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              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
                                                            เอกสารลําดับที่  5/2563 



คํานํา 
    

  
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   ได!จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป(
งบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใช!เป2นกรอบในการดําเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 
โดยมีสาระสําคัญประกอบด!วย วิสัยทัศน9 พันธกิจ ค:านิยมองค9การ ยุทธศาสตร9 จุดเน!นหลัก เป;าหมาย
ความสําเร็จ จุดเน!น มาตรการและตัวชี้วัดตามกลยุทธ9 ประเด็นการพัฒนายกระดับคุณภาพ ป(งบประมาณ พ.ศ. 
2563 โดยมีการวิเคราะห9ความสอดคล!องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สภาพป@ญหาและความต!องการจําเป2นของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  

    การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้จะบรรลุผลตามเป;าหมาย
ความสําเร็จท่ีกําหนดไว! ต!องได!รับความร:วมมือจากบุคลากรและโรงเรียนในสังกัด สนับสนุนสรรพกําลังจาก
หน:วยงานทุกภาคส:วน ร:วมกันผลักดันแผนสู:การปฏิบัติเพ่ือให!เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป;าหมายท่ีต้ังไว! รวมท้ัง          
ยังเป2นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ให!เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต:อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
โดยมุ:งเป;าหมายสุดท!ายคือ การพัฒนาให!นักเรียนได!รับโอกาสทางการศึกษาอย:างท่ัวถึงและมีคุณภาพ               
ตามศักยภาพอย:างเท:าเทียมกัน 
 
 
 
 
 
 

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
                    มีนาคม  2563 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 
 

                       หน�า 
 
สวนท่ี 1      บทนํา    1 
สวนท่ี 2      บริบทท่ีเก่ียวข�องด�านการศึกษา       16 

� ยุทธศาสตร9ชาติระยะ 20 ป(       16 
� กระทรวงศึกษาธิการ                    19 

                     � นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        ป(งบประมาณ พ.ศ. 2563       20 

� ยุทธศาสตร9การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี      22 
สวนท่ี 3    สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2563    
        ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1   25 

� วิสัยทัศน9         25      
� พันธกิจ         25 
� ค:านิยมองค9การ        25      
� เป;าประสงค9             25 
� ยุทธศาสตร9         26 
� จุดเน!น         30 
� นโยบาย         30  
� ตัวชี้วัดความสําเร็จ        32 

สวนท่ี 4 สรุปงาน/โครงการ/งบประมาณ ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ 
                    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1      47 

สรุปงาน/โครงการและงบประมาณ ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2563                 48 
สวนท่ี 5 รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2563  
                    ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1     53 
       ยุทธศาสตร8ท่ี 2          

1. แข:งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ป(การศึกษา 2562  
    ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 
2. การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการเรียนรู!วิทยาการคํานวณและ 
   โคJตด้ิง ระดับประถมตอนต!น สถาบันส:งเสริมการสอนวิทยาศาสตร9และ 
   เทคโนโลยี(สสวท.) 
3. บ!านนักวิทยาศาสตร9น!อยประเทศไทย  ป(การศึกษา 2562 
4. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู!สู:สากล : กิจกรรมการแข:งขันทางวิชาการ 
   ระดับนานาชาติ ประจําป( พ.ศ.2563 
5. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 



สารบญั(ตอ) 
 

                           หน�า 
 
6. การบริหารการสอบด!วยข!อสอบมาตรฐานในการสอบปลายป(ของผู!เรียน  
    ป(การศึกษา 2562 
7. ประเมินความสามารถด!านการอ:านของผู!เรียน ชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 1 
8. การประเมินคุณภาพผู!เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาป(ท่ี 3 
    ป(การศึกษา 2562 
9. ประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
   พุทธศักราช 2560 ป(การศึกษา 2562 
10. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
11. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning 
12. พัฒนานักเรียนอย:างมีคุณภาพด!วยการจัดการเรียนรู!วิทยาศาสตร9  
     คณิตศาสตร9 เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ป(งบประมาณ 2563  
     สถาบันส:งเสริมการสอนวิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ยุทธศาสตร8ท่ี 3  
13. การจัดทํารายงานผลนักเรียนรายบุคคลผ:านทางระบบ School Mis  
     ประจําป(การศึกษา 2562 
14. พัฒนาข!าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู:มืออาชีพ 
ยุทธศาสตร8ท่ี 4  

  15. นิเทศการจัดการเรียนการสอนเพศวิถี  
  16. การดูแลช:วยเหลือและคุ!มครองนักเรียนของ สพฐ. 
  17. การรับนักเรียน 
  18. ป;องกันและแก!ไขป@ญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  19. จัดการแข:งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนาสู:ความเป2นเลิศ ระดับกลุ:มโรงเรียน  
                          ประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2563 
  20. จัดการแข:งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนาสู:ความเป2นเลิศ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
                          ประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2563 
  ยุทธศาสตร8ท่ี 5  
  21. คัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช!พลาสติก ประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2563 
  22. ปลูกต!นไม!ในใจคน ปลูกคน สพฐ. ให!รักสิ่งแวดล!อม 
  ยุทธศาสตร8ท่ี 6  
  23. การจัดทํานโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                          อุทัยธานี เขต 1 
  24. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ป( (พ.ศ.2563 - 2565) และแผนปฏิบัติการ 
                          ประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2563 



สารบญั(ตอ) 
 

                           หน�า 
 
  25. การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาประสิทธิภาพ 
                          การขับเคลื่อนนโยบาย/กลยุทธ9สู:การปฏิบัติ ป(งบประมาณ พ.ศ.2563 
  26. การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการพัฒนาประสิทธิภาพ 
       การขับเคลื่อนนโยบาย/กลยุทธ9สู:การปฏิบัต ิป(งบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งท่ี 2 
  27. การบริหารคุณภาพกลุ:มโรงเรียน 
  28. นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา 
  29. การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  
                          เขต 1 ประจําป( 2563 
  30. ตรวจสุขภาพประจําป( 2562 
  31. นิเทศติดตามการดําเนินงานระบบเครือข:ายเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน  
                          ในสังกัด ประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2563 
  32. พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  33. การจัดทํารายงานผล "การประเมินตนเองของสถานศึกษา"  
                          (SELF-ASSESSMENT REPORT:SAR การวิเคราะห9ข!อมูล และ 
                          การซักซ!อมการประเมิน (Mock Assessment) สพป.อุทัยธานี เขต 1 
                          ป(การศึกษา 2562 ป(งบประมาณ 2563 
  34. พัฒนาบุคลากรด!านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                          ประจําป(งบประมาณ พ.ศ.2563 
  35. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในสถานศึกษาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ!างภาครัฐ 
                          ด!วยระบบอิเล็กทรอนิกส9 (e-Government Procrement : e-GP) 
  36. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป( 2563 
  37. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
ภาคผนวก 
 คณะทํางาน 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
คณะทํางาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะทํางาน 
 

ที่ปรึกษา 
     1. ผู!อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 
     2. รองผู!อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ทุกท:าน 
     3. ผู!อํานวยการกลุ:ม ทุกกลุ:ม  และผู!อํานวยการหน:วยตรวจสอบภายใน   
 

คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป(งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1. นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ9  รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน 
     ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1               
 2. นายวุฒิภัทร จูมโสดา   รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 3. นายนิรันดร สุขสุวานนท9  รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1                 
 4. นายธงชัย ม่ันสุข   ผู!อํานวยการกลุ:มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
 5. นางก่ิงแก!ว จรุงธนะกิจ  ผู!อํานวยการกลุ:มนโยบายและแผน      
 6. นางสุริยา วรสิทธิ ์  ผู!อํานวยการกลุ:มบริหารงานบุคคล        
 7. นางจินตนา เนียมมา  ผู!อํานวยการกลุ:มบริหารงานการเงินและสินทรัพย9      
 8. นางฐิตินันท9 สถิตย9พงษ9  ผู!อํานวยการกลุ:มอํานวยการ        
 9. นายสุทธวัฒน9 หม่ันเขตวิทย9    ผู!อํานวยการกลุ:มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 10. นายโฆษิต รักษาทรัพย9    ผู!อํานวยการกลุ:มกฎหมายและคดี        
 11. นายสุพจน9 มธุรส  ผู!อํานวยการส:งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีและการสื่อสาร  
 12. นางสาววัชนันท9 เดชอําพร ผู!อํานวยการหน:วยตรวจสอบภายใน 
 13. จ.ส.อ.ชํานิ  นุ:มสุข  ผู!อํานวยการกลุ:มส:งเสริมการจัดการศึกษา      
 14. นายธรณ9นนท9 ลี้ภัยรัตน9  ประธานกลุ:มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ:มท่ี 1  
 15. นายวิเชียร จรุงธนะกิจ  ประธานกลุ:มโรงเรียนเมืองอุทัยธานี กลุ:มท่ี 2      
 16. นางสาวสุภาพร สถิตย9พงษ9  ประธานกลุ:มโรงเรียนหนองขาหย:าง กลุ:มท่ี 1      
 17. นายสมพงษ9 แจ:มแสง  ประธานกลุ:มโรงเรียนทัพทัน กลุ:มท่ี 1       
 18. นายวิชัย พูลศรี   ประธานกลุ:มโรงเรียนทัพทัน กลุ:มท่ี 2       
 19. นายศุภวิชญ9 ดิษเจริญ  ประธานกลุ:มโรงเรียนทัพทัน กลุ:มท่ี 3       
 20. นายจิระ  ม่ิงเมืองมูล  ประธานกลุ:มโรงเรียนสว:างอารมณ9 กลุ:มท่ี 1      
 21. นายสมพงษ9 เกตุกรรม  ประธานกลุ:มโรงเรียนสว:างอารมณ9 กลุ:มท่ี 2      
 22. นายประสิทธิ์ อรุณศรีสุขสันต9   ประธานกลุ:มโรงเรียนสว:างอารมณ9 กลุ:มท่ี 3 
 23. นายกฤษณ9 สังเต็ม  ผู!อํานวยการโรงเรียนวัดหนองแก 
 24. นายศฐา ใจโพธา  ผู!อํานวยการโรงเรียนวัดทุ:งพ่ึง 
 25. นางจํานงค9 ชื่นชม  ผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองแห!ว 
 26. นางอโนชา สวรรคโลก  ผู!อํานวยการโรงเรียนบ!านหนองรัก 
 27. นายมาก อ:อนผาง  ศึกษานิเทศก9 
 28. นางจินดาพร แสงแก!ว  ศึกษานิเทศก9 
 29. นายวิเชียร คนึงหมาย  ศึกษานิเทศก9 



 30. นางสาวอัมพร วัฒนวิกย9กิจ ศึกษานิเทศก9 
 31. นางณฐกมล พูลเขตรกรม  ศึกษานิเทศก9 
 32. นางอุไร วงษ9นาค  ครู โรงเรียนบ!านดงยางใต! 
 33. นางปาริฉัตร ฤทธิ์นรา  ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี 
 34. นางสาวปริศนา สุขาลักษณ9 ครู โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต:า 
 35. นางสาวนันทิดา ด!วงอ:วม  ครู โรงเรียนอนุบาลทัพทัน 
 36. นางบาดาล สุขด!วงเขน  ครู โรงเรียนบ!านวังเตย 
 37. นายวิจิตร ว:องวิกย9การ  ครู โรงเรียนอนุบาลสว:างอารมณ9 
 38. นางสาทิพย9 จริตรัมย9  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ 
 39. นางอัชรา มณีรอด  นักประชาสัมพันธ9ชํานาญการพิเศษ 
 40. นางสาวอุษา จิตรสิขเรศ  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
 41. นางสิริภัค บุญอาจ  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ 
 42. นายเสน:ห9 อ:องแช:ม  นักวิเคราะห9นโยบายและแผนชํานาญการ 
 43. นางอรัญญา จิวะชาติ  นักวิเคราะห9นโยบายและแผนชํานาญการ 
 44. นางยิ้มศรี เมืองเหลือ  นักวิเคราะห9นโยบายและแผนชํานาญการ 
 45. นางจิราภรณ9 จันทร9ฤทธิ์  นักวิเคราะห9นโยบายและแผนชํานาญการ 
 42. นางสุนทรี นวกุล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 
คณะทํางานเรียบเรียงข�อมูล/จัดทําต�นฉบับ/ตรวจต�นฉบับ/จัดทํารูปเลม/ออกแบบรูปเลม 
 1. นายวุฒิภัทร จูมโสดา  รอง ผอ. สพป.อุทัยธานี เขต 1 
      2. นางก่ิงแก!ว  จรุงธนะกิจ  ผู!อํานวยการกลุ:มนโยบายและแผน 
      3. นายเสน:ห9 อ:องแช:ม  นักวิเคราะห9นโยบายและแผนชํานาญการ 
 4. นางอรัญญา จิวะชาติ  นักวิเคราะห9นโยบายและแผนชํานาญการ 
 5. นางยิ้มศรี เมืองเหลือ  นักวิเคราะห9นโยบายและแผนชํานาญการ 
 6. นางจิราภรณ9 จันทร9ฤทธิ์  นักวิเคราะห9นโยบายและแผนชํานาญการ 
 7. นางสาวบุญยิ่ง เชี่ยวธัญกิจ  เจ!าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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ส&วนท่ี  1 
บทนํา 

