสิทธิภาพ 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและ
การสนับสนุนค�าใช+จ�ายเพ่ือ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ร+อยละ 100 ของหน�วยงาน 
ทุกระดับจัดทําแผนการใช+จ�าย
งบประมาณสอดคล+องแนว
ทางการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนค�าใช+จ�ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต�ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือการจัดการศึกษา
ท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เข+าถึงได+ 

3. ร+อยละ 100 ของหน�วยงานทุก
ระดับได+รับการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัด
การศึกษา 

  1.4 สร+างความเข+มแข็ง และยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบท
ของพ้ืนท่ี เช�น โรงเรียน
ประชารัฐ(ดีใกล+บ+าน), โรงเรียน
คุณธรรม, โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

4. ร+อยละ 80 ของสถานศึกษา 
ในเขตพ้ืนท่ีพิเศษแต�ละ
ประเภทมีการพัฒนาการจัด
การศึกษาตามบริบทของพ้ืนท่ี 

  1.5 ส�งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให+เข+มแข็ง 

5. 
 
 
 

ร+อยละ 800 ของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในท่ี
มีประสิทธิภาพ 

1.6 ยกย�องเชิดชูเกียรติสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา และองค5คณะ
บุคคลท่ีมีผลงานเชิงประจักษ5 

6. ร+อยละ 100 ของหน�วยงาน 
ทุกระดับมีการยกย�องเชิดชู
เกียรติหน�วยงาน องค5คณะ
บุคคล และบุคลากรท่ีมีผลงาน
เชิงประจักษ5 

2. สร+างความเข+มแข็งใน
การบริหารจัดการ
แบบมีส�วนร�วม 

2.1 ส�งเสริมการบริหารจัดการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยใช+
พ้ืนท่ีเป<นฐาน (Area-based 
Management) รูปแบบการ
บริหารแบบกระจายอํานาจ 
"CLUSTERs" เป<นต+น 

1. ร+อยละ 100 ของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีการบริหารจัดการ
แบบมีส�วนร�วมอย�างเข+มแข็ง 
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ยุทธศาสตร1ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส&งเสริมมีส&วนร&วมในการจัดการศึกษา (ต&อ) 
 

กลยุทธ1 แนวทาง ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
2. สร+างความเข+มแข็งใน

การบริหารจัดการ
แบบมีส�วนร�วม 

2.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทํา
แผนบูรณาการจัดการศึกษา
ร�วมกับสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

2. ร+อยละ 100 ของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีแผนบูรณาการจัด
การศึกษา 

  2.3 สร+างความเข+มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข�าย เช�น เครือข�าย
ส�งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ศูนย5พัฒนากลุ�ม
สาระการเรียนรู+ กลุ�ม
โรงเรียน 

3. ร+อยละ 100 ของหน�วยงาน 
ทุกระดับมีเครือข�ายสร+าง 
ความเข+มแข็งในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย�างน+อย  
1 เครือข�ายข้ึนไป 

  2.4 ส�งเสริมและพัฒนาโรงเรียน
ด+วยพลังประชารัฐอย�าง
ต�อเนื่องและยั่งยืน 

4. ร+อยละ 100 ของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามีการสร+างเข+มแข็ง
ในการบริหารจัดการแบบมี
ส�วนร�วมด+วยพลังประชารัฐ 

3. ส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมพัฒนาคุณภาพ
ผู+เรียน 

3.1 ส�งเสริม สนับสนุนผู+ปกครอง 
ชุมชน สังคม และ
สาธารณชนให+มีความรู+ 
ความเข+าใจ สร+างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล 
ตลอดจนการมีส�วนร�วม
รับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู+เรียน 

1. ร+อยละ 100 ของหน�วยงาน 
ทุกระดับส�งเสริม สนับสนุน
ผู+ปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชนให+มีความรู+ ความ
เข+าใจ สร+างความตระหนักใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การกํากับดูแล ตลอดจนการมี
ส�วนร�วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผู+เรียน 

  3.1 ประสานสถาบันหรือ
หน�วยงานทางการศึกษาให+
คัดเลือกผู+เรียนเข+าศึกษาต�อ
ด+วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

2. ร+อยละ 100 ของหน�วยงาน 
ทุกระดับมีการประสานข+อมูล
กับสถาบันหรือหน�วยงานทาง
การศึกษาในการคัดเลือก
ผู+เรียนเข+าศึกษาต�อด+วยวิธีการ
ท่ีหลากหลาย 

 



สรุปงาน/โครงการและงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ 
สนองยุทธศาสตร-ท่ี มาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ี 
งบประมาณท่ีใช0 

รวม ผู0รับผิดชอบโครงการ 
สพป. สพฐ. ค6าตอบแทน/ใช0สอย ค6าวัสดุ น้ํามัน 

โครงการใช0งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได0รับจัดสรร ประจําป� 2561 

1 พัฒนาห	องเรียนคุณภาพ 2 2 1-3 25,600 - - 25,600 นายธงชัย มั่นสุข 
2 พัฒนาหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

สําหรับสถานศึกษา 
2 2 1-3 83,400 - - 83,400 นางสาวจงกลณี จันทรังษ2 

3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 2 2 1-3 325,910 - 5,000 330,910 นางจันทร2เพ็ญ นางแย	ม 
4 เตรียมความพร	อมสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร2 

ประจําป@งบประมาณ 2561 
2 2 1-3 38,080 6,500 - 44,580 นางสาวจงกลณี จันทรังษ2 

5 พัฒนาการผลิตสื่อการจัดการเรียนรู	พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ป@ 2561 

2 2 1-3 8,960 - - 8,960 นางสาวจงกลณี จันทรังษ2 

6 การประเมินผลการดําเนินงานด	วยระบบ Online 
ตามโครงการบ	านนักวิทยาศาสตร2น	อย ป@การศึกษา 
2561 

2 2 1-3 6,400 - - 6,400 นายวิเชียร คนึงหมาย 

7 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู	สูGสากล กิจกรรมการ
แขGงขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําป@ 
พ.ศ.2561 

2 2 1-3 29,220 2,000 - 31,220 
(สพฐ. 18,600, 
สพป.12,620) 

นายวิเชียร คนึงหมาย และ
คณะ 

8 การพัฒนาการสGงเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของลูกจ	างประจําและช่ัวคราว สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 

3 3 1-3 144,310 - - 144,310 นายสุทธวัฒน2 หมั่นเขตวิทย2 
และคณะ 

9 จัดการแข	งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาสู	ความเป�นเลิศ  
ประจําป!งบประมาณ ๒๕๖๑ 

4 4 1-3 2,145,000 5,000 - 2,150,000 
(อบจ. 

2,145,000, 
สพป. 5,000) 

นางศิริเพ็ญ สุปLนนุช และ
คณะ 



ท่ี ชื่องาน/โครงการ 
สนองยุทธศาสตร-ท่ี มาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ี 
งบประมาณท่ีใช0 

รวม ผู0รับผิดชอบโครงการ 
สพป. สพฐ. ค6าตอบแทน/ใช0สอย ค6าวัสดุ น้ํามัน 

10 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําป@งบประมาณ พ.ศ.2561 
 

6 6 1-3 113,140 - - 113,140 นางก่ิงแก	ว จรุงธนะกิจ 

11 ตรวจเช็คและปรบัปรุงระบบเครือขGายอินเตอร2เน็ต
โรงเรียนในสังกัด 

6 6 1-3 9,600 - - 9,600 นายสุพจน2 มธุรส และคณะ 

12 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัด
การศึกษา 

6 6 1-3 195,680 - - 195,680 นางก่ิงแก	ว จรุงธนะกิจ 

13 พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารสํานักงานเขตพ้ืนท่ี        
สูGมาตรฐาน(งบประจํา) 

6 6 1-3 3,000,000 - - 3,000,000 นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน2 

รวมงบภาระงาน ประจําป� 2561 4,961,900 33,500 5,000 980,200  
รวมงบประจํา ประจําป� 2561 3,000,000 - - 3,000,000  

รวมงบจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 18,600 - - 18,600  
รวมงบจากองค-การบริหารส6วนจังหวัดอุทัยธานี 2,145,000 - - 2,145,000  

รวมท้ังส้ิน 10,125,500 33,500 5,000 6,143,800  
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส&วนท่ี  5 
 

รายละเอียดโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
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ยุทธศาสตร3ท่ี 2 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

งาน/โครงการ   พัฒนาห�องเรียนคุณภาพ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด	านการพัฒนาและเสริมสร	างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร3 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
สนองยุทธศาสตร3 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข	อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหม) 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ)มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู:รับผิดชอบ นายธงชัย ม่ันสุข 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม - กันยายน 2560  
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได	ประกาศใช	มาตรฐานการเรียนรู	และตัวชี้วัด กลุ)มสาระการ
เรียนรู	คณิตศาสตร� วิทยาศาสตร� และสาระภูมิศาสตร� ในกลุ)มสาระการเรียนรู	สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เพ่ือให	เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
หน)วยงานระดับท	องถ่ิน และสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนําไปเป>นกรอบและ
ทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให	มีความรู	 ความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามมาตรฐานการเรียนรู	และตัวชี้วัด
กลุ)มสาระการเรียนรู	ต)าง ๆ ท่ีกําหนดไว	 กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป>น
กิจกรรมสําคัญท่ีสะท	อนให	เห็นถึงความสําคัญตามแนวทางท่ีหลักสูตรกําหนด โดยการจัดอบรม
ประชุมชี้แจงรูปแบบเทคนิควิธีการให	กับครูผู	สอนเพ่ือนําเทคนิควิธีการดังกล)าวไปสู)ห	องเรียน ซ่ึง
หากผู	สอนได	รับการสนับสนุนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะเป>นปDจจัยหนึ่งท่ีทําให	การ
เรียนการสอนบรรลุผลตามจุดหมายแนวทางท่ีกําหนด 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได	ตระหนักถึงความสําคัญ         
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเจตนารมณ�ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห)งชาติ จึงจัดทํา
โครงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนนักเรียน ให	สอดคล	องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) 
 
2.  วัตถุประสงค3 
 2.1 เพ่ือให	ครูผู	สอนนักเรียนชั้น ป.1 เลือกและใช	สื่อสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตรงตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาท่ีหลักสูตรกําหนด ตรงกับความต	องการของครูผู	สอน 
 2.2 เพ่ือให	บุคลากรครูในโรงเรียนตระหนักเห็นคุณค)าความสําคัญของการใช	สื่อ
ประกอบการเรียนการสอน อันจะส)งผลต)อการปรับเปลี่ยนเทคนิคแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
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3.  เป=าหมาย 
 โรงเรียนท่ีเปFดสอนห	องเรียนชั้นประถมศึกษาปGท่ี 1 จํานวน 86 แห)ง 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู:รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพ่ือ
วางแผน 

มกราคม 2561 นายธงชัย ม่ันสุข และ
คณะ 

2 จัดอบรมครูผู	สอนชั้นประถมศึกษา      
ปGท่ี 1 และจัดหาสื่อการเรียนการ
สอน ระดับชั้นประถมศึกษาปGท่ี 1 

เมษายน 2561 

3 รายงานการเลือกใช	สื่อการเรียน       
การสอน 

พฤษภาคม 2561 

4 นิเทศ ติดตามและประเมิน พฤษภาคม - 
สิงหาคม 2561 

5 สรุปและรายงานผล กันยายน 2561 
 
5. งบประมาณ    จํานวน 25,600 บาท 

ใช	งบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได	รับ
จัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ)ายทุกรายการยกเว	นค)าวัสดุและ
ค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
เพ่ือวางแผน 

- - 

2. สร	างความรู	ความเข	าใจแก)
ผู	อํานวยการโรงเรียนและครูผู	สอน           
ชั้นประถมศึกษาปGท่ี 1 และจัดหาสื่อ 
การเรียนการสอน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปGท่ี 1 

- ค)าอาหาร อาหารว)างและ
เครื่องด่ืมสําหรับผู	เข	าประชุม 160 
คน ๆ ละ 160 บาท 

25,600 

3. เลือกและรายงานการใช	สื่อการเรียน     
การสอน 

- - 

4. นิเทศ ติดตามและประเมิน - - 
5. สรุปและรายงานผล - - 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
1. ครูผู	สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา        
ปGท่ี 1 เลือกและใช	สื่อสําหรับกิจกรรม
การเรียนการสอนตรงตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีหลักสูตรกําหนด 
2. ครูตระหนักเห็นคุณค)าความสําคัญ
ของการใช	สื่อประกอบการเรียนการ
สอน ส)งผลต)อการปรับเปลี่ยนเทคนิค
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

- นิเทศ ติดตาม ประเมิน 
ตรวจสอบ 

- แบบนิเทศ แบบ
ประเมินผลและ
ตรวจสอบ 
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งาน/โครงการ   พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
    สําหรับสถานศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด	านการพัฒนาและเสริมสร	างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร3 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
สนองยุทธศาสตร3 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข	อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหม) 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ)มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู:รับผิดชอบ นางสาวจงกลณี จันทรังษ� และนางจิราภรณ� อารมณ�ศิลปL 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม - กันยายน 2560  
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาปฐมวัย เป>นการศึกษาท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะเป>นการวางรากฐานของ
ชีวิตให	เด็กได	พัฒนาสู)ความเป>นมนุษย�ท่ีสมบูรณ� เป>นการเตรียมความพร	อมท่ีจะเรียนและสร	าง
รากฐานชีวิต ให	เป>นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต)อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ การพัฒนาเด็กปฐมวัยควรเริ่มต	นต้ังแต)แรกเกิดถึง 6 ปG ให	มีพัฒนาการด	าน
ร)างกาย อารมณ� จิตใจ สังคม และสติปDญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต)าง
ระหว)างบุคคล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได	ประกาศใช	หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โดยให	สถานศึกษาหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนําหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับดังกล)าวไปใช	 โดยปรับปรุงให	
เหมาะสมกับเด็กและสภาพท	องถ่ิน ต้ังแต)ปGการศึกษา 2561 เป>นต	นไป  
 ในการนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงจัดให	
การพัฒนาครูปฐมวัยให	มีความพร	อมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
จึงจัดให	มีโครงการนี้ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค3  
 2.1 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให	มีความรู	ความเข	าใจเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

 2.2 เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให	สามารถวิเคราะห�และวางแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 
  

3.  เป=าหมาย 
 อบรมครูปฐมวัยในสังกัดทุกคน จํานวน 120 คน 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผู:รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือศึกษาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
และกําหนดกิจกรรมดําเนินการ 

มกราคม 2561 นางสาวจงกลณี จันทรังษ� 
และนางจิราภรณ� 
อารมณ�ศิลปL 

2 อบรมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
สําหรับสถานศึกษา 

มีนาคม 2561 

3 นิเทศ ติดตามผล มิถุนายน 2561 
4 สรุปและรายงานผล กรกฎาคม 2561 

 
5. งบประมาณ    จํานวน 83,400 บาท 

ใช	งบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได	รับ
จัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ)ายทุกรายการยกเว	นค)าวัสดุและ
ค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือศึกษา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 และกําหนดกิจกรรมดําเนินการ 

- - 

2. อบรมปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
สําหรับสถานศึกษา 

- ค)าอาหาร อาหารว)างและ
เครื่องด่ืมสําหรับผู	เข	ารับการอบรม
และเจ	าหน	าท่ี 130 คน ๆ ละ 160 
บาท 2 วัน 
- ค)าตอบแทนวิทยากร 2 รุ)น ๆ ละ 
2 วัน รวม 24 ชั่วโมง ๆ ละ 1,200 
บาท 
- ค)าท่ีพักวิทยากร 4 วัน ๆ  ละ 800 บาท 
- ค)าพาหนะวิทยากร 
- ค)าวัสดุ 
- ค)าจัดสถานท่ี 
- ค)าปNายผ	า  

 
 
 

41,600 
 
 

28,800 
3,200 
1,500 
6,560 
200 
540 

3. นิเทศ ติดตามผล - ค)าน้ํามันรถยนต�และค)าเบ้ียเลี้ยง 1,000 
4. สรุปและรายงานผล - - 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
1. ความพึงพอใจของผู	เข	ารับการอบรม 
2. ครูมีความรู	 ความเข	าใจ สามารถ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ของสถานศึกษาของ
ตนเองได	 

- สอบถามความคิดเห็น
หลังการอบรม 
- ตรวจสอบผลงานการฝPก
ปฏิบัติ 
- ตรวจสอบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ปG 
2560 ของโรงเรียน 

- แบบสอบถาม 
 
- แบบตรวจสอบผลงาน 
 
- แบบประเมินหลักสูตร 
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งาน/โครงการ   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 
แผนงาน   พ้ืนฐานด	านการพัฒนาและเสริมสร	างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร3 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 1  
สนองยุทธศาสตร3 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 1 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข	อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ต)อเนื่อง 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ)มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู:รับผิดชอบ   นายธงชัย  ม่ันสุข  นายนิรันดร�  เกษรสุริย�วงศ�   
    นายทวี  คําภาพัก และนางจันทร�เพ็ญ  นางแย	ม                                         
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม - กันยายน 2560  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

สังคมโลกยุคปDจจุบัน  เป>นยุคแห)งการแข)งขัน  ซ่ึงการแข)งขันนั้นทําให	เกิดผลดีคือเป>นแรง
กระตุ	นในการพัฒนากิจกรรมหรือการดําเนินงานให	เจริญก	าวหน	าอย)างมีเปNาหมายการประกวด
แข)งขันทักษะความสามารถของนักเรียนก็เป>นวิธีการหนึ่ง  ในการส)งเสริมการจัดการศึกษาให	เกิด
การพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนให	มีประสิทธิภาพ  ทําให	ผู	เรียนได	รับการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพมีความสามารถงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ท่ีจัดเป>นประจําต)อเนื่องทุกปGนั้น เพ่ือเป>น
เวทีให	ครู นักเรียนแสดงออกตามความสามารถของตนเองอย)างอิสระและสร	างสรรค� ใช	เวลาว)างให	
เกิดประโยชน� รวมท้ังการใช	กิจกรรมเป>นสื่อเพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร	างวิถี
ประชาธิปไตย  และคุณลักษณะอันพึงประสงค�ตามหลักสูตร  และการสร	างภูมิคุ	มกันภัยยาเสพติด 
โดยจัดเวทีการประกวดแข)งขันทักษะท้ังระดับกลุ)มโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับ
ภาคต)อไป  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ได	 ดําเนินการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับกลุ)ม  และระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยประกวดแข)งขันทักษะ
วิชาการ งานประดิษฐ� งานฝGมือ ศิลปะดนตรีการแสดง สู)ความเป>นเลิศของนักเรียนอย)างต)อเนื่อง
เป>นประจําทุกปGเพ่ือนํานักเรียนท่ีเป>นตัวแทนเข	าร)วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  สําหรับ
ปG 2560  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได	กําหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 67  ณ จังหวัดกําแพงเพชร  โดยใช	ชื่องานว)า “ รัฐราษฎร3ร&วมใจ  ศิลปหัตถกรรมไทยลํ้าค&า  
เด็กเหนือพัฒนา  ก:าวสู&สากล” โดยมีนักเรียนท่ีเป>นตัวแทนของเขตพ้ืนท่ีส)งเข	าร)วมประกวด
แข)งขัน จํานวน 219 กิจกรรม นักเรียน 653 คน ครูผู	รับผิดชอบควบคุมนักเรียนเข	าร)วมการ
ประกวดแข)งขัน จํานวน 378 คน 
 
2.  วัตถุประสงค3 
 2.1 เพ่ือส)งเสริมให	นักเรียนได	แสดงออกซ่ึงความสามารถในด	านวิชาการ งานประดิษฐ�  
งานฝGมือ ศิลปะ ดนตรี  และการแสดง  ผ)านกิจกรรมกลุ)มสาระการเรียนรู	  กิจกรรมพัฒนาผู	เรียน  
และกิจกรรมปฐมวัย 
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2.2 เพ่ือให	นักเรียน เอาใจใส)ฝPกหัดในงานศิลปหัตถกรรมให	เกิดความชํานาญ มีความคิด
ริเริ่มสร	างสรรค� สามารถสร	างงานสร	างรายได	ในการเลี้ยงชีพให	แก)ตัวเองและครอบครัว 

2.3 เพ่ือให	โรงเรียน ผู	บริหารโรงเรียน ครูผู	สอน มีเวทีเผยแพร) นวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนท่ีเป>นแบบอย)างได	 

2.4 เพ่ือเผยแพร) นวัตกรรมการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และหน)วยงานท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดอุทัยธานี 
 
3.  เป=าหมาย 

3.1 นักเรียนท่ีเป>นตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 653 คน 
3.2 ครูผู	ควบคุมนักเรียน จํานวน 378 คน 
3.3 บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 10 คน 

 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู:รับผิดชอบ 

1 ตัวแทนเขตพ้ืนท่ีฯเข	าร)วมประชุม
เพ่ือประสานการดําเนินการประกวด
แข)งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 67 จังหวัด
กําแพงเพชร 

พฤศจิกายน 2560 นายธงชัย ม่ันสุข   
นายนิรันดร�   
  เกษรสุริย�วงศ�   
นายทวี  คําภาพัก  
นางจันทร�เพ็ญ นางแย	ม   
 2 ส)งเสริมสนับสนุนโรงเรียนท่ีเป>น

ตัวแทนเขตพ้ืนท่ีฯนํานักเรียนและ
บุคลากรเข	าร)วมประกวดแข)งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ 
ครั้งท่ี 67 

13 - 15  ธันวาคม 
2560 

3 จัดทําสรุปผลการประกวดแข)งขัน ธันวาคม 2560 
 
5. งบประมาณ    จํานวน 330,910 บาท 

ใช	งบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได	รับ
จัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ)ายทุกรายการยกเว	นค)าวัสดุและ
ค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 
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รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 

1. ตัวแทนเขตพ้ืนท่ีฯเข	าร)วมประชุมเพ่ือ
ประสานการดําเนินการประกวดแข)งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งท่ี 
67 จังหวัดกําแพงเพชร 

- - 

2. ส)งเสริมสนับสนุนโรงเรียนท่ีเป>น
ตัวแทนเขตพ้ืนท่ีฯนํานักเรียนและ
บุคลากรเข	าร)วมประกวดแข)งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ           
ครั้งท่ี 67 