 
อํานาจหน*าที่ของสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 มีภารกิจในการบริหาร              
จัดการศึกษา มีหน&าท่ีดําเนินการให&เป'นไปตามอํานาจหน&าท่ีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การแบ+งส+วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2560 ประกาศ ณ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2560 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ+งส+วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ดังนี้ 
 ข&อ 5 ให&สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหน&าท่ีดําเนินการให&เป'นไปตามอํานาจหน&าท่ี
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามกฎหมายว+าด&วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีอํานาจหน&าท่ีดังต+อไปนี้ 
  1) จัดทํา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา               
ให&สอดคล&องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ
ความต&องการของท&องถ่ิน 
  2) วิเคราะห?การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหน+วยงานใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และแจ&งการจัดสรรงบประมาณท่ีได&รับให&หน+วยงานข&างต&นรับทราบ รวมท้ังกํากับ
ตรวจสอบติดตามการใช&จ+ายงบประมาณของหน+วยงานดังกล+าว 
  3) ประสาน ส+งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร+วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  5) ศึกษา วิเคราะห? วิจัย และรวบรวมข&อมูลสารสนเทศด&านการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  6) ประสานการระดมทรัพยากรด&านต+าง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือส+งเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
  8) ประสาน ส+งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค?กร
ปกครองส+วนท&องถ่ิน รวมท้ังบุคคล องค?กรชุมชน องค?กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  9) ดําเนินการและประสาน ส+งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาใน             
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  10) ประสาน ส+งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ
คณะทํางานด&านการศึกษา 
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  11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองค?กรหรือหน+วยงานต+าง ๆ ท้ังภาครัฐ 
เอกชน และองค?กรปกครองส+วนท&องถ่ิน 
  12) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&องหรือ
ท่ีได&รับมอบหมาย 
 ข&อ 6 ให&แบ+งส+วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไว&ดังต+อไปนี้ 
  1) กลุ+มอํานวยการ 
  2) กลุ+มนโยบายและแผน 
  3) กลุ+มส+งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4) กลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย? 
  5) กลุ+มบริหารงานบุคคล 
  6) กลุ+มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7) กลุ+มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  8) กลุ+มส+งเสริมการจัดการศึกษา 
  9) หน+วยตรวจสอบภายใน 
  10) กลุ+มกฎหมายและคดี 
 ข&อ 7 ส+วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอํานาจหน&าท่ีดังต+อไปนี้ 
  1) กลุ+มอํานวยการ มีอํานาจหน&าท่ีดังต+อไปนี้ 
 (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 (ข) ดําเนินการเก่ียวกับงานช+วยอํานวยการ 
 (ค) ดําเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล&อม และยานพาหนะ 
 (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค?กร 
 (จ) ประชาสัมพันธ? เผยแพร+กิจการ ผลงาน และบริการข&อมูลข+าวสาร 
 (ฉ) ประสานการดําเนินงานระหว+างหน+วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
 (ช) ดําเนินการเลือกต้ังและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 (ซ) ประสาน ส+งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
 (ฌ) ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข&องกับกิจการภายในของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท่ีมิใช+งานของส+วนราชการใดโดยเฉพาะ 
 (ญ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง
หรือท่ีได&รับมอบหมาย 
 2) กลุ+มนโยบายและแผน มีอํานาจหน&าท่ีดังต+อไปนี้ 
  (ก) จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให&สอดคล&องกับนโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต&องการของท&องถ่ิน 
  (ข) วิเคราะห?การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจ&ง            
การจัดสรรงบประมาณ 
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  (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช&จ+ายงบประมาณและ              
ผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 
  (ง) ดําเนินการวิเคราะห? และจัดทําข&อมูลเก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม เลิก และ
โอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  (จ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง
หรือท่ีได&รับมอบหมาย 
 3) กลุ+มส+งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอํานาจ
หน&าท่ีดังต+อไปนี้ 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห? ดําเนินการ และส+งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห? วิจัยและพัฒนาระบบข&อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การจัดการศึกษา 
  (ค) ดําเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (ง) ดําเนินการวิเคราะห? และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร?และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
  (จ) ส+งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง
หรือท่ีได&รับมอบหมาย 
 4) กลุ+มบริหารงานการเงินและสินทรัพย? มีอํานาจหน&าท่ีดังต+อไปนี้ 
  (ก) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
  (ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
  (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
  (ง) ดําเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย? 
  (จ) ให&คําปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี   
งานพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย? 
  (ฉ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง 
หรือท่ีได&รับมอบหมาย 
 5) กลุ+มบริหารงานบุคคล มีอํานาจหน&าท่ีดังต+อไปนี้ 
  (ก) วางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน+ง 
  (ข) ส+งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  (ค) วิเคราะห?และจัดทําข&อมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแต+งต้ัง ย&าย โอน และ
การลาออกจากราชการของข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ง) ศึกษา วิเคราะห? และดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน               
การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน&าท่ีให&ปฏิบัติของข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (จ) จัดทําข&อมูลเก่ียวกับบําเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
  (ฉ) จัดทําข&อมูลระบบจ+ายตรงเงินเดือนและค+าจ&างประจํา 
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  (ช) ปฏิบัติการบริการและอํานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรอง              
ต+าง ๆ การออกบัตรประจําตัว และการขออนุญาตต+าง ๆ 
  (ฌ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง 
หรือท่ีได&รับมอบหมาย 
 6) กลุ+มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอํานาจหน&าท่ีดังต+อไปนี้ 
  (ก) ดําเนินงานฝLกอบรมการพัฒนาก+อนแต+งต้ัง 
  (ข) ดําเนินงานฝLกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  (ค) ดําเนินงานพัฒนาข&าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให&เป'นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
  (ง) ปฏิบัติงานส+งเสริม สนับสนุน และยกย+องเชิดชูเกียรติข&าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  (จ ) ดํ าเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาต+อ ฝLกอบรม หรือปฏิ บั ติการวิจั ย
ภายในประเทศหรือต+างประเทศ 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห? วิจัย และเสริมสร&างระบบเครือข+ายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  (ช) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง
หรือท่ีได&รับมอบหมาย 
 7)  กลุ+มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอํานาจหน&าท่ีดังต+อไปนี้ 
  (ก) ประสาน ส+งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
หลักสูตรการศึกษาระดับก+อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
  (ข) ศึกษา วิเคราะห? วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู&
ของผู&เรียน 
  (ค) วิจัย พัฒนา ส+งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและ           
การประเมินผลการศึกษา 
  (ง) วิจัย พัฒนา ส+งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมท้ังประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  (ฉ) ศึกษา วิเคราะห? วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
  (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  (ซ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง
หรือท่ีได&รับมอบหมาย 
 8) กลุ+มส+งเสริมการจัดการศึกษา มีอํานาจหน&าท่ีดังต+อไปนี้ 
  (ก) ศึกษา วิเคราะห? ส+งเสริม สนับสนุน และดําเนินงานเก่ียวกับศาสตร?พระราชา 
  (ข) ส+งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  (ค) ส+งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเก่ียวกับการจัดเตรียมข&อมูลการจัด
การศึกษาข้ัน พ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค?กร ชุมชน องค?กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา                     
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
  (ง) ประสานและส+งเสริมองค?กรปกครองส+วนท&องถ่ินให&สามารถจัดการศึกษา
สอดคล&องกับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
  (จ) ส+งเสริมการจัดการศึกษาสําหรับผู&พิการ ผู&ด&อยโอกาส และผู&มีความสามารถ
พิเศษ 
  (ฉ) ส+งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ            
ยุวกาชาด เนตรนารี ผู&บําเพ็ญประโยชน? นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ?
สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
  (ช) ส+งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
  (ซ) ประสานการปNองกันและแก&ไขปOญหาการใช&สารเสพติด และส+งเสริมปNองกัน
แก&ไขและคุ&มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแลช+วยเหลือนักเรียน 
  (ฌ) ดําเนินงานวิเทศสัมพันธ? 
  (ญ) ประสาน ส+งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
  (ฎ) ส+งเสริมแหล+งเรียนรู& สิ่งแวดล&อมทางการศึกษา และภูมิปOญญาท&องถ่ิน 
  (ฏ) ประสานและส+งเสริมสถานศึกษาให&มีบทบาทในการสร&างความเข&มแข็งของ
ชุมชน 
  (ฐ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง
หรือท่ีได&รับมอบหมาย 
 9) หน+วยตรวจสอบภายใน ให&ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับหัวหน&าส+วนราชการ และมีอํานาจ
หน&าท่ีดังต+อไปนี้ 
  (ก) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการ
ดูแลทรัพย?สิน 
  (ข) ดําเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการดําเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเปNาหมายท่ีกําหนด 
  (ค) ดําเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
  (ง) ดําเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกําหนด 
  (จ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง
หรือท่ีได&รับมอบหมาย 
 10) กลุ+มกฎหมายและคดี ให&ปฏิบัติงานข้ึนตรงกับผู&อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และมีอํานาจหน&าท่ี ดังต+อไปนี้ 
  (ก) ส+งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  (ข) ดําเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องร&องเรียน 
  (ค) ดําเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  (ง) ดําเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ?และการพิจารณาอุทธรณ? 
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  (จ) ดําเนินการเก่ียวกับการร&องทุกข?และการพิจารณาร&องทุกข? 
  (ฉ) ดําเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ&าหน&าท่ี 
  (ช) ดําเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ+ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
  (ซ) ดําเนินการปNองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (ฌ) ศึกษา วิเคราะห? วิจัย จัดทําข&อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางาน
กฎหมายและงานคดีของรัฐ 
  (ญ) ปฏิบัติงานร+วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน+วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข&อง
หรือท่ีได&รับมอบหมาย 
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โครงสร�างการบริหารงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 

 
 
 
 

                                                                                                                  

  

                   
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กลุ&มกฎหมายและคดี 

ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 

สถานศึกษา 

รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 

กลุ&มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กลุ&มส&งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ&มบริหารงานบุคคล 

กลุ&มอํานวยการ 

กลุ&มนโยบายและแผน 

กลุ&มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย7 

กลุ&มพัฒนาครูและบุคลากร         
ทางการศึกษา 

กลุ&มส&งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ         

การสื่อสาร 

หน&วยตรวจสอบภายใน 
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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+างอารมณ? 341,441 ตารางกิโลเมตร   

ทิศเหนือ ติดต+อกับอําเภอชุมตาบง อําเภอลาดยาว อําเภอโกรกพระ อําเภอพยุหะคีรี  
   จังหวัดนครสวรรค? 

ทิศตะวันออก ติดต+อกับอําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค? และอําเภอมโนรมย?  
จังหวัดชัยนาท 

ทิศใต&              ติดต+อกับอําเภอวัดสิงห?  อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท 
ทิศตะวันตก ติดต+อกับอําเภอหนองฉาง และอําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 

 
เขตพ้ืนที่บริการด*านการศึกษา 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1  รับผิดชอบการจัดการศึกษา            
ข้ันพ้ืนฐาน ในเขตอําเภอ 4 อําเภอ คือ  
  1. อําเภอเมืองอุทัยธานี  
  2. อําเภอหนองขาหย+าง  
  3. อําเภอทัพทัน    
  4. อําเภอสว+างอารมณ? 
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ในแต+ละอําเภอรับผิดชอบตําบลและเทศบาลดังนี้ 
  1. อําเภอเมืองอุทัยธานี จํานวน 14 ตําบล 2 เทศบาล 
  2. อําเภอหนองขาหย+าง จํานวน   8 ตําบล 1 เทศบาล 
  3. อําเภอทัพทัน  จํานวน   7 ตําบล 3 เทศบาล 
  4. อําเภอสว+างอารมณ? จํานวน   5 ตําบล 2 เทศบาล 
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ข*อมูลบุคลากร นักเรียน และโรงเรียนในสังกัด  
1. ข&อมูลบุคลากร มีจํานวนท้ังสิ้น 70 คน ประกอบด&วยบุคลากรตําแหน+งต+าง ๆ ดังนี้ 

ตําแหน+ง/กลุ+ม 
ผู&บริหาร    บุคลากร 

  38(1) 
   บุคลากร 

38(2) 
พนักงาน 
ราชการ 

ลูกจ&าง 
ประจํา 

ลูกจ&าง 
ช่ัวคราว 

รวม 
(คน) 

ผู&อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

- - - - - - - 

รองผู&อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 

2 - - - - - 2 

กลุ+มอํานวยการ - - 6 - 9 6 21 
กลุ+มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย? -  8   1 9 
กลุ+มบรหิารงานบุคคล -  8    8 
กลุ+มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

-  1    1 

กลุ+มนโยบายและแผน -  8    8 
กลุ+มนิเทศ ตดิตาม และประเมินผล      
การจัดการศึกษา 

- 7 2    9 

กลุ+มส+งเสรมิการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

-  1 1   2 

กลุ+มส+งเสรมิการจัดการศึกษา -  4   2 6 
กลุ+มกฎหมายและคด ี -  2    2 
หน+วยตรวจสอบภายใน -  2    2 

รวมท้ังสิ้น 2 7 42 1 9 9 70 
        (ข&อมูล ณ  1 มกราคม 2563) 
 

2. ข*อมูลโรงเรียนในสังกัด  
   จําแนกตามขนาด 7 ขนาด (ตามเกณฑ7 สพฐ.) (ข*อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

จําแนกตามขนาด จํานวนนักเรียน จํานวนสถานศึกษา ร*อยละ 
ขนาดท่ี 1 นักเรียนต้ังแต+ 0 - 120  61 73.49 
ขนาดท่ี 2 นักเรียนต้ังแต+ 200-121 คน  11 13.25 
ขนาดท่ี 3 นักเรียนต้ังแต+ คน 201 - 300  7 8.43 
ขนาดท่ี 4 นักเรียนต้ังแต+ คน 301 - 499  2 2.41 
ขนาดท่ี 5 นักเรียนต้ังแต+ คน 500 - 1499 2 2.41 
ขนาดท่ี 6 - - - 
ขนาดท่ี 7 - - - 

รวม 83 100 
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  จําแนกตามขนาด 4 ขนาด (ตามเกณฑ7 สพฐ.) 
จําแนกตามขนาด จํานวนนักเรียน จํานวนสถานศึกษา ร*อยละ 

ขนาดเล็ก นักเรียน 1 - 120 คน 61 73.49 
ขนาดกลาง นักเรียน 121 - 600 คน 20 24.10 
ขนาดใหญ+ นักเรียน 301 – 1,500 คน 2 2.41 

ขนาดใหญ+พิเศษ นักเรียน 1,500 คน ข้ึนไป - - 
รวม 83 100 

 

3. จํานวนโรงเรียน นักเรียน ครู ป�การศึกษา 2562 จําแนกตามอําเภอ (ข*อมูล 10 มิถุนายน 2562) 

อําเภอ 
จํานวน 

สถานศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

จํานวนคร ู
ชาย หญิง รวม 

เมืองอุทัยธานี 23 1,292 1,277 2,569 147 
หนองขาหย+าง 12 322 320 642 163 
ทัพทัน 23 1,431 1,227 2,658 43 
สว+างอารมณ? 25 1,741 1,538 3,279 217 

รวมท้ังส้ิน 83 4,786 4,362 9,148 570 
 
4. ข*อมูลจํานวนนักเรียนจําแนกนักเรียน ห*องเรียนและเพศ ดังนี้ 

ระดับช้ันเรียน ห*องเรียน 
จํานวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 16 98 108 206 
อนุบาล 2 82 425 455 880 
อนุบาล 3 84 517 431 948 
   รวมอนุบาล 182 1,040 994 2,034 
ประถมศึกษาปTท่ี 1 87 511 497 1,008 
ประถมศึกษาปTท่ี 2 87 547 527 1,074 
ประถมศึกษาปTท่ี 3 86 518 459 977 
ประถมศึกษาปTท่ี 4 90 562 503 1,065 
ประถมศึกษาปTท่ี 5 87 543 501 1,004 
ประถมศึกษาปTท่ี 6 88 600 524 1,124 
   รวมประถมศึกษา 525 3,281 3,011 6,292 
มัธยมศึกษาปTท่ี 1 18 158 124 282 
มัธยมศึกษาปTท่ี 2 18 172 122 294 
มัธยมศึกษาปTท่ี 3 18 135 111 246 
   รวมมัธยมศึกษาตอนต*น 54 465 357 822 
     รวมท้ังส้ิน 761 4,786 4,362 9,148 
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5. ข*อมูลโรงเรียนในสังกัด จําแนกรายอําเภอ 
ท่ี อําเภอ จํานวน 

โรงเรียน 
อนุบาล ประถม มัธยม รวม 

ห&อง คน ห&อง คน ห&อง คน ห&อง คน 
1 เมืองอุทัยธานี 23 55 633 159 1,882 6 54 220 2,569 
2 หนองขาหย+าง 12 22 137 67 462 3 43 92 642 
3 ทัพทัน 23 48 568 145 1,794 18 296 211 2,658 
4 สว+างอารมณ? 25 57 696 154 2,154 27 429 238 3,279 
 รวมท้ังส้ิน 83 182 2,034 525 6,292 54 822 761 9,148 

หมายเหตุ ข&อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 

6. ข*อมูลโรงเรียนท่ีมีการบริหารจัดการเรียนรวม 
 
ท่ี 

 
โรงเรียนไปรวม 

 
โรงเรียนหลัก 

 

รูปแบบการบริหาร
จัดการ 

หมายเหตุ 
(ตั้งแต&ภาคเรียน/ 

ป�การศึกษา) 
1 บ&านเนินตูม วัดจักษา ทุกชั้นเรียน 1/2560 
2 วัดบุญลือ สาขาวัด

เขาพะแวง 
วัดบุญลือ (อุเทสประชา
สรรค?) 

ชั้นประถมศึกษาปTท่ี 4-6 2/2560 

3 วัดบุญลือ (อุเทส 
ประชาสรรค?) 

วัดบุญลือ สาขาวัดเขา
พะแวง 

ชั้นประถมศึกษาปTท่ี 1-3 2/2560 

4 วัดตานาด บ&านหนองโพธิ์ ทุกชั้นเรียน 2/2562 
5 วัดหนองพังค+า วัดหนองแก ทุกชั้นเรียน 1/2562 
6 อนุบาล                   

หนองขาหย+าง 
วัดทุ+งปาจาน ทุกชั้นเรียน 2/2561 

7 วัดหนองเข่ือน วัดดอนกลอย ทุกชั้นเรียน 2/2559 
8 วัดห&วยรอบ วัดดอนกลอย ทุกชั้นเรียน 1/2553 
9 วัดหนองนกยูง วัดตลุกดู+ ทุกชั้นเรียน 1/2554 
10 บ&านหัวดง บ&านหนองขุย ทุกชั้นเรียน 1/2561 
11 วัดท+ามะขามปNอม ชุมชนบ&านโคกหม&อ ทุกชั้นเรียน 2/2560 
12 บ&านหนองยายดา อนุบาลสว+างอารมณ? ทุกชั้นเรียน 1/2560 
13 บ&านหนองยายดา วัดดงแขวน ทุกชั้นเรียน 1/2560 
14 วัดวังสาริกา บ&านหนองแห&ว ทุกชั้นเรียน 2/2561 
15 บ&านท+าดาน บ&านหนองเมน ทุกชั้นเรียน 2/2562 

หมายเหตุ ข&อมูล ณ วันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT  
 
ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 3 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบคะแนนระหว&างประเทศ กับ สพป.อุทัยธานี 
เขต 1 ป�การศึกษา 2561 (NT)     

รายการประเมิน คะแนนเฉล่ียร*อยละ แต&ละระดับ 
ประเทศ สพป.อน.1 สรุป 

ด&านภาษา 53.18 50.19 -2.99 
ด&านคํานวณ 47.19 45.03 -2.16 
ด&านเหตุผล 48.07 45.91 -2.16 

รวม 3 ด&าน 49.48 47.04 -2.44 
 
2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เปรียบเทียบคะแนนระหว&างป�การศึกษา 2560 กับ                
ป�การศึกษา 2561 (NT)     

 

ป�การศึกษา 
 

ผลการทดสอบ 
ความสามารถ 
ท้ัง 3 ด*าน (%) 

ด&านภาษา ด&านคํานวณ ด&านเหตุผล 
2560 50.19 45.03 45.91 47.04 
2561 50.89 34.71 42.26 42.62 

เพ่ิม/ลด 0.7 -10.32 -3.65 -4.42 
 
   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)   
ช้ันประถมศึกษาป�ท่ี 6 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา           
ป�การศึกษา 2560 – 2561  

 
กลุ&มสาระการเรียนรู* 

ค&าเฉล่ียร*อยละ ระดับเขตพ้ืนท่ี 
ป�การศึกษา  

2560 
ป�การศึกษา  

2561 
ผลต&าง +/- 

ภาษาไทย 44.83 55.37 10.54 
ภาษาอังกฤษ 32.08 35.53 3.45 
คณิตศาสตร? 35.62 35.57 -0.05 
วิทยาศาสตร? 38.13 38.37 0.24 
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2. เปรียบเทียบผลระดับประเทศ กับระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ปTการศึกษา 2561 
 

กลุ&มสาระการเรียนรู* 
ค&าเฉล่ียร*อยละ  

ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ผลต&าง +/- 
ภาษาไทย 55.90 55.37 -0.53 
ภาษาอังกฤษ 39.24 35.53 -3.71 
คณิตศาสตร? 37.50 35.57 -1.93 
วิทยาศาสตร? 39.93 38.37 -1.56 
 

ช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี 3 
1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                   
ป�การศึกษา 2560 – 2561  

รายการผลการประเมิน 
จําแนกตามกลุ&มสาระการ

เรียนรู* 

ค&าเฉล่ียร*อยละ ระดับเขตพ้ืนท่ี 
ป�การศึกษา  

2560 
ป�การศึกษา  

2561 
ผลต&าง +/- 

ภาษาไทย 43.75 50.54 6.79 
ภาษาอังกฤษ 27.09 25.68 -1.41 
คณิตศาสตร? 20.95 24.41 3.46 
วิทยาศาสตร? 29.13 32.68 3.55 

 
2. เปรียบเทียบผลระดับประเทศ กับระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ปTการศึกษา 2561 

 

กลุ&มสาระการเรียนรู* 
ค&าเฉล่ียร*อยละ  

ประเทศ เขตพ้ืนท่ี ผลต&าง +/- 
ภาษาไทย 54.42 50.54 -3.88 
ภาษาอังกฤษ 29.45 25.68 -3.77 
คณิตศาสตร? 30.04 24.41 -5.63 
วิทยาศาสตร? 36.10 32.68 -3.42 
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ผลการประเมินความสามารถในการอ&านออก (Reading Test :RT) 
 ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ+านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปTท่ี 1 
ปTการศึกษา 2561 ในระดับประเทศ สพฐ. และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ท่ี ระดับ 
การอ&านออกเสียง การอ&านรู*เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
เฉล่ีย ระดับ

คุณภาพ 
เฉล่ีย ระดับ

คุณภาพ 
เฉล่ีย ระดับ

คุณภาพ 
1 ประเทศ 66.13 ดี 71.24 ดี 68.69 ดี 
2 สพฐ. 65.70 ดี 71.17 ดี 68.44 ดี 

3 
สพป.อุทัยธานี          
เขต 1 

67.12 ดี 74.24 ดี 70.68 ดี 

 
 ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถในการอ+านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปTท่ี 1  
ปTการศึกษา 2561 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

สมรรถนะ 
จํานวนและร*อยละนักเรียน จําแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช* ปรับปรุง 
จํานวน ร*อยละ จํานวน ร*อยละ จํานวน ร*อยละ จํานวน ร*อยละ 

การอ+านออกเสียง 483 46.57 309 29.79 158 15.23 87 8.38 
การอ+านรู&เรื่อง 579 55.83 353 34.04 93 8.96 12 1.15 
รวม 2 สมรรถนะ 514 49.56 355 34.23 131 12.63 37 3.56 
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ส&วนท่ี  2 
บริบทท่ีเกี่ยวข)องด)านการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร-ชาติระยะ 20 ป� (พ.ศ.2561 - 2580) 
 ยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ป� (พ.ศ. 2561-2580) ท่ีคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติ  
ได'ดําเนินการยกร*างตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด เพ่ือใช'เป3นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 
20 ป� ต*อจากนี้ประกอบด'วย วิสัยทัศน�และเป8าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคนต'องการบรรลุร*วมกัน 
รวมท้ังนโยบายแห*งชาติและมาตรการเฉพาะซ่ึงเป3นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ีทุกองค�กรและคนไทย
ทุกคนต'องมุ*งดําเนินการไปพร'อมกันอย*างประสานสอดคล'อง เพ่ือให'บรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคนไทยทุกคน
ต'องการ คือ ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกําลังอํานาจแห*งชาติ อันได'แก* 
การเมืองภายในประเทศ การเมือง ต*างประเทศ เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม และเทคโนโลยีการพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 วิสัยทัศน- 
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป3นประเทศพัฒนาแล'วด'วยการพัฒนาตาม             
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 ความม่ันคง 
 1. การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปCจเจกบุคคล และ        
มีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล'อม และการเมือง 
 2. ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย�  
ท่ีเข'มแข็ง เป3นศูนย�กลางและเป3นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป3นกลไก            
ท่ีนําไปสู*การบริหารประเทศท่ีต*อเนื่องและโปร*งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 3. สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน 
มีความเข'มแข็งครอบครัว มีความอบอุ*น 
 4. ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได'ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู*
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
 5. ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล'อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
  
 ความม่ังคั่ง    
 1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย*างต*อเนื่อง ยกระดับเป3นประเทศในกลุ*มรายได'สูง 
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได'รับผลประโยชน�จากการพัฒนาอย*างเท*าเทียมกัน
มากข้ึน   
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   2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข*งขันสูง สามารถสร'างรายได'ท้ังภายในและภายนอก
ประเทศ สร'างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห*งอนาคต และเป3นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค           
ท้ังการคมนาคมขนส*ง การผลิต การค'า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาค  และ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธ�ทางเศรษฐกิจและการค'าอย*างมีพลัง   
 3. ความสมบูรณ�ในทุนท่ีจะสามารถสร'างการพัฒนาคนอย*างต*อเนื่อง ได'แก* ทุนมนุษย�           
ทุนทางปCญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป3นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล'อม   
 
 ความย่ังยืน 
 1. การพัฒนาท่ีสามารถสร'างความเจริญ รายได' และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให'เพ่ิมข้ึน
อย*างต*อเนื่อง ซ่ึงเป3นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม*ใช'ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม*สร'าง
มลภาวะต*อสิ่งแวดล'อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน�   
 2. การผลิตและการบริโภคเป3นมิตรกับสิ่งแวดล'อม และสอดคล'องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซ่ึงเป3นท่ียอมรับร*วมกัน ความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม          
มีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบต*อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน�ส*วนรวม   
 3. ประชาชนทุกภาคส*วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
ยุทธศาสตร-ท่ีสําคัญ 6 ด)าน ได'แก*  
 1. ยุทธศาสตร-ด)านความม่ันคง มีเป8าหมายท้ังในการสร'างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช*วยลดและป8องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร'างความเชื่อม่ันในกลุ*มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต*อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต'องให'ความสําคัญ อาทิ 
 1.1 การเสริมสร'างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป3นประมุข 
 1.2 การพัฒนาระบบการเตรียมพร'อมแห*งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความม่ันคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล'อม 
 1.3 การปรับกระบวนการทํางานของกลไก ท่ีเก่ียวข'องจากแนวด่ิงสู*แนวระนาบมากข้ึน 
 2. ยุทธศาสตร-ด)านการสร)างความสามารถในการแข&งขัน เพ่ือให'ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู*การเป3นประเทศพัฒนาแล'ว ซ่ึงจําเป3นต'องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช'นวัตกรรม
ในการเพ่ิมความสามารถในการแข*งขันและการพัฒนาอย*างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตร
และบริการ การสร'างความม่ันคงและปลอดภัยด'านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค'าและ
การเป3นผู'ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห*งอนาคต ท้ังนี้ภายใต'กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปCจจัยเชิงยุทธศาสตร�ทุกด'าน อันได'แก* โครงสร'างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� วิทยาศาสตร� 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย� และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต'องให'ความสําคัญ อาทิ 
 
 



18 
 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.อุทัยธานี เขต 1  
 

  2.1 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได'แก* การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร'าง
ความเชื่อม่ัน การส*งเสริมการค'าและการลงทุนท่ีอยู*บนการแข*งขันท่ีเป3นธรรมและรับผิดชอบ              
ต*อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู*ความเป3นชาติการค'าเพ่ือให'ได'ประโยชน�จากห*วงโซ*มูลค*า            
ในภูมิภาค และเป3นการยกระดับไปสู*ส*วนบน ของห*วงโซ*มูลค*ามากข้ึน 
   2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป3นมิตรต*อสิ่งแวดล'อม โดยมีการใช'ดิจิทัลและการค'าท่ีเข'มข'นเพ่ือสร'างมูลค*าเพ่ิมและขยายกิจกรรม
การผลิตและบริการโดยมุ*งสู*ความเป3นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลาย
สาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป 
รวมท้ังเป3นแหล*งอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัยของโลก 
  2.3 การพัฒนาผู'ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู'ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย*อม (SMEs) สู*สากล และพัฒนา 
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
  2.4 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน           
และพัฒนาระบบเมืองศูนย�กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส*วนร*วม                   
มีการจัดการสิ่งแวดล'อมเมืองและโครงสร'างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล'องกับศักยภาพ 
   2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐาน ในด'านการขนส*ง ด'านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
 3. ยุทธศาสตร-การพัฒนาและเสริมสร)างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให'เป3น
รากฐานท่ีแข็งแกร*งของประเทศ มีความพร'อมทางกาย ใจ สติปCญญา มีความเป3นสากล มีทักษะ    
การคิดวิเคราะห�อย*างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู'คุณค*า               
ความเป3นไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคงกรอบแนวทางท่ีต'องให'ความสําคัญ อาทิ 
   3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช*วงชีวิตให'สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู'ให'มีคุณภาพ เท*าเทียม และท่ัวถึง 
   3.3 การปลูกฝCงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค*านิยมท่ีพึงประสงค� 
   3.4 การสร'างเสริมให'คนมีสุขภาวะท่ีดี 
  3.5 การสร'างความอยู* ดี มีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร'างบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการบ*มเพาะจิตใจให'เข'มแข็ง 
 4. ยุทธศาสตร-ด)านการสร)างโอกาสความเสมอภาคและเท&าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร*ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร'างความม่ันคงให'ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู*สังคมท่ีเสมอภาค 
และเป3นธรรม กรอบแนวทางท่ีต'องให'ความสําคัญ อาทิ 
   4.1 การสร'างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด'านเศรษฐกิจและสังคม 
   4.3 การสร'างสภาพแวดล'อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต*อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4.4 การสร'างความเข'มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข'มแข็ง
ของชุมชน 
 5. ยุทธศาสตร-ด)านการสร)างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป?นมิตรกับส่ิงแวดล)อม เพ่ือเร*ง
อนุรักษ�ฟRSนฟูและสร'างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด'านน้ํา รวมท้ัง               
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มีความสามารถในการป8องกันผลกระทบและปรับตัวต*อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ*งสู*การเป3นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต'องให'ความสําคัญ อาทิ 
   5.1 การจัดระบบอนุรักษ� ฟRSนฟูและป8องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.5 การร*วมลดปCญหาโลกร'อนและปรับตัวให'พร'อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 6. ยุทธศาสตร-ด)านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให'
หน*วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู*ท'องถ่ินอย*างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต'อง
ให'ความสําคัญ อาทิ 
   6.1 การปรับปรุงโครงสร'าง บทบาท ภารกิจของ หน*วยงานภาครัฐ ให'มีขนาด                       
ท่ีเหมาะสม 
   6.2 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   6.4 การต*อต'านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.5 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต*าง ๆ ให'ทันสมัย เป3นธรรมและเป3นสากล 
 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 กระทรวงศึกษาธิการได'กําหนดยุทธศาสตร�ตามกรอบปฏิรูปการศึกษาให'ทุกส*วนราชการ/
หน*วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน-  
ผู'เรียนทุกช*วงวัยได'รับการพัฒนาในทุกมิติให'เป3นคนดี คนเก*ง มีคุณภาพพร'อมขับเคลื่อน

การพัฒนาประเทศสู*ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

 

 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและประเภทเทียบเท*าระดับสากล 
  2. สร'างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให'มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

  4. ผลิต พัฒนาและสร'างเสริมศักยภาพกําลังคนให'มีความพร'อมรองรับการพัฒนาประเทศ 
 ตามเป8าหมายยุทธศาสตร�ชาติ 