- ค)าใช	จ)ายคณะกรรมการตัดสิน 8 
คน ๆ ละ 8,000 บาท 
- สนับสนุนค)าใช	จ)ายในการเข	าร)วม
ประกวดแข)งขัน 
1.นักเรียน 653 คน ๆ ละ 300 
บาท  
2.ครูผู	ควบคุมนักเรียน 378 คน ๆ 
ละ 300 บาท  
- สนับสนุนค)าใช	จ)าย(ค)าท่ีพัก ค)า
เบ้ียเลี้ยง) ให	บุคลากร 10 คน 5 วัน 
3 คืน เฉลี่ยคนละ 3,000 บาท  
- ค)าน้ํามันเชื้อเพลิง  

 
8,000 

 
 
 

195,900 
 

113,400 
 
 

7,010 
5,000 

3. จัดทําสรุปผลการประกวดแข)งขัน -ค)าจ	างพิมพ�และเข	าเล)มเอกสาร 4 
เล)ม ๆ ละ 400 บาท  

 
1,600 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
1. จํานวนนักเรียนท่ีเข	าร)วมกิจกรรม 
 
2. จํานวนนักเรียนท่ีผ)านเกณฑ�การ
ประกวดแข)งขัน 
3. สอบถามการดําเนินงาน/ประเมินผล
การดําเนินงาน 

- สํารวจจํานวนนักเรียนท่ี
เข	าร)วมกิจกรรม 
- สรุปรายงานผลนักเรียน
ท่ีผ)านเกณฑ�การประเมิน 
- สํารวจสอบถามประเมิน 
ครู และนักเรียน 

- เอกสารการ
ลงทะเบียนเข	าแข)งขัน
ของโรงเรียน 
- ประกาศผลการ
ประกวดและแข)งขัน 
- แบบสอบถาม/แบบ 
 ประเมิน 
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งาน/โครงการ   เตรียมความพร	อมสอบ o-net วิชาคณิตศาสตร�  
    ประจําปGงบประมาณ 2561 
แผนงาน   พ้ืนฐานด	านการพัฒนาและเสริมสร	างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร3 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
สนองยุทธศาสตร3 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข	อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ต)อเนื่อง 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ)มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู:รับผิดชอบ นางสาวจลกลณี จันทรังษ� และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม 2560 - กุมภาพันธ� 2561  
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีสถาบันทดสอบการศึกษาแห)งชาติ (องค�กรมหาชน) ได	เตรียมความพร	อมสําหรับ 
การสอบ O - NET ประจําปGการศึกษา 2560 ทุกระดับ และได	เชิญผู	รับผิดชอบศูนย�สอบเข	ารับฟDง
แนวทางการจัดสอบเก่ียวกับรูปแบบข	อสอบจํานวนข	อสอบและเนื้อหาการสอบ O - NET ของทุก
ช)วงชั้น ได	ท่ี สทศ.www.niets.or.th สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห)งชาติ (องค�การมหาชน) นั้น 
 จากการศึกษาผลการทดสอบระดับชาติ O - NET วิชาคณิตศาสตร�ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปGท่ี 6 ปGการศึกษา 2559 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
เขต 1 มีโรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบอยู)ในระดับปรับปรุง จํานวน 13 โรงเรียน ดังนั้น เพ่ือการ
เตรียมการสอบ วิชาคณิตศาสตร� ปGการศึกษา 2560 ให	แก)ครูผู	สอนของโรงเรียนดังกล)าวข	างต	น 
กลุ)มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 จึงจัดให	มีโครงการนี้ ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค3 
 เพ่ือพัฒนาครูผู	สอนคณิตศาสตร� มีความรู	 ความเข	าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร�ท่ีสอดคล	องกับศักยภาพของผู	เรียน 

 
3.  เป=าหมาย 
 3.1 ครูผู	สอนคณิตศาสตร� ชั้นประถมศึกษาปGท่ี 6 โรงเรียนท่ีมีผลการทดสอบ O - NET 
วิชาคณิตศาสตร� ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปGท่ี 6 ปGการศึกษา 2559 อยู)ในกลุ)มปรับปรุง จํานวน 
13 โรงเรียน  ได	แก)  วัดบุญลือ  วัดบุญลือสาขาเขาพะแวง  วัดหนองไผ)  วัดหนองระแหงเหนือ 
บ	านวังเตย(สาขาบ	านสาลี) วัดดงพิกุล บ	านสวนขวัญ บ	านทุ)งมน บ	านคลองข)อย บ	านหนองก่ี           
บ	านหนองสมบูรณ� บ	านเนินก	าว บ	านสระนารายณ� 
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     3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGท่ี 6 โรงเรียนในข	อ 1 จํานวน 13 โรงเรียน รวม 162 คน 
 3.3 ครูผู	สอนคณิตศาสตร� มีความรู	 ความเข	าใจในการพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร� เพ่ือนําไปประยุกต�ใช	พัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนท่ีตนรับผิดชอบให	มี
ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู:รับผิดชอบ 

1 ประชุมศึกษานิเทศก�กลุ)มพัฒนา
หลักสูตรวางแผนการดําเนินงาน 

ธันวาคม 2560 นางสาวจลกลณี  
  จันทรังษ� และคณะ 

2 ทดสอบความรู	พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร�ของนักเรียนเพ่ือจําแนก
นักเรียนเป>น 2 กลุ)ม คือ กลุ)ม
ปรับปรุงและกลุ)มพอใช	ข้ึนไป 

ธันวาคม 2560 

3 แจ	งโรงเรียนส)งครูและนักเรียนเข	า
ร)วมประชุม 

มกราคม 2561 

4 ดําเนินการประชุมโดยวิธีสาธติการ
สอนนักเรียนระดับปรับปรุง 1 วัน 2 
จุด ระดับพอใช	ข้ึนไป 1 วัน 1 จุด 

มกราคม 2561 

5 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน          
การสอน 

มกราคม  - 
กุมภาพันธ� 2561 

6 สรุปและรายงานผล กุมภาพันธ� 2561 
 
5. งบประมาณ    จํานวน 44,580 บาท 

ใช	งบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได	รับ
จัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ)ายทุกรายการยกเว	นค)าวัสดุและ
ค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ประชุมศึกษานิเทศก�กลุ)มพัฒนา
หลักสูตรวางแผนการดําเนินงาน 

- - 

2. ทดสอบความรู	พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร�ของนักเรียนเพ่ือจําแนก
นักเรียนเป>น 2 กลุ)ม คือ กลุ)มปรับปรุง
และกลุ)มพอใช	ข้ึนไป 

- - 
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รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 

3. ทดสอบความรู	พ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร�ของนักเรียนเพ่ือจําแนก
นักเรียนเป>น 2 กลุ)ม คือ กลุ)มปรับปรุง
และกลุ)มพอใช	ข้ึนไป 

- - 

4. แจ	งโรงเรียนส)งครูและนักเรียนเข	า
ร)วมประชุม 

- ค)าอาหาร อาหารว)างและ
เครื่องด่ืม จุดอําเภอสว)างอารมณ� 
98 คน ๆ ละ 80 บาท 2 วัน  
- ค)าอาหาร อาหารว)างและ
เครื่องด่ืม จุดอําเภอเมืองฯ หนอง
ขาหย)างและทัพทัน 80 คนๆละ 80 
บาท  
- ค)าปNายผ	า จัดสถานท่ี  
- ค)าตอบแทนวิทยากร 3 วัน ๆ ละ 
6 ชม. รวม 18 ชม. ๆ 800 บาท  
- ค)าวัสดุ  

 
 

15,680 
 
 
 

6,400 
1,000 

 
14,400 
6,500 

5. ดําเนินการประชุมโดยวิธีสาธิตการ
สอนนักเรียนระดับปรับปรุง 1 วัน 2 จุด 
ระดับพอใช	ข้ึนไป 1 วัน 1 จุด 

- - 

6. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียน          
การสอน 

- ค)าจัดทําเอกสารรายงานผล  600 

7. สรุปและรายงานผล - - 
 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
1. ครูผู	สอนคณิตศาสตร�ชั้น
ประถมศึกษาปGท่ี 6 มีความรู	 ความ
เข	าใจในวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร�ท่ีสอดคล	องกับ
ศักยภาพการเรียนรู	ของผู	เรียน 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปGท่ี 6            
มีความรู	 มีทักษะทางคณิตศาสตร�            
เพ่ิมสูงข้ึนและมีความพร	อมท่ีจะทําการ
ทดสอบ 

- การประเมินผล 
 
 
 
 
- การทดสอบ 

- แบบรายงานผล 
 
 
 
 
- รายงานผลการ
ทดสอบ 
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งาน/โครงการ   พัฒนาการผลิตสื่อจัดการเรียนรู	พัฒนาเด็กปฐมวัย ปG 2561
แผนงาน   พ้ืนฐานด	านการพัฒนาและเสริมสร	างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร3 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
สนองยุทธศาสตร3 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข	อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ใหมี 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ)มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู:รับผิดชอบ นางสาวจงกลณี จันทรังษ� และนางจิราภรณ� อารมณ�ศิลปL 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 2561  
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ได	มอบให	นักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษา
ปฐมวัย ชั้นปGท่ี 4 คณะครุศาสตร� จํานวน 40 คน จัดกิจกรรมการอบรมปฏิบัติการประดิษฐ�สื่อ
จัดการเรียนรู	พัฒนาเด็กปฐมวัยให	แก)ครูปฐมวัยในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 โดยเปFดโอกาสให	ครูเป>นผู	สมัครเข	ารับการอบรม มีเง่ือนไขให	ผู	เข	ารับการอบรม
เป>นผู	จ)ายค)าสื่ออุปกรณ�ในการประดิษฐ�สื่อเอง ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 เห็นว)าเป>นประโยชน�ต)อการพัฒนาการจัดประสบการณ�เด็กปฐมวัย จึงได	ประสาน
การรับสมัครเข	ารับการอบรม ปรากฏว)ามีครูปฐมวัยสมัครเข	ารับการอบรมท้ังสิ้น จํานวน 51 คน 
ดังนั้นกลุ)มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจึงได	จัดให	มีโครงการนี้ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค3 
 1. เพ่ือพัฒนาครูในการประดิษฐ�สื่อจัดการเรียนรู	พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 2. เพ่ือให	ครูประดิษฐ�สื่อเพ่ือนําไปใช	ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
   
3.  เป=าหมาย 
 ครูปฐมวัยท่ีสมัครเข	ารับการอบรม จํานวน 51 คน 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู:รับผิดชอบ 

1 ประสานอาจารย�มหาวิทยาลัยราช
ภัฎกําแพงเพชรและประสานการรับ
สมัครเข	ารับการอบรม 

มกราคม 2561 นางสาวจงกลณี 
  จันทรังษ�  
นางจิราภรณ�  
  อารมณ�ศิลปL 2 อบรมปฏิบัติการประดิษฐ�สื่อจัดการ

เรียนรู	พัฒนาเด็กปฐมวัย 1 วัน   
มิถุนายน 2561 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผู:รับผิดชอบ 

3 นิเทศ ติดตามผลการนําสื่อท่ี
ประดิษฐ�จากการอบรมไปใช	 

พฤษภาคม - 
มิถุนายน 2561 

นางสาวจงกลณี 
  จันทรังษ�  
นางจิราภรณ�  
  อารมณ�ศิลปL 

4 สรุปรายงานผล กรกฎาคม 2561 

 
5. งบประมาณ    จํานวน 8,960 บาท 

ใช	งบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได	รับ
จัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ)ายทุกรายการยกเว	นค)าวัสดุและ
ค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
1.ประสานอาจารย�มหาวิทยาลัยราชภัฎ
กําแพงเพชรและประสานการรับสมัคร
เข	ารับการอบรม 