  5. วิจัยและพัฒนา เพ่ือสร'างองค�ความรู' นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ� 
 
  เปCาประสงค-หลัก 
1. ผู'เรียนทุกช*วงวัยได'รับการศึกษาและการเรียนรู'ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
2. ผู'เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมีทักษะท่ีจําเป3น 

ในศตวรรษท่ี 21 
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3. ครู คณาจารย�และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจิตวิญญาณ
ความเป3นครู  มีสมรรถนะสูงสอดคล'องกับการจัดการเรียนรู'ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให'สามารถปฏิบัติ
หน'าท่ีได'อย*างมีประสิทธิภาพ     
     4. ผู'เรียนทุกช*วงวัยได'รับโอกาสเข'าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย*างท่ัวถึง เสมอภาคและ
เหมาะสมกับช*วงวัย 

5. กําลังคนมีทักษะ สมรรถนะ สอดคล'องกับความต'องการของตลาดงาน และการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร�ชาติ 

6. องค�ความรู' สิ่งประดิษฐ� งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถนําไปใช'ประโยชน� 
เชิงสาธารณะหรือเชิงเศรษฐกิจ 
     7. ผู'เรียนได'รับการพัฒนาและปลูกจิตสํานึกท่ีถูกต'องเก่ียวกับความม่ันคง และรู'เท*าทัน               
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม*  
  8. ผู' เรียนมีจิตสํานึกรักษ�สิ่งแวดล'อม น'อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู*การปฏิบัติ 
             9. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย สนับสนุนการจัด
การศึกษาท่ีหลากหลายตอบสนองความต'องการของผู'เรียนและการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร�ชาติ 
 

 ยุทธศาสตร- 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

   2. การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร'างขีดความสามารถ                 
ในการแข*งขันของประเทศ 

 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช*วงวัยและการสร'างสังคมแห*งการเรียนรู' 
 4. การสร'างโอกาส ความเสมอภาค และความเท*าเทียมทางการศึกษา 

 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร'างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป3นมิตรกับสิ่งแวดล'อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
   
นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป�งบประมาณ พ.ศ.2563 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได'กําหนดนโยบายประจําป�งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 โดยยึดหลักของการพัฒนาท่ียั่งยืน และการสร'างความสามารถในการแข*งขันของประเทศ
ในอนาคต เป3นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคล'องกับยุทธศาสตร�ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม*บทภายใต'ยุทธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด'าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห*งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แห*งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ*งสู* Thailand 4.0 ดังนี้ 
 นโยบายท่ี 1 ด'านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย�และของชาติ 
 นโยบายท่ี 2 ด'านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข*งขันของประเทศ 
 นโยบายท่ี 3 ด'านการพัฒนาและเสริมสร'างศักยภาพทรัพยากรมนุษย� 
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 นโยบายท่ี 4 ด'านการสร'างโอกาสในการเข'าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
   มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 นโยบายท่ี 5 ด'านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป3นมิตรกับสิ่งแวดล'อม 
 นโยบายท่ี 6 ด'านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
วิสัยทัศน- 
 “สร'างคุณภาพทุนมนุษย�  สู*สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร'างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป3นประมุข 
 2. พัฒนาผู'เรียนให'มีความสามารถความเป3นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร'างขีดความสามารถ 
ในการแข*งขัน 
 3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู'เรียนให'มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ 
ในศตวรรษท่ี 21 
 4. สร'างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให'ผู'เรียนทุกคนได'รับบริการทาง
การศึกษาอย*างท่ัวถึงและเท*าเทียม 
 5. พัฒนาผู'บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให'เป3นมืออาชีพ 
 6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป3นมิตรกับสิ่งแวดล'อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป8าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) 
 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช' 
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ*งสู* Thailand 4.0 
 
เปCาหมาย 
 1. ผู'เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป3นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต'องต*อบ'านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต'อง และ             
เป3นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค*านิยมท่ีพึงประสงค� มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต*อ
สังคมและผู'อ่ืน ซ่ือสัตย� สุจริต มัธยัสถ� อดออม โอบอ'อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
 2. ผู'เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด'านวิทยาศาสตร� คณิตศาสตร� ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา 
และอ่ืน ๆ ได'รับการพัฒนาอย*างเต็มตามศักยภาพ  
 3. ผู'เรียน เป3นบุคคลแห*งการเรียนรู' คิดริเริ่มและสร'างสรรค�นวัตกรรม มีความรู' มีทักษะ  
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู'เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ มีสุขภาวะท่ีเหมาะสมตามวัย  
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป3นพลเมือง  
พลโลกท่ีดี (Global Citizen) พร'อมก'าวสู*สากลนําไปสู*การสร'างความสามารถในการแข*งขันของ
ประเทศ 
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 4. ผู' เรียนท่ีมีความต'องการจําเป3นพิเศษ (ผู' พิการ) กลุ*มชาติพันธุ� กลุ*มผู'ด'อยโอกาส  
และกลุ*มท่ีอยู*ในพ้ืนท่ีห*างไกลทุรกันดาร ได'รับการศึกษาอย*างท่ัวถึง เท*าเทียม และมีคุณภาพ 
 5. ผู'บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป3นบุคคลแห* งการเรียนรู'  มีความรู' 
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป8าหมายการพัฒนาอย*างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร'างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป3นมิตรกับสิ่งแวดล'อม ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 7. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบ
ข'อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย*างเป3นระบบ ใช'งานวิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร-การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี  
 
วิสัยทัศน-การพัฒนา  
 “เมืองท*องเท่ียวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก”  
 
เปCาประสงค-รวม  
 1. การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคเกษตรและการท*องเท่ียวเพ่ิมข้ึน  
 2. แหล*งท*องเท่ียวเชิงนิเวศ และบริการด'านการท*องเท่ียวได'รับการพัฒนาได'มาตรฐาน 
และมีความปลอดภัย  
 3. ผลผลิตการเกษตร เกษตรแปรรูปมีคุณภาพปลอดภัย มูลค*าผลผลิตเพ่ิมข้ึน  
 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงและปลอดภัยในการดํารงชีวิต และเข'าถึง
สวัสดิการภาครัฐ ท่ีมีคุณภาพอย*างท่ัวถึง  
 5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม อยู *ในเกณฑ�มาตรฐาน มีความสมดุลรองรับ               
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร �  
 ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี 1 สร'างคุณค*าด'านการท*องเท่ียว ควบคู*วิถีชีวิตเอกลักษณ�และ 
                                          วัฒนธรรมของจังหวัดสู*สากล  
 มุ*งเน'นการท*องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยการส*งเสริมให'มีการพัฒนาแหล*งท*องเท่ียว สถานท่ี       
ท*องเท่ียว บริการด'านการท*องเท่ียว ประกอบด'วย แหล*งท*องเท่ียวธรรมชาติ (Natural Attractions) 
หรือท่ีเกิดจากสภาพแวดล'อมตามธรรมชาติ ท่ีมาจากพ้ืนฐานความอุดมสมบูรณ�ทางธรรมชาติของ
จังหวัด แหล*งท*องเท่ียวท่ีมนุษย�สร'างข้ึน (Manufactured Attractions) เช*น สถาปCตยกรรมทาง
ประวัติศาสตร� ศาสนสถาน เป3นต'น แหล*งท*องเท่ียวทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยให'เกิดความ
ปลอดภัย ได'มาตรฐานการท*องเท่ียวไทยและยกระดับสู *มาตรฐานการท*องเท่ียวของอาเซียนใน
อนาคต การส*งเสริมการท*องเท่ียวเชิงนิเวศให'ความสําคัญในด'านสิ่งแวดล'อม สังคม และวัฒนธรรม 
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โดยส*งเสริมให'ชุมชนและผู'ประกอบการด'านการท*องเท่ียวเข'ามามีส*วนร*วมในการบริหารจัดการ          
การท*องเท่ียว โดยเร*งการประชาสัมพันธ�เชิงรุก การเชื่อมโยงผู'ประกอบการธุรกิจบริการต*อเนื่องและ
จัดหาตลาดด'านการท*องเท่ียวใหม* ๆ รองรับการเติบโตด'านการท*องเท่ียวของจังหวัด เพ่ือมุ*งสู *            
การพัฒนาการท*องเท่ียวแบบยั่งยืน (sustainable Tourism)  
 กลยุทธ-  
 1. ส*งเสริมการท*องเท่ียวเชิงนิเวศให'มีความเป3นเอกลักษณ� โดดเด*นของจังหวัดและ
เชื่อมโยงธุรกิจ บริการต*อเนื่อง  
 2. พัฒนาศักยภาพการท*องเท่ียวโดยชุมชน และส*งเสริมผู'ประกอบการด'านการท*องเท่ียว
ให'มีศักยภาพสามารถบริหารจัดการการท*องเท่ียวอย*างยั่งยืน  
 3. พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สินค'า และบริการด'านการท*องเท่ียวให'ได'มาตรฐาน 
ปลอดภัยและเหมาะสม 
 4. เร*งประชาสัมพันธ�เชิงรุกและจัดหาตลาดการท*องเท่ียวใหม* โดยเน'นนักท*องเท่ียว          
กลุ*มเฉพาะ (Green and Eco tourists)  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี 2 ยกระดับสินค'าเกษตรและเกษตรแปรูปให'มีคุณภาพและ 
    ปลอดภัยมีมูลค*าเพ่ิมสูงข้ึน  
 เน'นให'เกิดการพัฒนาสินค'าเกษตรและเกษตรแปรรูป ให'มีคุณภาพและปลอดภัยต*อเกษตรกร
และผู'บริโภค ปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค'าเกษตรโดยใช'เทคโนโลยี กระตุ'นให'มีการลดการใช'
สารเคมี พัฒนาพันธุ�พืช พันธุ�สัตว� ประมง และปCจจัยการผลิต จัดหา/พัฒนาแหล*งน้ําเพ่ือการเกษตร
การลดต'นทุนการผลิต เพ่ิมมูลค*าผลผลิต ทางการเกษตรและพัฒนาการแปรรูปสินค'าเกษตรให'มี
ความหลากหลาย และส*งเสริมการรวมกลุ*มเกษตรกร รวมท้ังวิสาหกิจชุมชน ส*งเสริมและสนับสนุน
การตลาดในลักษณะการเชื่อมโยงเครือข*าย การรวมกลุ*มของเกษตรกร ให'มีความเข'มแข็งเพ่ิมอํานาจ
ในการต*อรองในตลาดสินค'าเกษตร  
 กลยุทธ-  
 1. พัฒนาระบบการผลิตสินค'าเกษตร การแปรรูป การตลาดให'มีคุณภาพได'มาตรฐาน              
ให'มีความหลากหลาย สอดคล'องกับความต'องการของตลาด และเป3นมิตรกับสิ่งแวดล'อม  
 2. สร'างการเชื่อมโยงเครือข*ายการรวมกลุ*มของเกษตรกรให'เข'มแข็งและเพ่ิมอํานาจ           
การต*อรองในตลาดสินค'าเกษตร  
 3. พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค อย*างมีแบบแผนและ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 4. การพัฒนาสายพันธุ� พืช ปศุสัตว� ประมง เพ่ือการเพ่ิมมูลค*าผลผลิตทางการเกษตร  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
     พอเพียง  
 เสริมสร'างความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร'อย เน'นประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี         
มีความม่ันคงและปลอดภัย รองรับการเข'าสู*สังคมผู'สูงอายุ ประชาชนสามารถเข'าถึงสวัสดิการ              
ของภาครัฐอย*างมีคุณภาพและท่ัวถึง ด'านสุขภาพอนามัยการสาธารณสุข การศึกษา การมีงานทํา          
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การมีรายได' การอํานวยความยุติธรรม ควบคู*กับการส*งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานด'านต*าง ๆ และระบบสาธารณูปโภค     
ท่ีจําเป3นต*อประชาชน  
 กลยุทธ-  
 1. เสริมสร'างการอํานวยความยุติธรรม สิทธิมนุษยชนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน
และความม่ันคง  
 2. เสริมสร'างการนําทุนทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มาสร'างคุณค*าทางสังคม  
 3. สร'างเสริมสุขภาวะของประชาชน  
 4. พัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานเสริมความปลอดภัยทางถนนและระบบการขนส*งสาธารณะ          
ให'ได'มาตรฐาน รวมถึงจิตสํานึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยให'กับประชาชน  
 5. พัฒนาโครงสร'างพ้ืนฐานแหล*งน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคให'มีคุณภาพ  
 6. ส*งเสริมการมีงานทํา การคุ'มครองแรงงานนอกระบบ  
 7. พัฒนาระบบการดูแลและส*งเสริมสุขภาพผู'สูงอายุเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงเข'าสู*
สังคมผู'สูงอายุ  
 8. พัฒนาคุณภาพการให'บริการทางการสาธารณสุขและสังคมอย*างท่ัวถึง  
 
 ประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อมอย*าง 
              สมดุลและเป3นระบบบนพ้ืนฐานการมีส*วนร*วมของทุกภาคส*วน  
 เน'นการดูแลรักษา ฟRSนฟู ป8องกัน และอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม ท้ังใน
ระดับครัวเรือน องค�กร สถานศึกษา และชุมชน โดยเน'นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู*
กับการแก'ไขปCญหาสิ่งแวดล'อม ท่ีเป3นปCญหาสําคัญของจังหวัดได'แก* ปCญหาน้ํา และขยะมูลฝอย            
ด'วยการปลูกจิตสํานึก การมีส*วนร*วมให'กับประชาชน และการสร'างเครือข*ายด'านการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม  
 กลยุทธ-  
 1. พัฒนาระบบเฝ8าระวังรักษาคุณภาพสิ่งแวดล'อม และระบบแจ'งเตือนภัยให'ครอบคลุม
พ้ืนท่ีเสี่ยง  
 2. เพ่ิมพ้ืนท่ีปyาไม'และอนุรักษ� เพ่ือรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรพ้ืนท่ีปyาไม'  
 3. เฝ8าระวังและป8องกันคุณภาพน้ําในแม*น้ําสายหลักให'อยู*ในเกณฑ�มาตรฐาน  
 4. ส*งเสริมให'ทุกภาคส*วนเข'ามามีส*วนร*วมในการบริหารจัดการแก'ไขปCญหา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล'อม  
 5. ส*งเสริมการอนุรักษ�พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 
 
 
 
 

 



25 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

ส$วนท่ี 3 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มุ!งม่ันจัดการศึกษาให&มีคุณภาพ
ภายใต&กรอบทิศทางของรัฐธรรมนูญแห!งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติ พ.ศ.
2542 และท่ีแก&ไขเพ่ิมเติม เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร8ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุทัยธานี เขต 1 ได&กําหนดทิศทางการพัฒนาดังนี้ 

 
วิสัยทัศน0 
 “สํานักงานมีระบบ  โรงเรียนมีมาตรฐาน  นักเรียนมีคุณภาพ” 
 

พันธกิจ 
 1. ส!งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาแก!ประชากรวัยเรียนทุกคน ได&รับการศึกษา 
อย!างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 

2. ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค8ตามหลักสูตรและ
ค!านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน&นการมีส!วนร!วม เพ่ือเสริมสร&างความรับผิดชอบต!อ
คุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา 
 

ค$านิยมองค0การ 
 “มุ!งผลสัมฤทธิ์   มีจิตบริการ   ทํางานเป@นทีม” 

 

เป1าประสงค0 
 เปAาประสงค8ท่ี 1 นักเรียนระดับก!อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน             
มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีคุณภาพ   

เปAาประสงค8ท่ี 2 ประชากรวัยเรียนทุกคนได&รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย!างท่ัวถึง            
มีคุณภาพ และเสมอภาค      

เปAาประสงค8ท่ี 3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตรงตามสายงาน มีทักษะท่ี
เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ!งเน&นผลสัมฤทธิ์ 

เปAาประสงค8 ท่ี  4 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 และ
สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป@นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สู!คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
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เปAาประสงค8ท่ี 5 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เน&นการทํางาน
แบบบูรณาการแบบมีส!วนร!วมจากทุกภาคส!วนในการจัดการศึกษา และกระจายอํานาจและ               
ความรับผิดชอบสู!สถานศึกษา 

เปAาประสงค8 ท่ี  6 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 1 และ
สถานศึกษาพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบข&อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาอย!างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร
 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู&เรียน และส!งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร&าง                      
ขีดความสามารถในการแข!งขัน 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 3 ส!งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 4 โอกาส ความเสมอภาค และความเท!าเทียม การเข&าถึงบริการ               
ทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร&างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป@นมิตรกับสิ่งแวดล&อม 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส!งเสริมให&ทุกภาคส!วนมีส!วนร!วม            
ในการจัดการศึกษา 
 
ยุทธศาสตร0ท่ี 1 จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 1. เสริมสร&างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย8ทรงเป@นประมุข 
  1.1 น&อมนําแนวพระราชดําริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด&าน
การศึกษา หรือ "ศาสตร8พระราชา" มาใช&ในการจัดกระบวนการเรียนรู&อย!างยั่งยืน 
  1.2 ปลูกฝDงและเสริมสร&างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท8 สันติวิธี 
ต!อต&านการทุจริต คอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย8
ทรงเป@นประมุข 
  1.3 เสริมสร&างความรู&ความเข&าใจ ท่ี ถูกต&องเก่ียวกับสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย8 ผ!านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู&ประวัติศาสตร8และความเป@นพลเมือง 
 2. ปลูกฝDงผู&เรียนด&านคุณธรรม จริยธรรม และค!านิยมท่ีพึงประสงค8 
  2.1 ส!งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห&องเรียน ท่ีเอ้ือต!อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอังพึงประสงค8ตามหลักสูตรและค!านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  2.2 เสริมสร&างความรู&ความเข&าใจเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม!  เช!น 
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต!าง ๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม! 
ภัยจากไซเบอร8 ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร0ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผู&เรียน และส!งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร&างขีดความสามารถใน
การแข!งขัน 
 1. เสริมสร&างความเข&มแข็งในการพัฒนาผู&เรียนอย!างมีคุณภาพด&วยการปรับหลักสูตร การวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสม 
  1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และนําหลักสูตรไปสู!การปฏิบัติให&เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู&ให&สอดคล&องกับหลักสูตร          
ตามความจําเป@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 อารมณ8 
จิตใจ สังคม และสติปDญญา 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&เกิดทักษะการคิดวิเคราะห8 คิดแก&ปDญหา และคิดสร&างสรรค8           
ในทุกกลุ!มสาระการเรียนรู& ท้ังในและนอกห&องเรียน 
  2.5 ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีทักษะการเรียนรู&ในศตวรรษท่ี 21 
  2.6 ปลูกฝDงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร8และจิตวิทยาศาสตร8ให&กับนักเรียน
ระดับก!อนประถมศึกษาตามโครงการบ&านนักวิทยาศาสตร8น&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) เ พ่ื อ พั ฒ น า
กระบวนการคิด และการสร&างสรรค8นวัตกรรมเพ่ือสร&างมูลค!าเพ่ิม สอดคล&องกับประเทศไทย 4.0 
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 4. ส!งเสริมสนับสนุนการทําวิจัย และนําผลการวิจัยไปใช&พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
  4.1 ส!งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
  4.2 ส!งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู& การวัดและ
ประเมินผล โดยเน&นให&มีการวิจัยในชั้นเรียน 
 
ยุทธศาสตร0ท่ี 3 ส!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 การประเมิน และ
การพัฒนา 
  2.2 การสร&างแรงจูงใจให&ผู&บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน 
 
ยุทธศาสตร0ท่ี 4 โอกาส ความเสมอภาค และความเท!าเทียม การเข&าถึงบริการทางการศึกษา 
 1. เพ่ิมโอกาสการเข&าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  1.1 ส!งเสริมสนับสนุนประชากรวัยเรียนทุกคนให&ได&รับโอกาสในการเข&ารับบริการ
ทางการศึกษาอย!างท่ัวถึง 
  1.2 สร&างความเข&มแข็งของระบบการดูแลช!วยเหลือนักเรียน ระบบส!งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุ&มครองนักเรียน และการสร&างภูมิคุ&มกันทางสังคม 
 2. ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
  2.1 ประสานหน!วยงานท่ีเก่ียวข&องในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
  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 
 
ยุทธศาสตร0ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร&างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป@นมิตรกับสิ่งแวดล&อม 
 1. จัดการศึกษาเพ่ือสร&างเสริมคุณภาพชีวิต 
  1.1 ส!งเสริม สนับสนุนการสร&างจิตสํานึกรักษ8สิ่งแวดล&อม มีคุณธรรม จริยธรรม 
และน&อมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู!การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
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  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 ในการอนุรกัษ8ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล&อม 
 
ยุทธศาสตร0ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส!งเสริมให&ทุกภาคส!วนมีส!วนร!วมในการจัดการศึกษา 
 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 
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล, โรงเรียนประชารัฐ, โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนมาตรฐานสากล  
  1.5 ส!งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให&เข&มแข็ง 
  1.6 ยกย!องเชิดชูเกียรติ สถานศึกษา และบุคลากรที่มีผลงานเชงิประจักษ8 
 2. ส!งเสริมและสนับสนุนนโยบายและจุดเน&นของ สพฐ. และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  2.1 ส!งเสริมและสนับสนุนนโยบายและจุดเน&นลงสู!การปฏิบัติโดยการมีส!วนร!วมของ
ทุกภาคส!วน 
 3. สร&างความเข&มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส!วนร!วม 
  3.1 ส!งเสริมการบริหารจัดการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยใช&พ้ืนท่ีเป@นฐาน (Area-base 
Management), รูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจ  
  3.2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดทําแผนบูรณาการจัดการศึกษาร!วมกับสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
  3.3 สร&างความเข&มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข!าย เช!น 
กลุ!มโรงเรียน ฯลฯ 
  3.4 ส!งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด&วยพลังประชารัฐอย!างต!อเนื่องและยั่งยืน 
 4. ส!งเสริมการมีส!วนร!วมพัฒนาคุณภาพผู&เรียน 
  4.1 ส!งเสริม สนับสนุนผู&ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให&มีความรู& ความ
เข&าใจ สร&างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกํากับดูแล ตลอดจนการมีส!วนร!วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู&เรียน 
  4.2 ประสานสถาบันหรือหน!วยงานทางการศึกษาให&คัดเลือกผู&เรียนเข&าศึกษาต!อ
ด&วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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จุดเน�น 
 "ห&องเรียนคุณภาพ"  ตามองค8ประกอบดังนี้ 
 1. หลักสูตร  

  - ออกแบบการจัดการเรียนรู&อิงมาตรฐาน 

 2. แหล!งเรียนรู&ท่ีหลากหลาย 

  - ห&องเรียนอัจฉริยะ ห&องเรียนคุณธรรม 

 3. ระบบดูแลช!วยเหลือนักเรียน 

  - วิเคราะห8ผู&เรียนรายบุคคล ส!งเสริมนักเรียนตามความแตกต!างทางศักยภาพ 

 4. ผู&บริหารผู&นําการเปลี่ยนแปลง 

  - ครูผู&นําการเปลี่ยนแปลง 

 5. เขตพ้ืนท่ีฯให&การสนับสนุนและมีส!วนร!วม 

  - ผู&ปกครอง ชุมชน องค8กรส!วนท&องถ่ิน ให&การสนับสนุนและมีส!วนร!วม 
 

นโยบาย 
 กลยุทธ0ท่ี 1 โรงเรียนสวย  
 เน&นการพัฒนาทางกายภาพของอาคารเรียน ห&องเรียน ให&เกิดความสวยงาม เพ่ือสร&าง
แรงจูงใจ เป@นสถานท่ีท่ีน!าชื่นชมและชื่นชอบของผู&ปกครองนักเรียนและชุมชน ให&นักเรียนมีความสุข
และอยากท่ีจะมาโรงเรียน โดยจะต&องทําให&โรงเรียนมีสภาพ ดังนี้ 
  1. น!าดู 
  2. น!าอยู! 
  3. น!าเรียน 
 กลยุทธ0ท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์สูง 
 เน&นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียน โดยเฉพาะด&านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ให&เพ่ิมสูงข้ึนอย!างต!อเนื่อง โดยมีองค8ประกอบของกระบวนการขับเคลื่อน ดังนี้ 
  1. ห&องเรียนคุณภาพ 
  2. Active Learning & Coding 
  3. กระบวนการนิเทศ 
  4. การประกันคุณภาพ 
 กลยุทธ0ท่ี 3 ภูมิทัศน0สดใส 
 เน&นการสร&างสภาพแวดล&อม บรรยากาศบริเวณภายนอกอาคารเรียนให&ร!มรื่น สร&างความ
ประทับใจให&กับผู&ปกครองนักเรียนและชุมชน และผู&ท่ีพบเห็น จนเกิดความศรัทธาท่ีจะเข&ามามีส!วน
ร!วมในการพัฒนา หรือสนับสนุนทรัพยากรในการพัฒนาซ่ึงประกอบด&วยปDจจัยดังนี้ 
  1. สะอาด 
  2. ร!มรื่น 
  3. มีระเบียบ 
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 กลยุทธ0ท่ี 4 นักเรียนปลอดภัยและมีความสุข 
 เน&นมาตรการการสร&างความปลอดภัยในด&านต!าง ๆ ให&กับนักเรียน รวมถึงการดูแล 
ช!วยเหลือนักเรียนให&มีความสุขกับการเรียนรู& จนจบหลักสูตรของสถานศึกษา ซ่ึงมีปDจจัยสู!
ความสําเร็จดังนี้   
  1. สถานศึกษาปลอดภัย 
  2. นักเรียนเรียนรู&อย!างมีความสุข 
  3. ระบบดูแลช!วยเหลือนักเรียนเข&มแข็ง 

 
ตัวช้ีวัด 
 ยุทธศาสตร0ท่ี 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 
 

 

กลยุทธ0 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1. เสริมสรAางความม่ันคง
ของสถาบันหลักและการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย0ทรงเปDน
ประมุข 

  

1.1 นAอมนําแนวพระราชดําริ
สืบสานพระราชปณิธาน
และพระบรมราโชบายดAาน
การศึกษา หรือ "ศาสตร0
พระราชา"มาใชAในการจัด
กระบวนการเรียนรูAอย$าง
ย่ังยืน 

1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาที่นํา
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
ประยุกต8ใช& ในสถานศึกษา 
2. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามี
การบูรณาการ "ศาสตร8พระราชา"           
มาใช&ในการจัดกระบวนการเรียนรู&
อย!างยั่งยืน 
3. ร&อยละ 80 ของสถานศึกษาที่มีการ
เข&าร!วมโครงการสถานศึกษาพอเพียง
และดําเนนิงานอย!างเป@นรูปธรรม 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู& 
บูรณาการ “ศาสตร8พระราชา”ทุกกลุ!ม
สาระการเรียนรู& 
2. สถานศึกษากํากับ ติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนรู&บูรณาการ "ศาสตร8พระราชา" 
3. สถานศึกษาทุกแห!งเข&าร!วมโครงการ
สถานศึกษาพอเพียง 
4. โครงการศาสตร8พระราชาพฒันา
คุณภาพชีวิต 

1.2 ปลูกฝGงและเสริมสรAาง
วิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี 
สมานฉันท0 สันติวิธี ต$อตAาน
การทุจริต คอรัปชั่น และ
ยึดม่ันในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย0ทรงเปDนประมุข 

4. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมเสริมสร&างประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย8ทรงเป@นประมุข 
5. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาที่จัด
กิจกรรมต!อต&านทุจริตคอรัปชั่น 
 

1. ส!งเสริมสนับสนนุสถานศึกษา 
ปลูกฝDงและเสริมสร&างวิถีประชาธิปไตย 
ผ!านกิจกรรมสภานักเรียน 
2. ส!งเสริมสนับสนนุสถานศึกษาจัดทํา    
แนวทางการจัดกิจกรรมต!อต&านทุจริต
คอรัปชั่น 
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กลยุทธ0 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

 6. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา
ปลูกฝDงและเสริมสร&างวิถีประชาธิปไตย 
ความสามัคคีสมานฉันท8 สนัติวิธี ต!อต&าน
การทุจริตคอรัปชั่น และยดึม่ันในการ
ปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย8ทรงเป@นประมุข 

 

1.3 เสริมสรAางความรูAความ
เขAาใจที่ถูกตAองเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย0 ผ$าน
หลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรูAประวัติศาสตร0และ
ความเปDนพลเมือง 

7. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนมีความรู&
ความเข&าใจที่ถูกต&องเก่ียวกับสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย8 ผ!าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู&
ประวัติศาสตร8และความเป@นพลเมือง 

1. ครูผู&สอนวิเคราะห8หลักสูตรและจัด
กิจกรรมการเรียนรู&ประวัติศาสตร8และ
พลเมือง 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมการ
เรียนรู& เช!น ศึกษาแหล!งเรียนรู& จัดค!าย
ประวัติศาสตร8 แข!งขันการวาดภาพและ
เรียงความ เป@นต&น 
3. สถานศึกษากํากับ ติดตามการจัด
กิจกรรมการเรียนรู&ประวัติศาสตร8และ
พลเมือง 
4. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม            
ทัศนศึกษาแหล!งเรียนรู& ประวัตศิาสตร8
สําคัญของชาต ิ

2. ปลูกฝGงผูAเรียนดAาน
คุณธรรม จริยธรรม และ
ค$านิยมที่พึงประสงค0 
2.1 ส$งเสริมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมทั้งในและนอก
หAองเรียนที่เอ้ือต$อการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอังพึงประสงค0
ตามหลักสูตรและค$านิยม
หลักของคนไทย 12 
ประการ 

 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค8
ตามหลักสูตรและค!านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ สอดคล&องตามช!วงวัย 
 

 
 
 
1. ส!งเสริมสนับสนนุสถานศึกษาจัดค!าย
คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค8ตามหลักสูตร และค!านยิมหลัก     
ของคนไทย 12 ประการ 
2. ครูผู&สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู&  
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม 
คุณลักษณะอันพงึประสงค8ตามหลกัสูตร
และค!านยิมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
3. สถานศึกษา กํากับ ติดตาม และ
ประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู&
บูรณาการคุณธรรมจริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค8ตาม
หลักสูตรและค!านยิมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
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กลยุทธ0 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

  4. เขตพื้นที่กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาอย!างเป@น
ระบบและต!อเนื่อง 

 2. ร&อยละ 80 ของสถานศึกษา
ดําเนินงานภายใต&โครงการเสริมสร&าง
คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษาผ!านกิจกรรมลูกเสือ 
3. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา
ดําเนินงานภายใต&โครงการเสริมสร&าง 
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ใน
สถานศึกษาผ!านกิจกรรม            
สภานักเรียน 

1. ส!งเสริม สนับสนนุสถานศึกษาจัด
กิจกรรมลูกเสือ สภานักเรียน และ
กิจกรรมอ่ืน ๆ สู!ความเป@นเลิศ 
2. สถานศึกษาเสริมสร&างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลผ!าน
กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมสภา
นักเรียน 
3. สถานศึกษากํากับ ติดตามและจัด
กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมสภา
นักเรียน 
4. เขตพื้นที่กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาอย!างเป@น
ระบบและต!อเนื่อง 
5. โครงการเด็กดีมีคุณภาพ 

2.2 เสริมสรAางความรูA 
ความเขAาใจเกี่ยวกับภัย
คุกคามในรูปแบบใหม$ เช$น 
อาชญากรรม และความ
รุนแรงในรูปแบบต$าง ๆ  
สิ่งเสพติด ภัยพิบัติ            
จากธรรมชาติ ภัยจากโรค 
อุบัติใหม$ ภัยจากไซเบอร0 

4. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนที่มีความรู&
ความเข&าใจเก่ียวกับภัยคุกคามใน
รูปแบบใหม! 