- - 

2.อบรมปฏิบัติการประดิษฐ�สื่อจัดการ
เรียนรู	พัฒนาเด็กปฐมวัย 1 วัน   

- ค)าอาหาร อาหารว)างและ
เครื่องด่ืมผู	เข	าอบรมและ
เจ	าหน	าท่ี 56 คน ๆ ละ 160 บาท  

 
 

8,960 
3.นิเทศ ติดตามผลการนําสื่อท่ีประดิษฐ�
จากการอบรมไปใช	 

- - 

4.สรุปรายงานผล -  - 
 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
ผู	เข	ารับการอบรมประดิษฐ�สื่อจัดการ
เรียนรู	พัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือนําไปใช	ได	 
คนละ 4 อย)าง 
 

- สังเกตจากการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู	เข	ารับการ
อบรม 
- สอบถามความคิดเห็น 

- แบบสอบถาม 
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งาน/โครงการ   การประเมินผลการดําเนินงานด	วยระบบ Online ตามโครงการ 
    บ	านนักวิทยาศาสตร�น	อย ปGการศึกษา 2561 
แผนงาน   พ้ืนฐานด	านการพัฒนาและเสริมสร	างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร3 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
สนองยุทธศาสตร3 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข	อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ต)อเนื่อง 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ)มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู:รับผิดชอบ นายวิเชียร  คนึงหมาย และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม - มีนาคม 2561  
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดดําเนินงานตามโครงการบ	าน
นักวิทยาศาสตร�น	อย ประเทศไทยมาอย)างต)อเนื่อง ซ่ึงเป>นโครงการฯ ในพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ  เพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ 
ให	เป>นผู	รู	จักคิดสร	างสรรค� สืบค	นข	อมูล และแก	ปDญหาด	วยวิธีการทางวิทยาศาสตร� ต้ังแต)วัยเยาว� 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีโรงเรียนเข	าร)วมโครงการ 
จํานวน 50 โรงเรียน แบ)งออกเป>น 3 รุ)น รุ)นท่ี 1 จํานวน 10 โรงเรียน รุ)นท่ี 2 จํานวน 20 โรงเรียน 
และ รุ)นท่ี 3 จํานวน 20 โรงเรียน สําหรับในปG พ.ศ. 2561 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ให	โรงเรียนในโครงการฯ รุ)นท่ี ๑ และโรงเรียนท่ีไม)ผ)านการประเมินในรุ)นท่ี 3 จํานวน 6 
โรงเรียน รวม 16 โรงเรียน จัดส)งเอกสารรายงายผลการดําเนินการพัฒนาเด็กตามโครงการบ	าน
นักวิทยาศาสตร�น	อย ประเทศไทย และเข	าประเมินผลการดําเนินงานระบบ Online เข	ารับการ
ประเมินคงสภาพเพ่ือขอรับตราพระราชทานฯ ตามโครงการฯ  
 ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ จึงได	จัดทําโครงการ
ประเมินผลการดําเนินงาน โครงการบ	านนักวิทยาศาสตร�น	อย ประเทศไทย ด	วยระบบ Online               
ปGการศึกษา 2561 ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค3 
 เพ่ือประชุมปฏิบัติการรายงานผลการดําเนินงานพัฒนานักเรียนในโครงการบ	าน             
นักวิทยาศาสตร�น	อย ด	วยระบบ Online  ของโรงเรียนในโครงการฯ รุ)นท่ี 1 และโรงเรียนไม)ผ)าน              
การประเมินในรุ)นท่ี 3   
 
3.  เป=าหมาย 
 ครูผู	สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในโครงการบ	านนักวิทยาศาสตร�น	อย ประเทศไทย                
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จํานวน 16 โรงเรียน 
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4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผู:รับผิดชอบ 

1 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน
ของโรงเรียนในโครงการ 

กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
 

นายวิเชียร คนึงหมาย 
และคณะ 
 

2 จัดประชุมปฏิบัติการครูผู	สอนระดับ
ปฐมวัย ประเมินผลด	วยระบบ 
Online 

กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ 
 

 
5. งบประมาณ    จํานวน 6,400 บาท 

ใช	งบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได	รับ
จัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ)ายทุกรายการยกเว	นค)าวัสดุและ
ค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ
เอกสารรายงานผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนในโครงการ 

- ค)าอาหาร อาหารว)างและ
เครื่องด่ืมของคณะกรรมการตรวจ
พิจารณารายงานของโรงเรียน 10 
คน ๆ ละ 160 บาท  

1,600 

2. จัดประชุมปฏิบัติการครูผู	สอนระดับ
ปฐมวัย ประเมินผลด	วยระบบ Online 

- ค)าอาหาร อาหารว)างและ
เครื่องด่ืม 30 คน ๆ ละ 160 บาท  

4,800 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
โรงเรียนในโครงการบ	าน
นักวิทยาศาสตร�น	อย รุ)นท่ี ๑ และ
โรงเรียนไม)ผ)านการประเมินในรุ)นท่ี ๒  
ในสังกัด จํานวน ๑๖ โรงเรียน เข	า
ประเมินผลการดําเนินงานโครงการตาม
ระบบ Online ได	อย)างถูกต	องครบถ	วน 

- ประชุมปฏิบัติการ
โรงเรียนในโครงการ 
บ	านนักวิทยาศาสตร�น	อย  
ประเมิน ระบบ Online 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ฯ  

- บันทึกข	อมูลผลการ
ประเมินของโรงเรียน  
โดยได	รับการยืนยัน         
จากสํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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งาน/โครงการ   พัฒนาคุณภาพการเรียนรู	สู)สากล กิจกรรมการแข)งขัน 
    ทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปG พ.ศ.2561 
แผนงาน   พ้ืนฐานด	านการพัฒนาและเสริมสร	างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร3 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  
สนองยุทธศาสตร3 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 2 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข	อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ต)อเนื่อง 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ)มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู:รับผิดชอบ นายวิเชียร คนึงหมาย และคณะ   
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2560 - เมษายน 2561  
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนโยบายโครงการพัฒนาคุณภาพ                
การเรียนรู	สู)สากล กิจกรรมการแข)งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพ่ือเปFดโอกาสให	นักเรียน                
ได	แลกเปลี่ยนเรียนรู	สู)เวทีโลก และส)งเสริมให	นักเรียนได	พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพ   
ซ่ึงเป>นกิจกรรมหนึ่งท่ีสร	างวัฒนธรรมการเรียนรู	 จากเวทีการแข)งขันทางวิชาการในประเทศและ
ต)างประเทศ ตลอดจนการใช	กระบวนการแข)งขันทางวิชาการ เป>นสื่อกลางในการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนการสอนด	วยการพัฒนาเนื้อหาสาระคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�ให	มีความทันสมัย
เทียบเท)ามาตรฐานสากล และได	ดําเนินการมาอย)างต)อเนื่อง ในปG 2561 ได	มอบหมายให	สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประชาสัมพันธ�เชิญชวนให	โรงเรียนในทุกสังกัดในเขตบริการ จัดส)งนักเรียน
สมัครเข	าร)วมแข)งขันวิชาการและมอบให	สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดําเนินการจัดสอบแข)งขัน
วิชาการ (รอบแรกในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) พร	อมท้ังรายงานผลและพิจารณานักเรียนท่ีผ)าน
การสอบรอบแรก ร	อยละ 30 ไปสอบแข)ง ในรอบระดับประเทศต)อไป 
 
2.  วัตถุประสงค3 
 เพ่ือจัดสอบแข)งขันวิชาการรอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 วันท่ี 7 มกราคม 2561 
 
3.  เป=าหมาย  
 นักเรียนท่ีสมัครเข	าสอบแข)งขันวิชาการจากโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการส)งเสริมการศึกษาเอกชนและสังกัดเทศบาล
เมืองอุทัยธานี ประจําปG 2561 จํานวน 639 คน สมัครสอบสาย 1 จํานวน 638 คน และสมัครสอบ
สาย 2 จํานวน 1 คน แยกตามรายวิชาท่ีเปFดสอบดังนี้ 

3.1 วิชาวิทยาศาสตร� (ระดับประถมศึกษา) จํานวน 448 คน 
3.2 วิชาคณิตศาสตร� (ระดับประถมศึกษา) จํานวน 159 คน  
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 3.3 วิชาคณิตศาสตร� (ระดับมัธยมศึกษาตอนต	น) จํานวน 32 คน 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู:รับผิดชอบ 

1 ประชาสัมพันธ�การแข)งขันทางวิขา
การระดับนานาชาติ ประจําปG พ.ศ.
2561 

ตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2561 

 

นายวิเชียร คนึงหมาย 

2 รับสมัครนักเรียนท่ีเข	าสอบแข)งขัน
ด	วยระบบ Online 

10 พฤศจิกายน - 
4 ธันวาคม 2560 

3 ประกาศรายชื่อนักเรียนเข	าแข)งขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ(รอบ
แรกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

12 ธันวาคม 2560 
 

4 รับต	นฉบับแบบทดสอบการแข)งขัน
วิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจัดทํา
สําเนาตามจํานวนนักเรียนท่ีสมัคร
สอบ) 

25 ธันวาคม 2560 
 

5 จัดสอบแข)งขันวิชาการ(รอบแรก
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

7 มกราคม 2561 
 

6 ตรวจกระดาษคําตอบ ประกาศผล
และรายงานผลการแข)งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ(รอบแรก
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

15 มกราคม 2561 
 
 

 
7 ประสานงานจัดส)งรายชื่อจํานวน

นักเรียน ร	อยละ 30 เข	าสอบแข)งขัน
วิชาการ(รอบสอง ระดับประเทศ) 

22 - 24 มกราคม 
2561 

8 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู	มีสิทธิ์
สอบแข)งขันทางวิชาการ ระดับ
นานาชาติ(รอบสอง ระดับประเทศ) 
สาย 1 และสาย 2 

29 มกราคม 2561 
 
 

 
9 ศูนย�สอบท่ี 4 จังหวัดนครสวรรค�  

จัดสอบแข)งขันวิชาการ (รอบสอง 
ระดับประเทศ) 

24 กุมภาพันธ� 2561 
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5. งบประมาณ    จํานวน 31,220 บาท 
1. ใช	งบประมาณท่ีได	รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                

ข้ันพ้ืนฐาน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ 
กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ จํานวนเงินท้ังสิ้น 18,600 
บาท 

2. ใช	งบประมาณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได	รับ
จัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน จํานวน 12,620 บาท (ขอถัวจ)ายทุก
รายการยกเว	นค)าวัสดุและค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ประชาสัมพันธ�การแข)งขันทางวิขา
การระดับนานาชาติ ประจําปG พ.ศ.2561 

- - 

2. รับสมัครนักเรียนท่ีเข	าสอบแข)งขัน
ด	วยระบบ Online 

- - 

3. ประกาศรายชื่อนักเรียนเข	าแข)งขัน
ทางวิชาการระดับนานาชาติ(รอบแรก
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

- - 

4. รับต	นฉบับแบบทดสอบการแข)งขัน
วิชาการ ระดับนานาชาติ(รอบแรกระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและจัดทําสําเนาตาม
จํานวนนักเรียนท่ีสมัครสอบ) 

- ค)าจัดทําสําเนาแบบทดสอบวิชา
วิทยาศาสตร� 450 ฉบับ วิชา
คณิตศาสตร�(ประถม) 159 ฉบับ 
และวิชาคณิตศาสตร�(มัธยม) 32 
ฉบับ รวมท้ังสิ้น 641 ฉบับ  