1. เขตพื้นที่จัดทําแนวทางการจัด
กิจกรรมเสริมสร&างความรู&ความเข&าใจ
ส!งเสริมเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม! 
2. ครูจัดกิจกรรมเสริมสร&างความรู&          
ความเข&าใจส!งเสริมเก่ียวกับภัยคุกคาม      
ในรูปแบบใหม! 
3. สถานศึกษา กํากับ ติดตามการจัด 
กิจกรรมเสริมสร&างความรู&ความเข&าใจ
ส!งเสริมเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม! 
4. เขตพื้นที่กํากับ ติดตาม การจัด
กิจกรรมเสริมสร&างความรู&ความเข&าใจ
ส!งเสริมเก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบ
ใหม! 
5. โครงการส!งเสริมการเรียนรู&เพื่อชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 

 
 



34 

 

แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

 ยุทธศาสตร0ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพผูAเรียน และส$งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือสรAางขีด
ความสามารถในการแข$งขัน 
 

 

กลยุทธ0 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1. เสริมสรAางความเขAมแข็ง
ในการพัฒนาผูAเรียนอย$าง 
มีคุณภาพดAวยการปรับ
หลักสูตรการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 
1.1 ปรับปรุงหลักสตูรใน
ระดับปฐมวัยและหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและนําหลักสูตร
ไปสู$การปฏิบัติใหAเกิด
ประสิทธิภาพและจดัการ
เรียนรูAใหAสอดคลAองกับ
หลักสูตร ตามความจําเปDน
และความตAองการของ
ผูAเรียน ชุมชน ทAองถิ่น และ
สังคม 
 
1.2 ส$งเสริมการเรียนการ
สอนใหAผูAเรียนมีความม่ันใจ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ภาษาคู$คAา และภาษา
อาเซียนอย$างนAอย 1 ภาษา 

 
 
 
 
 
3. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการ
เรียนรู&สอดคล&องกับหลักสูตรตามความ
จําเป@นและความต&องการของผู&เรียน 
ชุมชน ท&องถ่ิน และสังคม 
4. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา
กลุ!มเปAาหมายดาํเนินการตามแนวทาง
นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู& 
5. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนมีจิตสํานึก
ในการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล&อม 
 
 
1. ร&อยละ 60 ของผู&เรียนมีทักษะ       
การใช&ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
ทักษะการคิด ทักษะการแก&ปDญหา 
ทักษะชีวิตและทักษะในการใช&
เทคโนโลย ี
 
 
2. ร&อยละ 60 ของผู&เรียนผ!านเกณฑ8        
การประเมินความสามารถด&าน
ภาษาอังกฤษ 
 
3. ร&อยละ 60 ของสถานศึกษา          
จัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียน
อย!างน&อย 1 ภาษา 

 
 
 
 
 
ส!งเสริมสถานศึกษา จัดการเรียนรู&ให&
สอดคล&องกับหลักสูตรกับหลักสตูรที่
เก่ียวข&องกับข&อมูลบริบทของชุมชน 
 
ส!งเสริมให&ครูจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน      
เพิ่มเวลารู& 
 
1. ส!งเสริมให&ครูจัดทําแผนบูรณาการ
การจัดการสิ่งแวดล&อมในกลุ!มสาระ 
การเรียนรู&และกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู& 
2. นิเทศ ติดตาม 
1. ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีทักษะการคิดและ 
ทักษะการแก&ปDญหา 
2. ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีทักษะชีวิต 
3. ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีทักษะในการใช& 
เทคโนโลยี 
4. ส!งเสริมให&นักเรียนมีทักษะในการใช&
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
1. ส!งเสริมการจัดค!าย English Camp 
2. ส!งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
ให&มีทักษะด&านการใช&ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 
ส!งเสริมสถานศึกษาจัดกิจกรรมการ
เรียน 
การสอนภาษาอาเซียนอย!างน&อย 1 
ภาษา 
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1.3 พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลทุกระดบั 
ใหAมีคุณภาพและมาตรฐาน
นําไปสู$การพัฒนาคุณภาพ
ผูAเรียนเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
2. พัฒนาคุณภาพ
กระบวนการเรียนรูA 
2.1 พัฒนาผูAเรียนระดับ
ก$อนประถมศึกษา ใหAมี
พัฒนาการทางดAานร$างกาย 
อารมณ0 จิตใจ สังคม และ
สติปGญญา ใหAมีความพรAอม
เขAาสู$การเรียนในระดับที่
สูงขึ้น 
 
 
2.2 ส$งเสริมสนับสนุนใหA
ผูAเรียนสามารถอ$านออก
เขียนไดAตามช$วงวัย 
 
 
 
2.3 ส$งเสริมสนับสนุนใหA
ผูAเรียนมีนิสัยรักการอ$าน 
2.4 ส$งเสริมการจัดการ
เรียนรูAที่ใหAผูAเรียนผ$าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เนAน
ทักษะกระบวนการใหAเกดิ
ทักษะการคิดวิเคราะห0          
คิดแกAปGญหา และคิด
สรAางสรรค0ในทุกกลุ$มสาระ
การเรียนรูA ทั้งในและนอก
หAองเรียน 

4. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
ประเมินผลในชัน้เรียนของผู&เรียนด&วย
เคร่ืองมือที่มีคุณภาพและได&มาตรฐาน 
(ข&อสอบมาตรฐานกลาง ข&อสอบ
ประเมินการอ!าน) 
5. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา             
มีระบบการวัดและประเมินผล               
ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
1. ร&อยละ 100 ของเด็กปฐมวัยมีความ
พร&อมเข&าเรียนชั้นประถมศึกษาปyที่ 1 
และมีพัฒนาการตามช!วงวัย 
2. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนระดับ        
ก!อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด&าน
ร!างกาย อารมณ8 จิตใจ สงัคม และ
สติปDญญาให&มีความพร&อมเข&าสู!             
การเรียนในระดับทีสู่งข้ึน 
3. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่
เข&มแข็งพร&อมรับการประเมินภายนอก 
1. ร&อยละ 80 ของผู&เรียนมีทักษะการ
อ!าน การเขียน ผ!านเกณฑ8ตามช!วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปyที่ 1 อ!านออก 
เขียนได& 
- ชั้นประถมศึกษาปyที่ 2-6 อ!านคล!อง
เขียนคล!อง 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมส!งเสริมรักการอ!าน 
1. คะแนนเฉลี่ยร&อยละของผู&เรียน ป.3 
ในการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู&เรียนระดับชาติ (NT) เพิ่มข้ึน      
ไม!น&อยกว!าร&อยละ 3 ของปyการศึกษา 
ที่ผ!านมา 
2. จํานวนร&อยละของผู&เรียนชั้น ป.6 
และ ม.3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน      
(O-NET) ตั้งแต!ร&อยละ 50 ข้ึนไป
เพิ่มข้ึนจากปyการศึกษาทีผ่!านมา 

ส!งเสริมและสนับสนนุสถานศึกษาให&มี 
เคร่ืองมือในการวัด และประเมินผล    
ในระดับชัน้เรียนที่มีคุณภาพและได& 
มาตรฐานทุกกลุ!มสาระการเรียนรู& 
 
 
 
 
จัดเตรียมความพร&อมของเด็กปฐมวัย 
ก!อนเข&าเรียนชั้น ป.1 
 
ส!งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาการด&าน 
ร!างก!าย อารมณ8 จิตใจ สงัคม และ 
สติปDญญาของเด็ก 
 
 
ติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของเด็กปฐมวัย ให&เป@นไปตามเกณฑ8
มาตรฐาน 
ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีทักษะการอ!านการ
เขียนผ!านเกณฑ8ตามช!วงวัย 
- ชั้นประถมศึกษาปyที่ 1 อ!านออก 
เขียนได& 
- ชั้นประถมศึกษาปyที่ 2-6 อ!านคล!อง       
เขียนคล!อง 
ส!งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ!าน 
 
ส!งเสริมการจัดการเรียนรู&ให&ผู&เรียน 
เรียนรู&ผ!านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) เน&นทักษะ
กระบวนการให&เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห8 คิดแก&ปDญหาและคิด
สร&างสรรค8ในทุกกลุ!มสาระการเรียนรู&        
ทั้งในและนอกห&องเรียน 
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2.5 ส$งเสริมใหAผูAเรียนมี
ทักษะการเรียนรูAใน
ศตวรรษที่ 21 
 
2.6 ปลูกฝGงทักษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร0
ใหAกับนักเรียนระดบัก$อน
ประถมศึกษาตามโครงการ
บAานนักวิทยาศาสตร0นAอย 
ประเทศไทย 
2.7 สนับสนุนการผลิต 
จัดหาและใชAสื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่หลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาหAองสมุด
และแหล$งเรียนรูAภายใน
สถานศึกษาในการจัดการ
เรียนรูAไดAทัง้ในหAองเรียน 
และนอกหAองเรียน เพ่ือใหA
ผูAเรียนไดAเรียนรูAอย$างเต็ม
ศักยภาพ 

3. ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาตชิั้นพืน้ฐาน  
(O-NET) สงูกว!าระดบัประเทศ ร&อยละ 3 
4. ร&อยละ 70 ของผู&เรียนมีทักษะการ
คิดวิเคราะห8  คิดแก&ปDญหา และคิด
สร&างสรรค8 ผ!านการเรียนรู&ผ!านกิจกรรม
การปฏิบัติจริง (Active Learning) 
5. ร&อยละของนักเรียนในสถานศึกษา
กลุ!มเปAาหมาย มีผลการทดสอบ PISA 
สูงข้ึนกว!าปyที่ผ!านมาร&อยละ 3 
1. ร&อยละของผู&เรียนมีสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา           
ข้ันพื้นฐานสอดคล&องกับทักษะ               
การเรียนรู&ในศตวรรษที่ 21 
1. ร&อยละของสถานศึกษาปลูกฝDง
ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร8 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาผลิต
จัดหาและใช&สื่อ การเรียนการสอน
เทคโนโลยี นวัตกรรม ห&องสมุดและ
แหล!งเรียนรู& 
 

กํากับ ติดตาม สนบัสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพ          
O-NET 
ส!งเสริมการคิดวิเคราะห8 คิดแก&ปDญหา 
และคิดสร&างสวรรค8จากการเรียนรู&ผ!าน 
กิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) 
 
กํากับ ติดตาม สนบัสนุนการจัด
กิจกรรมพัฒนายกระดับคุณภาพ PISA 
 
ส!งเสริมการจัดกิจกรรมให&ผู&เรียนมี 
ทักษะการเรียนรู&ในศตวรรษที่ 21 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุนการดาํเนินงาน
โครงการบ&านนักวิทยาศาสตร8น&อย
ประเทศไทย 
 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุนการผลิต จัดหา และ 
ใช&สื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
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2.8 ส$งเสริมการจัด
หลักสูตรทักษะอาชีพ 
ควบคู$ไปกับวิชาสามัญ          
เช$น ทวิศึกษา (Dual 
Education), หลักสูตร
ระยะสั้น 
2.9 ส$งเสริมสนับสนุน        
การพัฒนาผูAเรียนที่มีความ
ตAองการจําเปDนพิเศษ            
(ผูAพิการ ผูAดAอยโอกาส และ
ผูAที่มีความสามารถพิเศษ) 
ใหAเต็มตามศักยภาพ ดAวย
รูปแบบที่เหมาะสม 
2.10 ส$งเสริมสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือการศึกษาต$อและ           
การประกอบอาชีพอย$าง
เขAมแข็งต$อเน่ืองและเปDน
รูปธรรม 
3. สรAางขีดความสามารถ 
ในการแข$งขัน 
3.1 ส$งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูAเรียนสู$ความเปDน
เลิศในดAานต$าง ๆ 
3.2 ส$งเสริมการเรียนรูA          
เชิงบูรณาการแบบสห
วิทยาการ เช$น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology 
Engineering and 
Mathematics 
Education : STEM 
Education) เพ่ือพัฒนา
กระบวนการคิดและการ
สรAางสรรค0นวัตกรรมเพ่ือ
สรAางมูลค$าเพ่ิม สอดคลAอง
กับประเทศไทย 4.0 

1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา        
มีหลักสูตรทักษะอาชีพอย!างน&อย 1 
หลักสูตร 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนที่มีความ
ต&องการจําเป@นพิเศษ (ผู&พิการ 
ผู&ด&อยโอกาส และผู&ที่มีความสามารถ
พิเศษ) ได&รับการพฒันาให&เต็มตาม
ศักยภาพด&วยรูปแบบที่เหมาะสม 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาจัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต!อและ
การประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา
ส!งเสริมการพัฒนา ศักยภาพผู&เรียนสู!
ความเป@นเลิศในด&านต!าง ๆ 
1. ร&อยละ 60 ของสถานศึกษาที่จัดการ
เรียนรู&ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
(Science Technology Engineering 
and Mathematics Education : 
STEM Education ) และมีนวตักรรม
เพื่อสร&างมูลค!าเพิ่มสอดคล&องกับ
ประเทศไทย  
 

ส!งเสริมสนบัสนุนการจัดหลักสตูรทักษะ
อาชีพ 
 
 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุนสถานศึกษาจดั
กิจกรรมผู&เรียนที่มีความต&องการพิเศษ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล&องกับ
แต!ละกลุ!มเปAาหมาย 
 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุนสถานศึกษาให&จัด
กิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต!อและ
การประกอบอาชีพ 
 
 
 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุนให&สถานศึกษาพัฒนา
ศักยภาพสู!ความเป@นเลิศ 
 
1. ส!งเสริมสนับสนนุให&ครูจัดการเรียนรู& 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษาอย!างมี
คุณภาพ 
2. คัดเลือกนวัตกรรมตามแนวทาง       
สะเต็มศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู&             
สู!คุณภาพผู&เรียน 
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4. ส$งเสริมสนับสนุนการทํา
วิจัย และนําผลการวิจัยไป
ใชAพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
4.1 ส$งเสริมการทําวิจัย 
เพ่ือพัฒนาการบริหาร           
จัดการศึกษา 
 
4.2 ส$งเสริมการทําวิจัยเพ่ือ
พัฒนาหลกัสตูร กระบวนการ
เรียนรูA การวัดและประเมินผล 
โดยเนAนใหAมีการวิจัยใน         
ชั้นเรียน 

 
 
 
 
1. ร&อยละ 60 ของหน!วยงานทุกระดับ
มีผลงานวิจัยและนาํผลการวิจัยไปใช& 
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
1. ร&อยละ 80 ของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวจิัยในชัน้เรียนและ        
นําผลการวิจัยไปใช&พฒันาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู&การวัดและ
ประเมินผล 
 

 
 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุน ให&เขตพื้นที่และ
สถานศึกษาจัดทําวิจัยและนํา
ผลการวิจัยไปใช&ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 
1. ส!งเสริม สนับสนนุ ให&ครูทําวิจัยใน       
ชั้นเรียน และนาํผลการวิจัยไปใช&พัฒนา
ผู&เรียน 
2. ส!งเสริมสนับสนนุบุคลากรทาง
การศึกษาทําวิจัยหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู& การวัดผลและประเมินผล และ
นําผลการวิจัยไปใช&ในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
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กลยุทธ0 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหAสามารถ
จัดการเรียนรูAอย$างมี
คุณภาพ ในรูปแบบที่
หลากหลาย เช$น 
1.1 TEPE Online 
(Teachers and 
Educational Personals 
Enhancement Based 
on Mission and 
Functional Areas as 
Majors) 
1.2 ชุมชนแห$งการเรียนรูA 
ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community : 
PLC) 
1.3 การเรียนรูAผ$าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
 
 
2. พัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลใหAมี
ประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยง
กับหน$วยงานที่เกี่ยวขAอง ดังน้ี 
2.1 การกําหนดแผน
อัตรากําลัง การสรรหา          
การบรรจุแต$งตั้ง                 
การประเมินและการพัฒนา 

 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 80 ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได&รับการพฒันาด&วย
ระบบ TEPE Online 
2. ร&อยละ 80 ของครูและบุคลากร 
ทาง การศึกษาได&รับการพฒันาการจัด   
การเรียนรู&อย!างมีคุณภาพในรูปแบบ    
ที่หลากหลาย 
3. ร&อยละ 80 ความสําเร็จของ              
การพัฒนาครู (PLC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงานในสังกัด
มีแผนบริหาร อัตรากําลงัครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามี
ระบบการประเมินและการพัฒนาครู
ผู&ช!วย 
3. ร&อยละ 90 ของครูที่ได&รับการ
พัฒนาวิชาชีพตามสมรรถนะของ           
สายงาน 

 
 
 
 
 
1. พัฒนาตนเองในระบบ TEPE 
Online 
2. เขตพื้นที่กําหนดมาตรการให&
ผู&บริหาร และครู กํากับติดตามและ
รายงานตามช!วงปฏิทินอย!างเคร!งครัด 
3. เร!งรัด ติดตาม กระบวนการ PLC 
โดยผู&บริหารสถานศึกษา 
4. พัฒนาบุคลากรทีไ่ม!ผ!านการอบรม  
PLC 
5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาให&จัดการเรียนรู&อย!างมี
คุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาครูด&วยระบบ 
TEPE Online, พัฒนาครูด&วย
กระบวนการ PLC และพัฒนาครูให&
จัดการเรียนรู&ผ!านกิจกรรม Active 
Learning) 
 
 
 
 
1. เขตพื้นที่และโรงเรียนจัดทาํแผน
อัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
2. มีระบบและกลไกการประเมินและ
พัฒนาครูผู&ช!วย 
3. ส!งเสริม สนับสนุนให&ครูได&รับการพัฒนา
วิชาชีพ ตามสมรรถนะของสายงาน 
4. โครงการจัดทําแผนบริหารอัตรากําลัง
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

 
 

กลยุทธ0 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

2.2 การสรAางแรงจูงใจใหA
ผูAบริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและ
กําลังใจในการทํางาน 

1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงาน              
ทุกระดับมีการสร&างแรงจูงใจให&
ผู&บริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

 ยุทธศาสตร0ท่ี 4 โอกาส ความเสมอภาค และความเท$าเทียม การเขAาถึงบริการทาง
การศึกษา 

 
 

กลยุทธ0 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1. เพ่ิมโอกาสการเขAาถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
1.1 ส$งเสริมสนับสนุน
ประชากรวัยเรียนทุกคน        
ใหAไดAรับโอกาสในการเขAา
รับบริการทางการศึกษา
อย$างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 สรAางความเขAมแข็ง
ของระบบการดูแล
ช$วยเหลือนักเรียน ระบบ
ส$งเสริม ความประพฤติ
นักเรียน ระบบคุAมครอง
นักเรียน และการสรAาง
ภูมิคุAมกันทางสังคม 

 
 
1. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนระดับ
ปฐมวัย (3-5 ปy) ได&รับโอกาสในการเข&า
รับบริการทางการศึกษาอย!างทัว่ถึง 
2. ร&อยละ 100 ของประชากรวยัเรียน
ภาคบังคับได&รับโอกาสในการเข&ารับ
บริการทางการศึกษาอย!างทั่วถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 
3. ร&อยละ 95 ของผู&เรียนที่จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต&น
ได&รับการศึกษาต!อตาม ความถนัดและ 
ความสนใจ 
4. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนการศึกษา
ข้ันพื้นฐานได&รับการอุดหนุนและ
ช!วยเหลือค!าใช&จ!ายในระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานตั้งแต!ระดับอนบุาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานอย!างเหมาะสม 
 
1. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนได&รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบดูแล
ช!วยเหลือนักเรียน 
2. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนได&รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบ
ส!งเสริมความประพฤตินักเรียน 
3. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนได&รับการ
พัฒนาเต็มศักยภาพในระบบคุ&มครอง
นักเรียน 
4. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนได&รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร&าง
ภูมิคุ&มกันทางสงัคม 
5. ร&อยละ 100 ของเด็กพิการได&รับการ
ส!งเสริมและพฒันาเต็มตามศักยภาพ 
6. อัตราการออกกลางคันลดลง 

 
 
1. ดําเนินงานการรับนักเรียนให&เป@นไป 
ตามแนวปฏิบัติการรับนักเรียนตาม 
พ.ร.บ.การศึกษา พ.ศ.2545 
2. จัดทําข&อมูลเด็กนักเรียนในเขต
บริการที่ได&รับการศึกษาในระบบและ
นอกระบบโดยครอบครัว เพื่อให&ได&รับ
การศึกษาอย!างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว ให&มีผู&บริหารสถานศึกษา
ของเขตบริการของครอบครัว ที่จัดเป@น
ที่ปรึกษาของครอบครัวนั้น ๆ 
3. ส!งเสริมให&ผู&เรียนมีรายได&ระหว!าง
เรียน 
4. จัดกิจกรรมแนะแนวตามความถนัด
และความสนใจ 
5. กํากับ ติดตามการใช&เงินอุดหนุนของ
สถานศึกษา 
1. สร&างความเข&มแข็งของระบบดูแล
ช!วยเหลือนักเรียน ระบบส!งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน ระบบคุมครอง
นักเรียน และการสร&างภูมิคุ&มกันทาง
สังคม 
2. โครงการค!ายคุณธรรมนําชีวติให&รอด
พ&นยาเสพตดิ 
3. โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 
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แผนปฏิบัติการ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.อุทัยธานี เขต 1 
 

 
 

กลยุทธ0 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

2. ลดความเหลื่อมล้ําทาง 
การศึกษา 
2.1 ประสานหน$วยงาน         
ที่เกี่ยวขAองในการจัด
การศึกษาที่เหมาะสม 
 
 
 
 
 
2.2 ส$งเสริมสนับสนุนการ
ใชAเทคโนโลยีในการจัด
การศึกษาใหAครอบคลุม ทุก
พ้ืนที่อย$างทั่วถึง เช$น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทางไกลผ$านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance 
learning information 
technology : DLIT),  
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาดAวยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ$าน
ดาวเทียม (Distance 
Learning Television : 
DLTV) ฯลฯ 

 
 
1. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนได&รับ
การศึกษาที่เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
2. ร&อยละ 100 ของเด็กด&อยโอกาส      
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา         
ข้ันพื้นฐาน 
3. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได&รับ
การสนับสนนุทรัพยากรในการจดั
การศึกษาจากหน!วยงานอ่ืน 
1. ร&อยละ 100 ของผู&เรียนได&ใช&
เทคโนโลยทีางการศึกษาอย!างทัว่ถึง 
2. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาที่ได&รับ
บริการอินเตอร8เน็ตเพื่อใช&ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียน 
การสอนได&อย!างมีประสิทธิภาพ 
3. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาใช&
อุปกรณ8 DLTV และ DLIT ตามรูปแบบ
ได&อย!างมีประสิทธิภาพ 

 
 
1. ประสานหน!วยงานที่เก่ียวข&องในการ
จัดการศึกษาสําหรับเด็กด&อยโอกาส 
2. สนับสนุนส!งเสริมให&นักเรียนได&รับ
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 
 
 
 
ส!งเสริมสนบัสนุนการใช&เทคโนโลยีใน
การจัดการศึกษาให&ครอบคลุมทุกพื้นที่
อย!างทั่วถึง เช!น การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ!านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Distance learning 
information technology : DLIT), 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด&วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ!าน
ดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV 
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 ยุทธศาสตร0ท่ี 5 จัดการศึกษาเพ่ือสรAางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปDนมิตรกับส่ิงแวดลAอม 

 
 

 

กลยุทธ0 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1. จัดการศึกษาเพ่ือสรAาง
เสริมคุณภาพชีวิต 
1.1 ส$งเสริม สนับสนุน          
การสรAางจิตสํานึกรักษ0
สิ่งแวดลAอม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนAอมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู$
การปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิต 
 
 
 
 
 
1.2 ส$งเสริม สนับสนุนใหA
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรูA แหล$ง
เรียนรูA และสื่อการเรียนรูA
ต$าง ๆ ที่เกี่ยวขAองกับการ
สรAางเสริมคุณภาพชีวิตที่ 
เปDนมิตรกับสิ่งแวดลAอม 
 
 
 
1.3 สรAางเครือข$ายความ
ร$วมมือกับภาคส$วนต$าง ๆ 
ในการอนุรักษ0ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลAอม 

 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงานทกุ
ระดับจัดกิจกรรมส!งเสริมสนบัสนุน     
การสร&างจิตสาํนึกรักษ8สิง่แวดล&อม          
มีคุณธรรม จริยธรรม และน&อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงาน              
ทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู&การสร&างเสริมคุณภาพชีวติที่ 
เป@นมิตรกับสิ่งแวดล&อม 
 
 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงานทกุ
ระดับมีเครือข!ายความร!วมมือกับ         
ภาคส!วนต!าง ๆ ในการอนุรักษ8
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 
อย!างน&อย 1 เครือข!ายข้ึนไป 

 
 
1. ส!งเสริม สนับสนนุ สร&าง และ
ประเมินจิตสาํนึกรักษ8สิ่งแวดล&อม          
มีคุณธรรม จริยธรรม และน&อมนํา
แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
สู!การปฏิบัติในการดําเนนิชีวติ 
2. โครงการ/กิจกรรมปลอดขยะ 
3.โครงการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล&อมในสถานศึกษา 
4. โครงการน&อมนําแนวคิดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู!การปฏิบัติใน
สถานศึกษา (กิจกรรมออมทรัพย8, 
เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และจัดทํา
รายรับ-รายจ!ายประจาํวนัของนกัเรียน 
1. นิเทศการพัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู& แหล!งเรียนรู& และ
สื่อการเรียนรู&ต!าง ๆ ที่เก่ียวข&องกับการ
สร&างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป@นมิตรกับ
สิ่งแวดล&อมในโรงเรียน 
2. โครงการพัฒนาหลักสตูรและแหล!ง
เรียนรู&ในท&องถ่ิน (กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร, พัฒนาแหล!งเรียนรู&, พัฒนา
สื่อการเรียนรู&, การเรียนรู&สู!ชุมชน และ
นิเทศ ติดตาม) 
1. ส!งเสริม สนับสนนุให&สถานศึกษา
สร&างเครือข!ายความร!วมมือกับภาคส!วน
ต!าง ๆ ในการอนุรักษ8
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม 
2. โครงการสร&างเครือข!ายในการ
อนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล&อม (โรงเรียนสีเขียว, Ego 
School, นําความรู&สู!ชุมชน และ           
สร&างเครือข!าย) 
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 ยุทธศาสตร0ท่ี 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส$งเสริมใหAทุกภาคส$วนมีส$วนร$วม 
ในการจัดการศึกษา 
 

 

กลยุทธ0 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ใหAมีประสิทธิภาพ 
1.1 พัฒนาระบบการ
วางแผน การนําแผนไปสู$
การปฏิบัติ การกํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล เพ่ือการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
1.2 พัฒนาระบบ
งบประมาณและการ
สนับสนุนค$าใชAจ$ายเพ่ือ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการจัดการศึกษา 
ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ
เขAาถึงไดA 
 
 
 
 
1.4 สรAางความเขAมแข็ง 
และยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนที่ เช$น โรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล, 
โรงเรียนประชารัฐ, 
โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล, 
โรงเรียนขนาดเล็ก 

 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงานทกุ
ระดับใช&จ!ายงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมี      
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงานทกุ
ระดับจัดทาํแผนการใช&จ!ายงบประมาณ
สอดคล&องแนวทางการดําเนนิงาน
โครงการสนบัสนนุค!าใช&จ!ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต!ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาได&รับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิลัเพื่อ
การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยง
และเข&าถึงได& 
2. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษาได&รับ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 
 
1. ร&อยละ 80 ของสถานศึกษาแต!ละ
ประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามบริบทของพื้นที ่

 
 
1. พัฒนาระบบการวางแผน การนําแผน
ไปสู!การปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 
2. มาตรการการปAองกันและ
ปราบปรามทุจริตและผลประโยชน8       
ทับซ&อน 
1. โรงเรียนทําแผนค!าใช&จ!าย
งบประมาณ 
2. พัฒนาระบบงบประมาณและ           
การสนับสนนุค!าใช&จ!ายเพื่อการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
3. ตรวจสอบการใช&จ!ายงบประมาณ         
อย!างมีประสทิธิภาพ 
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อ
การจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเชื่อมโยง
และเข&าถึงได& 
2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
3. พัฒนาระบบ PT ให&สอดคล&องกับ
ระบบที่พฒันาในปDจจุบนั 
4. จัดทําข&อมูล Big Data 
1. สร&างความเข&มแข็งและยกระดับ
คุณภาพสถานศึกษาแต!ละประเภทตาม
บริบทของพื้นที ่
2. โครงการบริหารจัดการโรงเรียน          
โรงเรียนคุณภาพประจําตาํบล, 
โรงเรียนประชารัฐ, โรงเรียนคุณธรรม, 
โรงเรียนมาตรฐานสากล, โรงเรียน
ขนาดเล็ก และอ่ืน ๆ 
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กลยุทธ0 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

1.5 ส$งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาใหAเขAมแข็ง 
1.6 ยกย$องเชิดชูเกียรติ 
สถานศึกษา และบุคลากร     
ที่มีผลงานเชิงประจักษ0 
 