 
 
 
 

7,500 
5. จัดสอบแข)งขันวิชาการ(รอบแรก
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

- ค)าตอบแทนคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดสอบและ
คณะกรรมการควบคุมห	องสอบ  
56 คน ๆ ละ 300 บาท  
- ค)าจัดสถานท่ี  
- ค)าวัสดุ (ซองใสแบบทดสอบ)  

 
 
 

16,800 
3,000 
2,000 

6. ตรวจกระดาษคําตอบ ประกาศผล
และรายงานผลการแข)งขันทางวิชาการ
ระดับนานาชาติ(รอบแรกระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา) 

- ค)าอาหาร อาหารว)างและ
เครื่องด่ืมคณะกรรมการตรวจ
กระดาษคําตอบและบันทึกคะแนน
ด	วยระบบ Online 6 คน ๆ ละ 
160 บาท 2 วัน  

 
 
 
 

1,920 
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รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
7. ประสานงานจัดส)งรายชื่อจํานวน
นักเรียน ร	อยละ 30 เข	าสอบแข)งขัน
วิชาการ(รอบสอง ระดับประเทศ) 

- - 

8. ประกาศรายชื่อนักเรียนผู	มีสิทธิ์
สอบแข)งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
(รอบสอง ระดับประเทศ) สาย 1 และ
สาย 2 

- - 

9. ศูนย�สอบท่ี 4 จังหวัดนครสวรรค�   
จัดสอบแข)งขันวิชาการ (รอบสอง 
ระดับประเทศ) 

- - 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
ร	อยละของนักเรียนท่ีเป>นตัวแทน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาได	เข	าสอบรอบสอง
ในระดับประเทศ ร	อยละ 30 เป>นไป
ตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 

- การตรวจสอบคะแนน
ผลการทดสอบ (รอบแรก
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

- แบบทดสอบ 
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ยุทธศาสตร3ท่ี 3 
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งาน/โครงการ   การพัฒนาการส)งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 
    ลูกจ	างประจําและชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
แผนงาน   พ้ืนฐานด	านการพัฒนาและเสริมสร	างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร3 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 3  
สนองยุทธศาสตร3 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 3 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข	อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ต)อเนื่อง 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ)ม 
ผู:รับผิดชอบ นายสุทธวัฒน�   หม่ันเขตวิทย� และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน- ธันวาคม 2560  
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ด	วย กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือคนไทยได	เรียนรู	ตลอด
ชีวิตอย)างมีคุณภาพ โดยได	กําหนดตัวชี้วัด การพัฒนาการบริหารจัดการใหม)ท่ีมุ)งเน	นการกระจาย
อํานาจและการมีส)วนร)วมในการจัดการศึกษาอย)างแท	จริงเจตนารมณ�ของการปฏิรูปการศึกษาจะ
ประสบความสําเร็จได	 ปDจจัยท่ีสําคัญปDจจัยหนึ่งคือบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงเป>นเจ	าหน	าท่ี
ผู	ปฏิบัติงานอยู)ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาต	องเป>นกลไกหลักท่ีสําคัญในการให	บริการ นําไปสู)การ
ขับเคลื่อนตามนโยบายและยุทธศาสตร�ให	 บังเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได	ดําเนินการพัฒนาอย)าง
ต)อเนื่องตลอดมานับต้ังแต)ประกาศใช	พระราชบัญญัติการศึกษาแห)งชาติ พุทธศักราช 2542 แต)
ปDจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงเป>นไปอย)างรวดเร็ว การแข)งขันระดับประเทศสูงมากและทุกฝlาย 
ท่ีเก่ียวข	องมีความคาดหวังสูงต)อคุณภาพการจัดการศึกษา จึงเป>นเหตุให	ต	องพัฒนาสมรรถนะหลัก
ของลูกจ	างประจํา และลูกจ	างชั่วคราว ให	เกิดข้ึนในหน)วยงานระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได	                      
อย)างจริงจังและเป>นรูปธรรม  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป>นหน)วยงานการศึกษาท่ี 
จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีหน	าท่ี
ประสาน การระดมทรัพยากรด	านต)าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส)งเสริมสนับสนุนการจัดและ
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จึงได	จัดทําโครงการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานในวิชาชีพของลูกจ	างประจําและลูกจ	างชั่วคราว เพ่ือพัฒนาบุคลากรเหล)านี้
ให	มีคุณภาพและประสิทธิภาพต)อไป 
 
2.  วัตถุประสงค3 
 2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพลูกจ	างประจําและลูกจ	างชั่วคราวให	
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร� ขององค�การให	เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 2.2 เพ่ือเสริมสร	างองค�ความรู	ของลูกจ	างประจําและลูกจ	างชั่วคราวให	เป>นผู	มีสมรรถนะสูง
ในการปฏิบัติ หน	าท่ีได	อย)างมืออาชีพ  
 2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู	ประสบการณ�และองค�ความรู	ของลูกจ	างประจําและลูกจ	าง
ชั่วคราว ในการให	บริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา 
 2.4 เพ่ือเสริมสร	างสัมพันธภาพ และเสริมสร	างความสามัคคีระหว)างผู	เข	ารับการพัฒนา 
 
3.  เป=าหมาย 
 3.1 ลูกจ	างประจําและลูกจ	างชัว่คราว 49 คน 
 3.2 เจ	าหน	าที่ 9 คน 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู:รับผิดชอบ 

1 ประสานงานการพฒันา พฤศจิกายน 2561 นายสุทธวัฒน�  
  หม่ันเขตวิทย� และ
คณะ 

2 สัมมนาเชงิวิชาการและศึกษาดูงาน
แหล)งเรียนรู	เพื่อเพิ่มทักษะและ
ประสบการณ� 

ธันวาคม 2561 

3 สรุปและรายงานผล ธันวาคม 2561 
 
5. งบประมาณ    จํานวน 144,310 บาท 

ใช	งบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได	รับ
จัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ)ายทุกรายการยกเว	นค)าวัสดุและ
ค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. ประสานงานการพัฒนา - - 
2. สัมมนาเชิงวิชาการและศึกษาดูงาน
แหล)งเรียนรู	เพ่ือเพ่ิมทักษะและ
ประสบการณ� 

- ค)าเบ้ียเลี้ยง 58 คน ๆ ละ 80 
บาท  
- ค)าอาหารกลางวัน 58 คน 2 ม้ือ 
ม้ือละ 250 บาท  
- ค)าอาหารเย็น(วันแรก) 58 คน    
1 ม้ือ ๆ ละ 350 บาท  
- ค)าอาหารเย็น(วันท่ีสอง) 58 คน  
1 ม้ือ ๆ ละ 200 บาท  

 
4,640 

 
29,000 

 
20,300 

 
11,600 

 



82 
 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

 
รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 

 - ค)าอาหารว)างและเครื่องด่ืม 58 
คน 1 ม้ือ ๆ  ละ 35 บาท  
- ค)าอาหารว)างและเครื่องด่ืม 58 
คน 1 ม้ือ ๆ  ละ 50 บาท  
- ค)าน้ํามันเชื้อเพลิง,ทางด)วน  
- ค)าเหมารถบัส 1 คัน ๆ ละ 
16,000 บาท 2 วัน  
- ค)าท่ีพัก 58 คน 1 คืน ๆ ละ 600 
บาท  
- ค)าตอบแทนวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท 
- ค)าสมนาคุณดูงาน 1 แห)ง  
- ค)าปNายผ	า  

 
2,030 

 
2,900 
1,400 

 
32,000 

 
34,800 

 
3,600 
1,500 
540 

3. สรุปและรายงานผล - - 
 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
ร	อยละ 100 ของลูกจ	างประจําและ
ลูกจ	างชั่วคราว มีความพร	อม 
ในการปฏิบัติงานและการบริหารงานท่ีดี
มีความรู	  ความเข	าใจ ทักษะ  
ในการปฏิบัติหน	าท่ีราชการได	อย)างมี
ประสิทธิภาพ  

- สังเกต/ สัมภาษณ� /
สอบถาม 

- แบบสอบถาม 
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ยุทธศาสตร3ท่ี 4 
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งาน/โครงการ   จัดการแข�งขันกีฬาเพ่ือพัฒนาสู�ความเป&นเลิศ  
    ประจําป)งบประมาณ ๒๕๖๑ 
แผนงาน   พ้ืนฐานด	านการพัฒนาและเสริมสร	างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร3 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 4  
สนองยุทธศาสตร3 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 4 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข	อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ต)อเนื่อง 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ)มส)งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู:รับผิดชอบ นางศิริเพ็ญ สุปDนนุช และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน- ธันวาคม 2560  
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 องค�การบริหารส)วนจังหวัดอุทัยธานี และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต ๑ เป>นหน)วยงานท่ีเก่ียวข	องกับการพัฒนาบุคคล ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห)งชาติ ด	วยการส)งเสริมเผยแพร)การศึกษาให	พัฒนาก	าวหน	าแพร)หลายออกไปสู)สังคมเมืองและ
ชนบท 
 “กีฬา” เป>นเครื่องมือประเภทหนึ่งท่ีจะพัฒนาเด็ก นักเรียน และเยาวชนทุกด	าน ไม)ว)าจะ
เป>นความแข็งแรงของร)างกาย การปNองกันโรคภัยไข	เจ็บ การใช	ชีวิตในสังคม และการบริหาร
อารมณ� การเล)นกีฬาประเภทใดก็ตามล	วนแต)ให	ประโยชน�แก)บุคคลและส)วนรวม ท้ังเล)นกีฬาเพ่ือ
การออกกําลังกายและการเล)นกีฬาเพ่ือเพ่ิมทักษะสําหรับการแข)งขัน ซ่ึงท้ังหลายท้ังปวงจะส)งผลต)อ
ระบบการทํางานภายในร)างกาย ท้ังระบบกล	ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบหลอดเลือดและหัวใจ หากเด็ก
และเยาวชนได	ตระหนักถึงเหตุผลความจําเป>นเหล)านี้ ก็จะสามารถออกแบบและวางแผนการออก
กําลังกายของตนเองได	อย)างมีประสิทธิผล นอกจากนี้การเล)นและการแข)งขันกีฬา ยังมีความสําคัญยิ่ง
ต)อการพัฒนาคุณธรรมและชีวิตของนักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะการนํากีฬา มาเป>นเครื่องมือในการ
ต)อต	านและปNองกันการม่ัวสุมอบายมุข และสารเสพติดต)างๆ อีกท้ังเป>นการใช	เวลาว)าง ให	เป>น
ประโยชน� 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ และกลุ)มโรงเรียนในสังกัด      
เห็นความจําเป>นและเพ่ือประโยชน�ท่ีจะเกิดกับนักเรียน จึงได	จัดทําโครงการแข)งขันกีฬาเพ่ือพัฒนา            
สู)ความเป>นเลิศ ระดับกลุ)มโรงเรียน ประจําปG ๒๕๖๑ ข้ึน แต)เนื่องจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ และกลุ)มโรงเรียนในสังกัด ไม)มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะดําเนิน
โครงการฯ ดังกล)าวได	 จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค�การบริหารส)วนจังหวัดอุทัยธานี 
ในการดําเนินโครงการฯ ดังกล)าว  
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2.  วัตถุประสงค3 
 2.1 เพ่ือส)งเสริมให	นักเรียนทุกคนออกกําลังกายหรือเล)นกีฬา เพ่ือพัฒนาเป>นทรัพยากร
บุคคลท่ีมีคุณภาพ และอยู)ร)วมกันในสังคมได	อย)างมีความสุข 
 2.2 เพ่ือพัฒนากีฬาข้ันพ้ืนฐานให	นักเรียนเป>นนักกีฬา ได	รับการพัฒนาความสามารถ        
ของตนเองเพ่ือความเป>นเลิศท้ังในระดับโรงเรียน ระดับอําเภอ ระดับภาคและระดับประเทศต)อไป 
 2.3 เพ่ือใช	กิจกรรมกีฬาเป>นสื่อในการลดปDญหาสังคม ไม)ยุ)งเก่ียวกับสิ่งเสพติดซ่ึงเป>นการ
ใช	เวลาว)าง ให	เกิดประโยชน�  
 2.4 เพ่ือให	นักเรียนมีสุขภาพร)างกายแข็งแรงสมบูรณ� สามารถปกปNองช)วยเหลือตนเอง      
และสังคมในชุมชนได	อย)างมีศักยภาพ   
 
3.  เป=าหมาย 
 3.1 นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี   
เขต 1 จํานวน 83 โรงเรียน 3 สาขา 

3.2 นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ในสังกัดสถานศึกษาเอกชน จํานวน 5 โรงเรียน 
 3.3 นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ได	ออกกําลังกาย และเล)นกีฬา ตามทักษะความสามารถใน
ชนิดกีฬาท่ีตนสนใจทุกโรงเรียน ทุกสังกัด และทุกระดับชั้น ท้ัง 9 กลุ)มโรงเรียน ใน 4 อําเภอของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 รวม 91 โรงเรียน 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู:รับผิดชอบ 

1 จัดทําโครงการเพ่ือขอความ
อนุเคราะห�สนับสนุนงบประมาณ
สมทบจากองค�การบริหารส)วน
จังหวัดอุทัยธานี 

ตุลาคม 2560 - 
กันยายน 2561 

นางศิริเพ็ญ สุปDนนุช 
  และคณะ 

2 แต)งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
3 ประสานงาน วางแผนการจัดการ

แข)งขัน กําหนดหลักเกณฑ� 
ประชาสัมพันธ� 

4 ประชุมผู	แทนทีมชนิดกีฬาต)างๆ/
ประชุมกรรมการผู	ตัดสิน 

5 ดําเนินการจัดการแข)งขัน คัดเลือก       
ผู	ชนะแต)ละระดับเป>นผู	แทนกลุ)ม/
อําเภอ เข	าร)วมการแข)งขัน ระดับ
จังหวัด/ระดับภาค 

6 สรุปผล ประเมินผล รายงานผล 
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5. งบประมาณ    จํานวน 2,150,000 บาท 
 1. งบประมาณขององค�การบริหารส)วนจังหวัดอุทัยธานี หมวดเงินอุดหนุนสนับสนุน 
2,145,000 บาท 
 2. ใช	งบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ี
ได	รับจัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน เป>นเงิน 5,000 บาท (ขอถัวจ)ายทุก
รายการยกเว	นค)าวัสดุและค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. จัดทําโครงการเพ่ือขอความ
อนุเคราะห�สนับสนุนงบประมาณสมทบ
จากองค�การบริหารส)วนจังหวัดอุทัยธานี 

- - 

2. แต)งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน - - 
3. ประสานงาน วางแผนการจัดการ
แข)งขัน กําหนดหลักเกณฑ� 
ประชาสัมพันธ� 

- - 

4. ประชุมผู	แทนทีมชนิดกีฬาต)างๆ/
ประชุมกรรมการผู	ตัดสิน 

- - 

5. ดําเนินการจัดการแข)งขัน  
5.1 ระดับกลุ)มโรงเรียน 
 
 

 
- สนับสนุนการแข)งขันกีฬากลุ)ม
โรงเรียนในสังกัด 9 กลุ)ม ๆ ละ 
185,000 บาท   

 
1,665,000 

 
 

5.2 ระดับเขตพ้ืนท่ีฯ 
 
 
 
 
 
 

- ค)าตอบแทนกรรมการและ             
พิธีเปFด - ปFด 
- ค)าเบ้ียเลี้ยง ค)าอาหาร อาหารว)าง
และเครื่องด่ืมกรรมการ 
- ค)าวัสดุ เกียรติบัตร และจัดทํา
ปNายไว	นิล  
- สนับสนุนกลุ)มโรงเรียนในสังกัด 9 
กลุ)ม ๆ ละ 8,000 บาท 
- ค)าวัสดุ 

223,000 
 
 

60,000 
 

115,000 
 

72,000 
5,000 

6. สรุปผล ประเมินผล รายงานผล - ค)าใช	จ)ายในการติดตาม
ประเมินผลและรายงาน 

 
10,000 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
9.1 นักเรียนทุกสังกัด มีสุขภาพ
พลานามัยแข็งแรง อยู)ร)วมกันในสังคม
อย)างมีความสุข 
9.2 นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสังกัดได	
เล)นกีฬา ตามความสามารถในชนิดกีฬา
ท่ีตนสนใจ   
9.3 นักเรียนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสังกัด ได	
ใช	เวลาว)างให	เกิดประโยชน� และ
ห)างไกลจากสิ่งเสพติดต)างๆ 
9.4  นักเรียนท่ีเข	าร)วมโครงการนํา
ความรู	สู)ครอบครัว ชุมชน และสังคม
อย)างมีความสุข 

- การสังเกต 
- การประเมิน 
- การรายงานผล 

- แบบประเมินผล 
- สรุปรายงานผล 
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ยุทธศาสตร3ท่ี 6 
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งาน/โครงการ   การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนปฏิบัติการ  
    ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2561 
แผนงาน   ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สนองกลยุทธ3 กลยุทธ�ท่ี 6  
สนองกลยุทธ3 สพฐ.  กลยุทธ�ท่ี 6 
ลักษณะโครงการ  ต)อเนื่อง 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ)มนโยบายและแผน  
ผู:รับผิดชอบ   นางก่ิงแก	ว จรุงธนะกิจ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2560 

1.  หลักการและเหตุผล 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  ได	ถือปฏิบัติตามนโยบาย          

ด	านสังคมของรัฐบาล  รวมท้ังนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนํามาใช	ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ  
โดยการวางแผนบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงบประมาณให	เกิดประสิทธิภาพ ด	วยการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปG 2559  ให	มีผลการปฏิบัติท่ีสอดคล	อง สนองตอบและสนับสนุน
นโยบายของหน)วยงานระดับเหนือจนถึงระดับประเทศดังกล)าวข	างต	น  อีกท้ังมีหน	าท่ีสนับสนุน
ปDจจัยและงบประมาณให	โรงเรียนในสังกัดมีวัสดุ อุปกรณ� ครุภัณฑ� อาคารเรียน อาคารประกอบ  
และสิ่งก)อสร	างอ่ืน  ให	มีจํานวนเพียงพอต)อความต	องการ  ให	สามารถจัดการเรียนการสอนได	อย)าง
มีประสิทธิภาพและเป>นไปตามแนวทางการจัดการศึกษา จึงมีความจําเป>น ต	องมีการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีมีอยู)อย)างมีประสิทธิภาพ คุ	มค)า ให	ประชากรวัยเรียนในเขตท่ีรับผิดชอบได	รับโอกาส
ทางการศึกษาภาคบังคับอย)างท่ัวถึงตามเจตนารมณ�ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห)งชาติ          
พ.ศ. 2542 แก	ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ         
พ.ศ. 2545 ท่ีจะมุ)งหวังสร	างสรรค�สังคมมนุษย�ท่ีสมบูรณ�ทั้งทางร)างกาย  จิตใจ สติปDญญา          
เป>นคนดี คนเก)ง และอยู)ในสังคมได	อย)างมีความสุข 

 
2. วัตถุประสงค3  

2.1 เพ่ือให	สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดําเนินการ จัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  เพ่ือสําหรับใช	เป>นเครื่องมือในการปฏิบัติราชการ
และบริหารจัดการศึกษา   

2.2 เพ่ือให	สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และโรงเรียน         
ในสังกัดมีกรอบแนวคิด นโยบายของหน)วยงานท่ีเก่ียวข	อง และทิศทางการดําเนินงานตามแผน 
เพ่ือเป>นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและการบริหารงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย)างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง เพ่ือให	บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการให	เกิดประสิทธิภาพ                
ตามนโยบาย เปNาหมาย และตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
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3. เป=าหมาย 
 3.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 3.2 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ประกอบด	วย ผู	อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 รองผู	อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ผู	อํานวยการกลุ)ม/หน)วย/ศูนย�  ศึกษานิเทศก� และบุคลากรเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 3.3 คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด	วย 
ผู	อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 รองผู	อํานวยการสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ผู	อํานวยการกลุ)ม/หน)วย/ศูนย� ประธานกลุ)มโรงเรียน 
และบุคลากรท่ีเก่ียวข	อง 
 3.4 ระยะเวลา 2 ระยะ  
  ระยะท่ี 1  จํานวน 2 วัน ในระหว)างวันท่ี 15 - 19 มกราคม 2561                      
ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
  ระยะท่ี 2  จํานวน 2 วัน ในวนัท่ี 26 – 27 มกราคม 2561 ณ อําเภอแม)สอด 
จังหวัดตาก 
  
4.  กิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู:รับผิดชอบ 
1 
 
 
 

รวบรวมข	อมูลพ้ืนฐาน นโยบายท่ีเก่ียวข	อง 
ผลการดําเนินงานใน ปGงบประมาณ พ.ศ.
2560  ปDญหา อุปสรรค และความต	องการ 
และโครงการท่ีขอต้ังงบประมาณ 
ปGงบประมาณ พ.ศ.2561 

ธันวาคม 2560 นางก่ิงแก	ว จรุงธนะกิจ 

2 แจ	งให	ผู	เก่ียวข	องและทุกกลุ)มในท่ีประชุม
พบปะสนทนายามเช	า เพ่ือเสนอโครงการ
ตามยุทธศาสตร� 

ธันวาคม 2560 

3 แต)งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2561 

มกราคม 2561 

4 รวบรวมโครงการและจัดทํารายละเอียด
และจัดทําร)างแผนปฏิบัติการ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ.2561 ในส)วนท่ี 1, 2 และ 3 

มกราคม 2561 

5 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2561 

มกราคม 2561 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู:รับผิดชอบ 
6 ปรับแก	ไขโครงการตามท่ีคณะกรรมการ

กลั่นกรองโครงการ ประจําปGงบประมาณ 
พ.ศ.2561 นําเสนอ และบรรจุไว	ในร)าง
แผนปฏิบัติการ ประจําปGงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

มกราคม 2561 นางก่ิงแก	ว จรุงธนะกิจ 

7 แต)งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2561 

มกราคม 2561 

8 ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2561 

26 - 27 มกราคม 2561 

9 จัดพิมพ�เอกสารแผนปฏิบัติการประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

กุมภาพันธ� 2561 

10 เผยแพร)เอกสารแผนปฏิบัติการประจําปG 
และประชุมชี้แจงแก)ผู	เก่ียวข	องและ
โรงเรียนในสังกัด 