2. ส$งเสริมและสนับสนุน
นโยบายและจุดเนAนของ 
สพฐ. และเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
2.1 ส$งเสริมและสนับสนุน
นโยบายและจุดเนAนลงสู$  
การปฏิบัติโดยการมีส$วน
ร$วมของทุกภาคส$วน 
3. สรAางความเขAมแข็งใน 
การบริหารจัดการแบบมี
ส$วนร$วม 
3.1 ส$งเสริมการบริหาร
จัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยใชAพ้ืนที่เปDนฐาน 
(Area-base 
Management), รูปแบบ
การบริหารแบบกระจาย
อํานาจ 
3.2 เขตพ้ืนที่การศึกษา
จัดทําแผนบูรณาการจัด
การศึกษาร$วมกับสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 
3.3 สรAางความเขAมแข็งใน
การยกระดับคุณภาพ
การศึกษารูปแบบเครือข$าย 

1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิภาพ 
1. ร&อยละ 100 ของหน!วยงานทกุ
ระดับมีการยกย!องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาและบุคลากรที่มีผลงาน 
เชิงประจักษ8 
 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายและ
จุดเน&นของ สพฐ และ เขตพื้นที่
การศึกษา 
 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
บริหารจัดการแบบมีส!วนร!วมอย!าง
เข&มแข็ง 
 
 
 
 
1. เขตพื้นที่การศึกษามีแผนบูรณาการ
จัดการศึกษาร!วมกับศึกษาธิการภาค 
และศึกษาธิการจังหวัด 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามี
เครือข!ายสร&างความเข&มแข็งในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย!างน&อย 
1 เครือข!ายข้ึนไป 

1. ส!งเสริมระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาให&เข&มแข็ง 
2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาและประเมินประสิทธภิาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การยกย!องเชิดชูเกียรติสถานศึกษา 
ผู&บริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากร      
ที่มีผลงานเชงิประจักษ8 
 
 
 
ส!งเสริม สนบัสนุนนโยบายและจุดเน&น      
ลงสู!การปฏิบัติโดยการมีส!วนร!วมของ       
ทุกภาคส!วน 
 
 
 
 
1. ส!งเสริมการบริหารจัดการโดย
กระบวนการมีส!วนร!วมในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา เช!น คณะบริหาร
ของเขตพื้นที่ฯ และเครือข!ายกลุ!ม
โรงเรียน 
2. โครงการพัฒนาผู&บริหารสถานศึกษา 
สพป.อุทัยธานี เขต 1 
1. เขตพื้นที่การศึกษาให&ความร!วมมือ
ในการจัดทําแผนพฒันาการศึกษา 
2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษา 
ส!งเสริม สนบัสนุน สร&างความเข&มแข็ง      
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
รูปแบบเครือข!าย เช!น กลุ!มโรงเรียน  
ฯลฯ 
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กลยุทธ0 
 

ตัวช้ีวัด 
 

มาตรการ/แนวดําเนินการ 

3.4 ส$งเสริมและพัฒนา
โรงเรียนดAวยพลังประชารัฐ
อย$างต$อเน่ืองและย่ังยืน 
 
4. ส$งเสริมการมีส$วนร$วม
พัฒนาคุณภาพผูAเรียน 
4.1 ส$งเสริม สนับสนุน
ผูAปกครอง ชุมชน สังคม 
และสาธารณชนใหAมีความรูA 
ความเขAาใจ สรAางความ
ตระหนักในการจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ
กํากับดูแล ตลอดจนการมี
ส$วนร$วมรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพผูAเรียน 
4.2 ประสานสถาบันหรือ
หน$วยงานทางการศึกษาใหA
คัดเลือกผูAเรียนเขAาศึกษา
ต$อดAวยวิธีการที่
หลากหลาย 

1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามี          
การสร&างความเข&มแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีส!วนร!วมด&านพลัง           
ประชารัฐ 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษา
ส!งเสริม สนบัสนุนผู&ปกครอง ชมุชน 
สังคม และสาธารณชนให&มีความรู& 
ความเข&าใจ สร&างความตระหนกัในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การกํากับดูแล 
ตลอดจนการมีส!วนร!วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู&เรียน 
 
 
1. ร&อยละ 100 ของสถานศึกษามีการ
ประสานข&อมูลกับสถาบนัหรือ
หน!วยงานทางการศึกษาในการคัดเลือก
ผู&เรียนเข&าศึกษาต!อด&วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ส!งเสริมและพฒันาโรงเรียนด&านพลัง        
ประชารัฐอย!างต!อเนื่องและยัง่ยนื            
ทุกภาคส!วน 
 
 
 
ส�งเสริม สนบัสนุน สถานศึกษาให� 
ความรู�ความเข�าใจกับผู�ปกครอง ชุมชน  
สังคม สร�างความตระหนักในการจัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน การกํากับดูแล 
ตลอดจนการมีส�วนร�วมรับผิดชอบ 
ในการพัฒนาผู�เรียน 
 
 
 
1. สถานศึกษาประสานสถาบนัหรือ
หน!วยงานทางการศึกษาให&คัดเลือก
ผู&เรียนเข&าศึกษาต!อด&วยวิธีการที่
หลากหลาย 
2. ส!งเสริมพัฒนาระบบแนะแนว
การศึกษาต!อในสถานศึกษา 
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สรุปงาน/โครงการและงบประมาณ ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ 
สนองยุทธศาสตร.ท่ี มาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ี 
งบประมาณท่ีใช1 แหล3ง

งบประมาณ 
รวม ผู1รับผิดชอบโครงการ 

สพป. สพฐ. ค3าตอบแทน/ใช1สอย ค3าวัสดุ น้ํามัน 
1 แข�งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ คร้ังที่ 69 ป!การศึกษา 
2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย 

2 2 3 298,800 - - สพป. 298,800 นายธงชัย ม่ันสุข 

2 การอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการ
จัดการเรียนรู8วิทยาการคํานวณและ        
โค;ตด้ิง ระดับประถมตอนต8น สถาบัน
ส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยี(สสวท.) 

2 2 3 86,000 - - สสทว. 86,000 นายวิเชียร  
คนึงหมาย 

3 บ8านนักวิทยาศาสตร<น8อยประเทศไทย      
ป!การศึกษา 2562 

2 2 3 16,940 60 - สพฐ. 17,000 นายวิเชียร  
คนึงหมาย 

4 พัฒนาคุณภาพการเรียนรู8สู�สากล : 
กิจกรรมการแข�งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจําป! พ.ศ.2563 

2 2 3 27,520 500 - สพฐ. 
23,100 

สพป. 4,920 

28,020 นายวิเชียร  
คนึงหมาย 

5 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

2 2 3 149,492 - - สทศ. 149,492 นางสาวอัมพร  
วัฒนวิกย<กิจ 

6 การบริหารการสอบด8วยข8อสอบ
มาตรฐานในการสอบปลายป!ของ
ผู8เรียน ป!การศึกษา 2562 

2 2 3 150,780 - - สพฐ. 
 

150,780 นางสาวอัมพร  
วัฒนวิกย<กิจ 

7 ประเมินความสามารถด8านการอ�าน
ของผู8เรียน ชั้นประถมศึกษาป!ที ่1 

2 2 3 53,370 - - สพฐ. 53,370 นางสาวอัมพร  
วัฒนวิกย<กิจ 

8 การประเมินคุณภาพผู8เรียน (National 
Test : NT) ชั้น ป.3 ป!การศึกษา 2562 

2 2 3 63,150 - - สพป. 63,150 นางสาวอัมพร  
วัฒนวิกย<กิจ 



ท่ี ชื่องาน/โครงการ 
สนองยุทธศาสตร.ท่ี มาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ี 
งบประมาณท่ีใช1 แหล3ง

งบประมาณ 
รวม ผู1รับผิดชอบโครงการ 

สพป. สพฐ. ค3าตอบแทน/ใช1สอย ค3าวัสดุ น้ํามัน 
9 ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ป!การศึกษา 2562 

2 2 3 43,200 5,000 - สพป. 48,200 นายธงชัย ม่ันสุข 

10 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 2 2 3 107,750 - - สพป. 107,750 นายธงชัย ม่ันสุข 
11 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 

Active Learning 
2 2 3 32,800 - - สพป. 32,800 นางจินดาพร  

แสงแก8ว 
12 พัฒนานักเรียนอย�างมีคุณภาพด8วยการ

จัดการเรียนรู8วิทยาศาสตร< 
คณิตศาสตร< เทคโนโลยี และสะเต็ม
ศึกษา ป!งบประมาณ 2563 สถาบัน
ส�งเสริมการสอนวิทยาศาสตร<และ
เทคโนโลยี (สสวท.) 

2 2 3 34,770 - - สสวท. 34,770 นายวิเชียร  
คนึงหมาย 

13 การจัดทํารายงานผลนักเรียน
รายบุคคลผ�านทางระบบ School Mis 
ประจําป!การศึกษา 2562 

3 3 3 17,490 - - สพป. 17,490 นางสาวอัมพร  
วัฒนวิกย<กิจ 

14 พัฒนาข8าราชการครูและบุคลากร         
ทางการศึกษาสู�มืออาชีพ 

3 3 2 41,740 - - สพป. 41,740 นางสุริยา วรสิทธ์ิ 

15 นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
เพศวิถี 

4 4 2 5,000 - - สพฐ. 5,000 นางจินดาพร  
แสงแก8ว 

16 การดูแลช�วยเหลือและคุ8มครอง
นักเรียนของ สพฐ. 

4 4 3 140,000 - - สพฐ. 140,000 นางวิลาวรรณ< ม่ันสุข 

17 การรับนักเรียน 4 4 3 10,000 - - สพฐ. 10,000 จ.ส.อ.ชํานิ นุ�มสุข 
18 ป^องกันและแก8ไขป_ญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
4 4 3 254,100 4,220 680 สพฐ. 259,000 นางสุนทรี นวกุล 



ท่ี ชื่องาน/โครงการ 
สนองยุทธศาสตร.ท่ี มาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ี 
งบประมาณท่ีใช1 แหล3ง

งบประมาณ 
รวม ผู1รับผิดชอบโครงการ 

สพป. สพฐ. ค3าตอบแทน/ใช1สอย ค3าวัสดุ น้ํามัน 
19 จัดการแข�งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนา     

สู�ความเปbนเลิศ ระดับกลุ�มโรงเรียน 
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2563 

4 4 3 1,665,000 - - อบจ. 1,665,000 นางมณฑาณี ด8วงชืน่ 

20 จัดการแข�งขันกีฬานักเรียนเพ่ือพัฒนา     
สู�ความเปbนเลิศ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.
2563 

4 4 3 440,000 - - อบจ. 
400,000 

สพป. 
40,000 

440,000 นางมณฑาณี ด8วงชืน่ 

21 คัดแยกขยะมูลฝอย และลดการใช8
พลาสติก ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2563 

5 5 1 22,030 - - สพป. 22,030 นางฐิตนิันท<  
สถิตย<พงษ< 

22 ปลูกต8นไม8ในใจคน ปลูกคน สพฐ.           
ให8รักสิ่งแวดล8อม 

5 5 1 20,040 - - สพป. 20,040 นางณฐกมล  
พูลเขตรกรม 

23 การจัดทํานโยบายของสาํนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทยัธานี 
เขต 1 

6 6 1 43,820 - - สพป. 43,820 นางก่ิงแก8ว  
จรุงธนะกิจ 

24 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 3 ป! 
(พ.ศ.2563 - 2565) และแผนปฏิบัติ
การประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2563 

6 6 1 61,600 - - สพป. 61,600 นางก่ิงแก8ว  
จรุงธนะกิจ 

25 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการ
พัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลือ่น
นโยบาย/กลยุทธ<สู�การปฏิบัติ 
ป!งบประมาณ พ.ศ.2563 

6 6 1 84,360 - - สพป. 84,360 นางก่ิงแก8ว  
จรุงธนะกิจ 

26 การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการ
พัฒนาประสิทธิภาพการขับเคลือ่น
นโยบาย/กลยุทธ<สู�การปฏิบัติ 
ป!งบประมาณ พ.ศ.2563 คร้ังที่ 2 

6 6 1 53,060 - - สพป. 53,060 นางก่ิงแก8ว  
จรุงธนะกิจ 



ท่ี ชื่องาน/โครงการ 
สนองยุทธศาสตร.ท่ี มาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ี 
งบประมาณท่ีใช1 แหล3ง

งบประมาณ 
รวม ผู1รับผิดชอบโครงการ 

สพป. สพฐ. ค3าตอบแทน/ใช1สอย ค3าวัสดุ น้ํามัน 
27 การบริหารคุณภาพกลุ�มโรงเรียน 6 6 1 180,000 - - สพป. 180,000 นางก่ิงแก8ว  

จรุงธนะกิจ 
28 นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา 6 6 2 44,320 - - สพป. 44,320 นายธงชัย ม่ันสุข 
29 การบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 
1 ประจําป! 2563 

6 6 2 17,910 3,000 - สพป. 20,910 นางฐิตนิันท<  
สถิตย<พงษ< 

30 ตรวจสุขภาพประจําป! 2562 6 6 1  - - - ไม�ใช8งบ นางฐิตนิันท<  
สถิตย<พงษ< 

31 นิเทศติดตามการดําเนินงานระบบ
เครือข�ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียน ในสังกัด ประจําป!
งบประมาณ พ.ศ.2563 

6 6 2 15,000 - - สพป. 15,000 นายสพุจน< มธุรส 

32 พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6 6 2 20,000 - - สพฐ. 20,000 นายธงชัย ม่ันสุข 

33 การจัดทํารายงานผล "การประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา" (SELF-
ASSESSMENT REPORT:SAR การ
วิเคราะห<ข8อมูล และการซักซ8อมการ
ประเมิน (Mock Assessment) สพป.
อุทัยธานี เขต 1 ป!การศึกษา 2562 
ป!งบประมาณ 2563 

6 6 3 28,650 - - สพป. 28,650 นายวิเชียร  
คนึงหมาย 

34 พัฒนาบุคลากรด8านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจําป!
งบประมาณ พ.ศ.2563 

6 6 2 19,200 - - สพป. 19,200 นายสพุจน< มธุรส 



ท่ี ชื่องาน/โครงการ 
สนองยุทธศาสตร.ท่ี มาตรฐาน

เขตพ้ืนท่ี 
งบประมาณท่ีใช1 แหล3ง

งบประมาณ 
รวม ผู1รับผิดชอบโครงการ 

สพป. สพฐ. ค3าตอบแทน/ใช1สอย ค3าวัสดุ น้ํามัน 
35 พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรใน

สถานศึกษาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ8าง
ภาครัฐด8วยระบบอิเล็กทรอนิกส<            
(e-Government Procrement :        
e-GP) 

6 6 2 94,960 - - สพป. 94,960 นางจินตนา เนียมมา 

36 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก ประจําป! 2563 

6 6 1 125,940 - - สพฐ. 
40,000 
สพป. 

85,940 

125,940 จ.ส.อ.ชํานิ นุ�มสุข, 
นางย้ิมศรี เมืองเหลือ 

37 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
 

6 6 2 50,000 - - สพป. 50,000 นางณฐกมล 
พูลเขตรกรม 

รวมงบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 (งบประจํา)        
ประจําป� 2563 

1,470,740 8,000 - สพป. 1,478,740  

รวมงบจากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 712,790 4,780 680 สพฐ. 718,250  
สถาบันทดสอบการศึกษาแห3งชาติ 149,492 - - สทศ. 149,492  

สถาบันส3งเสริมการสอนวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี 120,770 - - สสวท. 120,770  
รวมงบจากองค.การบริหารส3วนจังหวัดอุทัยธานี 2,065,000 - - อบจ. 2,065,000  

รวมท้ังส้ิน 4,518,792 12,780 680  4,532,252  

 
 
 
 