กุมภาพันธ� 2561 

11 ดําเนินงานตามแผน กุมภาพันธ� - กันยายน 
2561 

12 สรุปและรายงานผล กันยายน 2561 
 
4.  งบประมาณท่ีใช:     จํานวน 113,140 บาท 

ใช	งบประมาณตามภาระงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
ท่ีได	รับจัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ)ายทุกรายการยกเว	นค)าวัสดุและ
ค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. รวบรวมข	อมูลพ้ืนฐาน นโยบาย 
ท่ีเก่ียวข	อง ผลการดําเนินงานใน 
ปGงบประมาณ พ.ศ.2560 ปDญหา 
อุปสรรค และความต	องการ และ
โครงการท่ีขอต้ังงบประมาณ 
ปGงบประมาณ พ.ศ.2561 

- - 

2. แจ	งให	ผู	เก่ียวข	องและทุกกลุ)ม     
ในท่ีประชุมพบปะสนทนายามเช	า 
เพ่ือเสนอโครงการตามยุทธศาสตร� 

- - 
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รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
3. แต)งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการ ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.
2561 

- - 

4. รวบรวมโครงการและจัดทํา
รายละเอียดและจัดทําร)าง
แผนปฏิบัติการ ประจําปGงบประมาณ 
พ.ศ.2561 ในส)วนท่ี 1, 2 และ 3 

- - 

5. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการ ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.
2561 

- ค)าอาหาร อาหารว)างและเครื่องด่ืม 
สําหรับคณะกรรมการและเจ	าหน	าท่ี          
26 คน ๆ ละ 160 บาท 2 วัน 

8,320 

6. ปรับแก	ไขโครงการตามท่ี
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ 
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ.2561 
นําเสนอ และบรรจุไว	ในร)าง
แผนปฏิบัติการ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ.2561 

- - 

7. แต)งต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ.2561 

- - 

8. ประชุมคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ.2561 

- ค)าอาหารเช	าสําหรับคณะกรรมการ  
27 คน ๆ ละ 200 บาท 
- ค)าอาหารกลางวัน 27 คน ๆ ละ 300 
บาท 2 ม้ือ 
- ค)าอาหารว)างและเครื่องด่ืม 27 คน    
คนละ 50 บาท 4 ม้ือ 
- ค)าอาหารเย็น 27 คน ๆ  ละ 350 บาท 2 ม้ือ 
- ค)าท่ีพักสําหรับคณะกรรมการ 24 คน 
  1.อัตรา 1,200 บาท  
  2.อัตรา 600 บาท 26 คน 
- ค)าเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถยนต� 4 คน 
คนละ 240 บาท 2 วัน 
- ค)าท่ีพักพนักงานขับรถยนต� 4 คน          
คนละ 800 บาท 
- ค)าน้ํามันรถยนต�ราชการ 4 คัน ๆ ละ 
2,500 บาท 

 
5,400 

 
16,200 

 
5,400 
18,900 

 
1,200 
15,600 

 
1,920 

 
3,200 

 
10,000 
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รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
9. จัดพิมพ�เอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ค)าจ	างจัดพิมพ�เอกสารแผนปฏิบัติการฯ 
จํานวน 150 เล)ม ๆ ละ 180 บาท 

27,000 

10. เผยแพร)เอกสารแผนปฏิบัติ
การประจําปG และประชุมชี้แจงแก)
ผู	เก่ียวข	องและโรงเรียนในสังกัด 

- - 

11. ดําเนินงานตามแผน - - 
12. สรุปและรายงานผล - - 

 

5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ดําเนินการวางแผน
บริหารจัดการศึกษาโดยมีเครื่องมือในการ
ปฏิบัติราชการและบริหารจัดการศึกษา   
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดทุกแห)ง
มีแผนการดําเนินงาน  เพ่ือใช	เป>นกรอบ
แนวคิด ทิศทาง และเป>นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการศึกษาและการบริหาร
งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย)างมีประสิทธิภาพ และให	บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานให	เกิดประสิทธิภาพตามนโยบาย
เปNาหมายและตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 มีผลการดําเนินงานสําหรับ
เป>นข	อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
ข้ันพ้ืนฐานได	อย)างมีคุณภาพ 

- ตรวจสอบผล              
การปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบเอกสารผล
การดําเนินงาน 
- ตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบเอกสารผล
การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
- การรายงานผล 
 

- แบบตรวจสอบ 
- เอกสารผล                 
การดําเนินงาน 
 
- แบบตรวจสอบ 
- เอกสารผล                 
การดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
- แบบรายงานผล 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

งาน/โครงการ   ตรวจเช็คและปรับปรุงระบบเครือข)ายอินเตอร�เน็ต 
    โรงเรียนในสังกัด 
แผนงาน   พ้ืนฐานด	านการพัฒนาและเสริมสร	างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร3 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  
สนองยุทธศาสตร3 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข	อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ต)อเนื่อง 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  ศูนย�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
ผู:รับผิดชอบ นายสุพจน� มธุรส  และคณะ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม - กันยายน 2561 
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีหน	าท่ีในการให	บริการ 
ส)งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ต้ังแต)ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต	น รวมท้ังสิ้นจํานวน 87 โรงเรียน  
 เพ่ือให	การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพ มีความเจริญก	าวหน	าทันต)อ              
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู	 มีความก	าวหน	าทุกด	าน โดยเฉพาะด	านเทคโนโลยีในปDจจุบันท่ีก)อ
ประโยชน�ต)อครูและนักเรียนในการนําความรู	ด	านเทคโนโลยีไปใช	ในชีวิตประจําวัน 
 
2.  วัตถุประสงค3 
 เพ่ือตรวจเช็คและปรับปรุงระบบเครือข)ายอินเตอร�เน็ตของโรงเรียนให	มีประสิทธิภาพและ
ใช	งานได	ดีครบทุกโรงเรียน 
 
3.  เป=าหมาย 
 3.1 โรงเรียนในสังกัดทุกแห)งใช	งานระบบเครือข)ายอินเทอร�เน็ตได	ดีครบทุกโรงเรียน 
 3.2 โรงเรียนในสังกัดท่ีมีระบบเครือข)ายอินเตอร�เน็ตหลายเครือข)ายสามารถใช	งานได	ดีทุก
เครือข)าย 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู:รับผิดชอบ 

1 แต)งต้ังและประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 

กุมภาพันธ� 2561 นายสุพจน� มธุรส   
  และคณะ 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู:รับผิดชอบ 

2 ตรวจเช็คและปรับปรุงระบบ
เครือข)ายอินเตอร�เน็ตโรงเรียนใน
สังกัด 

มกราคม  - 
กรกฎาคม 2561 

นายสุพจน� มธุรส   
  และคณะ 

3 สรุปและรายงานผล สิงหาคม 2561 
 
5. งบประมาณ    จํานวน 9,600 บาท 

ใช	งบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได	รับ
จัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ)ายทุกรายการยกเว	นค)าวัสดุและ
ค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. แต)งต้ังและประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการ 

- - 

2. ตรวจเช็คและปรับปรุงระบบเครือข)าย
อินเตอร�เน็ตโรงเรียนในสังกัด 

- ค)าเบ้ียเลี้ยงคณะกรรมการ 3 คน 
20 วัน ๆ ละ 120 บาท รวม 7,200 
บาท 
- ค)าเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถยนต�  
1 คน 20 วัน ๆ ละ 120 บาท  

 
 

7,200 
 

2,400 
3. สรุปและรายงานผล - - 

 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
โรงเรียนท้ังหมดจํานวน 87 โรงเรียน 
ได	รับการปรับปรุงแก	ไขระบบเครือข)าย
อินเตอร�เน็ตครบทุกโรงเรียน 
 
 
 

- ตรวจเช็คอุปกรณ� 
- ตรวจเช็คระบบสัญญาณ 
- ดําเนินการปรับปรุง
แก	ไขระบบเครือข)าย
อินเตอร�เน็ต 

- อุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส�ท่ีใช	
สําหรับการตรวจเช็ค
ระบบเครือข)าย
อินเตอร�เน็ต 
- แบบฟอร�มบันทึก         
การตรวจเช็คระบบ
เครือข)ายอินเตอร�เน็ต 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

งาน/โครงการ   พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
แผนงาน   พ้ืนฐานด	านการพัฒนาและเสริมสร	างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร3 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  
สนองยุทธศาสตร3 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข	อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ต)อเนื่อง 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ)มนโยบายและแผน 
ผู:รับผิดชอบ นางก่ิงแก	ว  จรุงธนะกิจ  
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561  
 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

ตามนโยบายรัฐบาลทางด	านสังคมและคุณภาพชีวิต  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  รวมถึง
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เก่ียวกับการมุ)งม่ันส)งเสริม  สนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให	กับประชากรวัยเรียนอย)างท่ัวถึง เสมอภาคให	มีคุณธรรม นําความรู	ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ซ่ึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะประสบผลบรรลุ
เปNาหมายมีผลลัพธ�ท่ีน)าพึงพอใจได	นั้นต	องอาศัยความร)วมมือ ร)วมใจจากบุคลากรผู	มีส)วนเก่ียวข	อง 
ในทุกด	าน  จึงจําเป>นอย)างยิ่งท่ีจะต	องมีการส)งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ  ทักษะความรู	 
และประสบการณ�ของบุคลากรในทุกระดับให	สามารถบริหารจัดการอย)างมีประสิทธิภาพ และเป>น
ทีมงานท่ีเข	มแข็งท่ีจะใช	ทักษะ ประสบการณ�และความสามารถบริหารจัดการศึกษาให	สอดคล	อง
สนองตอบนโยบาย และจุดเน	นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบังเกิดผลสําเร็จโดยจะต	องมีปDจจัย
สําหรับสนับสนุนการดําเนินงานดังกล)าว อย)างพอสมควรกับความจําเป>น  จึงได	จัดทําโครงการนี้ข้ึน 
 
2.  วัตถุประสงค3 
 เพ่ือเป>นค)าใช	จ)ายตามความต	องการจําเป>นเร)งด)วนของการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานใน
ระหว)างปGงบประมาณ พ.ศ.2561 
 
3.  เป=าหมาย 
 3.1 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 3.2 บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผู:รับผิดชอบ 

1 พิจารณาและจัดทําแผนการใช�จ�าย
งบประมาณ 

ตุลาคม 2561 นางก่ิงแก	ว จรุงธนะกิจ 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผู:รับผิดชอบ 

2 วิเคราะห2ความต�องการจําเป&น
เร�งด�วนของการปฏิบัติราชการ/
ปฏิบัติงาน 

ตุลาคม 2560 - 
กันยายน 2561 

นางก่ิงแก	ว จรุงธนะกิจ 

3 วิเคราะห� ตามความต	องการจาํเป>น 
ความสําคัญ ความถูกต	อง                 
ตามระเบียบ เพื่อนาํเสนอผู	อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พิจารณา
อนุมัติ 

ตุลาคม 2560 - 
กันยายน 2561 

4 แจ�งผลการอนุมัติให�                
ผู�เก่ียวข�องทราบและดําเนินการ 

ตุลาคม 2560 - 
กันยายน 2561 

5 สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน กันยายน 2561 
 
5. งบประมาณ    จํานวน 195,680 บาท 

ใช	งบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได	รับ
จัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ)ายทุกรายการยกเว	นค)าวัสดุและ
ค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. พิจารณาและจัดทําแผนการใช	จ)าย
งบประมาณ 

- ค)าใช	สอย (ค)าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพัก 
ค)าใช	จ)ายในการประชุมอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน) 

195,680 

2. วิเคราะห�ความต	องการจําเป>นเร)งด)วน
ของการปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน 

- - 

3. วิเคราะห� ตามความต	องการจําเป>น 
ความสําคัญ ความถูกต	อง ตามระเบียบ 
เพ่ือนําเสนอผู	อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี 
เขต 1 พิจารณาอนุมัติ 

- - 

4. แจ	งผลการอนุมัติให	ผู	เก่ียวข	องทราบ
และดําเนินการ 

- - 

5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน - - 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ในสังกัด มีความรู	 ความสามารถ             
มีทักษะ ประสบการณ�การปฏิบัติงาน       
ด	วยการไปราชการ ศึกษา อบรม           
ดูงานตามท่ีหน)วยงานต	นสังกัด และ 
ส)วนราชการอ่ืนท่ีจัดให	ความรู	 ทักษะ
กระบวนการ 
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1              
ใช	ทรัพยากรท่ีมีอยู)สําหรับพัฒนา            
การบริหารจัดการศึกษาให	เกิด
ประสิทธิภาพ 
3. ข	าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะ ความรู	ความสามารถ
และมีมาตรฐานทางวิชาชีพสูง 

- การรายงานการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
- การรายงาน 
 
 
 
 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
 

- แบบรายงาน 
การปฏิบัติงาน 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

งาน/โครงการ   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีสู)มาตรฐาน 
    (งบประจํา) 
แผนงาน   พ้ืนฐานด	านการพัฒนาและเสริมสร	างศักยภาพคน 
สนองยุทธศาสตร3 สพฐ.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  
สนองยุทธศาสตร3 สพป.  ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
มาตรฐานเขตพ้ืนท่ี  ข	อท่ี 1 - 3 
ลักษณะโครงการ  ต)อเนื่อง 
หน&วยงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ)มนโยบายและแผน 
ผู:รับผิดชอบ นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน� 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561  
 
1.  หลักการและเหตุผล 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ถือปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
เพ่ือนํามาใช	ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามภารกิจท่ีรับผิดชอบโดยการวางแผนบริหาร
จัดการศึกษาและบริหารงบประมาณให	เกิดประสิทธิภาพ  สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ในสังกัด  ต้ังแต)ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต	น รวม 86 โรงเรียน (โรงเรียนเอกเทศ 83 
โรงเรียน, โรงเรียนสาขา 3 โรงเรียน) เพ่ือให	การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีคุณภาพมีความ
เจริญก	าวหน	า ทันต)อการเปลี่ยนแปลงของสังคมแห)งการเรียนรู	 มีความก	าวหน	าในทุก ๆ ด	าน อันจะ
เกิดประโยชน�ต)อนักเรียนในการนําความรู	ไปใช	ในชีวิตประจําวันและในสังคม 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 จึงต	องมีความพร	อมในการ
ให	บริการ ส)งเสริม สนับสนุนโรงเรียนในสังกัด และมีความจําเป>นต	องบริหารจัดการสํานักงาน         
ให	มีวัสดุอุปกรณ�เพียงพอต)อความต	องการ มีความพร	อมในการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด	าน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพตามบริบทของเขตพ้ืนท่ีได	อย)างเหมาะสม สามารถบริหารงบประมาณท่ีมีอยู)อย)างมี
ประสิทธิภาพ     

 
2.  วัตถุประสงค3 

2.1  เพ่ือให	มีแผนการใช	งบประมาณถูกต	องเหมาะสม 
2.2 เพ่ือให	การจัดสรรงบประมาณเป>นไปอย)างถูกต	องตรงตามความต	องการ 
2.3 เพ่ือให	การบริหารงบประมาณถูกต	อง ทันเวลา เป>นไปตามระเบียบของทางราชการ 
 

3. เป=าหมาย 
3.1 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1  บริหารงบประมาณตาม

แผนการใช	ได	อย)างถูกต	องทันเวลา  และเป>นไปตามระเบียบของทางราชการ 
3.2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 บริหารงบประมาณท่ีมีอยู)

อย)างคุ	มค)า และเกิดประโยชน�สูงสุดต)อทางราชการ 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 
ผู:รับผิดชอบ 

1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานแจ	งผลการจัดสรร
งบประมาณในส)วนของงบประจํา 

พฤศจิกายน 2560 
 
 

นางมลฑา  
  สมบุญพูลพิพัฒน�  

2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1    
กําหนดแผนการใช	จ)ายงบประมาณ 
- ค)าสาธารณูปโภค 
- ค)าประชุมคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาฯ 
- ค)าประชุมคณะกรรมการฯ กตปน. 
- ค)าเบ้ียเลี้ยง ท่ีพักพาหนะ 
- ค)าวัสดุสํานักงาน 
- ค)าวัสดุอ่ืน (วัสดุท่ัว ๆ ไป) 
- ค)าวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 
- ค)าซ)อมแซมยานพาหนะและขนส)ง 
- ค)าซ)อมแซมครุภัณฑ� 
- ค)าบํารุงเครื่องปรับอากาศ 
- ค)าวัสดุยานพาหนะและขนส)ง 
- ค)าถ)ายเอกสาร 
- ค)ากําจัดขยะมูลฝอย 
- ค)าใช	จ)ายบริหารจัดการ                
ตามภาระงาน 
- ค)าเบ้ียเลี้ยงท่ีพักและพาหนะของ 
ผอ.สพป. 

พฤศจิกายน 2560 
 

3 แจ	งผู	เก่ียวข	องดําเนินการบริหาร
จัดการงบประมาณท่ีได	รับจัดสรร 

พฤศจิกายน  2560 
 

4 ติดตามการใช	งบประมาณ 
รายงานผลการใช	งบประมาณ 

มกราคม - 
กันยายน 2561 

5 สรุปผลการบริหารงบประมาณ 
และรายงานผู	เก่ียวข	อง 

กันยายน  2561 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.อุทัยธานี เขต 1 

5. งบประมาณ    จํานวน  3,000,000  บาท  
ใช	งบประมาณ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ท่ีได	รับ

จัดสรรตามปกติ  ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2561  แผนงานพ้ืนฐานด	านการพัฒนาและ
เสริมสร	างศักยภาพคน ผลผลิตผู	จบการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมหลัก การจัดการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต	นสําหรับโรงเรียนปกติ งบดําเนินงาน  (ขอถัวจ)ายทุกรายการยกเว	นค)าวัสดุและ
ค)าน้ํามัน) รายละเอียดดังนี้ 

รายการ รายละเอียดการใช:งบประมาณ จํานวนเงิน 
1. สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจ	งผลการ
จัดสรรงบประมาณในส)วนของ         
งบประจํา 

- - 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1    
กําหนดแผนการใช	จ)าย
งบประมาณ 

-ค)าสาธารณูปโภค  
-ค)าเบ้ียเลี้ยงท่ีพักและพาหนะ  
-ค)าวัสดุเบ็ดเตล็ด(กลุ)มอํานวยการ)  
-ค)าวัสดุเชื้อเพลิงและหล)อลื่น  
-ค)าซ)อมแซมยานพาหนะและขนส)ง  
-ค)าบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
-ค)าวัสดุยานพาหนะและขนส)ง  
-ค)าถ)ายเอกสาร  
-ค)ากําจัดขยะมูลฝอย  
-ค)าใช	จ)ายบริหารจัดการตาม             
ภาระงาน  
-พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบาย
เร)งด)วนของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
-ค)าใช	จ)ายไปราชการ (ผอ.เขต) 

800,000 
300,000 
50,000 
350,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
5,000 

 
500,000 

 
 

575,000 
20,000 

3. แจ	งผู	เก่ียวข	องดําเนินการ
บริหารจัดการงบประมาณท่ีได	รับ
จัดสรร 

- - 

4. ติดตามการใช	งบประมาณ 
รายงานผลการใช	งบประมาณ 

- - 

5. สรุปผลการบริหารงบประมาณ 
และรายงานผู	เก่ียวข	อง 

- - 

 
 
 



102 
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6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช: 
1. บริหารงบประมาณเป>นไปตาม
แผนได	อย)างถูกต	อง ทันเวลา 
2. บริหารงบประมาณได	อย)างมี
ประสิทธิภาพเป>นไปตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

- ติดตาม/ตรวจสอบ 
 
 
- ติดตาม/ตรวจสอบ 

- แบบติดตาม 
 
 
- แบบติดตาม 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
คณะทํางานและคณะผู�จัดทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะทํางาน 
 

ที่ปรึกษา 
     1. ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
     2. รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ทุกท9าน 
     3. ผู!อํานวยการกลุ9ม ทุกกลุ9ม  ผู!อํานวยการหน9วยตรวจสอบภายใน   
         และผู!อํานวยการศูนย8เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป%งบประมาณ พ.ศ. 2561 
1. ดร.สุชาติ กลัดสุข             ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 2. นายบรรพต เหมือนทอง             รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
 3. นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ8        รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธาน ีเขต 1 
 4. นายจํานงค8  เชื้อชวด        รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธาน ีเขต 1 
 5. นายนเรศ  ภุมมา      รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธาน ีเขต 1 
 6. นายธงชัย ม่ันสุข   ผู!อํานวยการกลุ9มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ  
 7. นางสุริยา วรสิทธิ ์  ผู!อํานวยการกลุ9มบริหารงานบุคคล 
 8. นางมลฑา สมบุญพูลพิพัฒน8   ผู!อํานวยการกลุ9มนโยบายและแผน            
 9. นางจินตนา เนียมมา  ผู!อํานวยการกลุ9มบริหารงานการเงินและสินทรัพย8  
 10 นางฐิตินันท8 สถิตย8พงษ8  ผู!อํานวยการกลุ9มอํานวยการ    
 11. นางสาววัชนันท8 เดชอําพร ผู!อํานวยการหน9วยตรวจสอบภายใน   
 12. นายสุพจน8 มธุรส  ผู!อํานวยการศูนย8เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา   
 13. นางศิริเพ็ญ สุป?นนุช  รักษาการผู!อํานวยการกลุ9มส9งเสริมการจัดการศึกษา  
 14. นางสาวโชติกา ศรีเริงหล!า ประธานกลุ9มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ9มท่ี 1  
 15. นายวิเชียร จรุงธนะกิจ  ประธานกลุ9มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ9มท่ี 2  
 16. นางสาวสุภาพร สถิตย8พงษ8  (แทน)ประธานกลุ9มโรงเรียนหนองขาหย9าง   
 17. นายสมพงษ8 แจ9มแสง  ประธานกลุ9มโรงเรียนทัพทัน กลุ9มท่ี 1   
 18. นายประชา ทองคําขาว  ประธานกลุ9มโรงเรียนทัพทัน กลุ9มท่ี 2   
 19. นายถวิล แก!วถ่ินดง  ประธานกลุ9มโรงเรียนทัพทัน กลุ9มท่ี 3   
 20. นายบรรจง จูรัตน8  ประธานกลุ9มโรงเรียนสว9างอารมณ8 กลุ9มท่ี 1  
 21. นายสมพงษ8 เกตุกรรม  ประธานกลุ9มโรงเรียนสว9างอารมณ8 กลุ9มท่ี 2  
 22. นายประสิทธิ์ อรุณศรีสุขสันต8  ประธานกลุ9มโรงเรียนสว9างอารมณ8 กลุ9มท่ี 3  
 23. นายสุทธวัฒน8 หม่ันเขตวิทย8    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ   
 24. นางอัชรา มณีรอด      นักประชาสัมพันธ8ชํานาญการพิเศษ   
 25. นางก่ิงแก!ว จรุงธนะกิจ   นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ     
 26. จ.ส.อ.ชํานิ  นุ9มสุข        นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ 
 27. นางจิราภรณ8 จันทร8ฤทธิ์    นักวิเคราะห8นโยบายและแผนชํานาญการ 
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