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 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ท่ีให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูลในการจัดท าครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงาน
ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อขับเคล่ือนพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

สภาพการจัดการศึกษา 

  

อ านาจหน้าท่ีส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน และบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีอ ำนำจหน้ำท่ีคือ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำ ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและควำมต้องกำรของท้องถ่ิน 

2. วิเครำะห์กำรจัดต้ังงบประมำณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบติดตำมกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ 

กำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งบุคคล 

องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนใด

โดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้มอบหมำย  
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ท าเนียบการบริหาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ์ เขต 1 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ์ เขต 1 

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 กรกฎาคม 2563 

 
ตารางที่ 1  จ านวนบุคลากร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

  บุคลากร / กลุ่ม ชาย หญิง รวม 

ผอ./รอง ผอ. 4   4 
กลุ่มอ ำนวยกำร 1 5 6 
กลุ่มนโยบำยและแผน 1 5 6 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล        
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร       
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 2 5 7 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1 5 6 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   1 1 
กลุ่มกฎหมำยและคดี   1 1 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 5 9 14 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 0 4 4 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 0 2 2 

รวมข้าราชการ 14 37 51 
พนักงำนรำชกำร  3 3 

ลูกจ้ำงประจ ำ 8 2 10 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 3 4 

จ้ำงเหมำบริกำร 1 1 2 

รวมบุคลากร สพป.ทั้งสิ้น 24 46 70 

 
 
ตารางที่ 2  จ านวนโรงเรียนครู นักเรียน ห้องเรียน อัตรานักเรียน : ห้อง และนักเรียน : ครู 

อ าเภอ โรงเรียน ครู/ผู้บริหาร นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน:ห้อง นักเรียน:ครู 

เมืองอุตรดิตถ์ 51 444 6,857 497 14 :  1 15 :  1 
ตรอน 20 128 1,914 183 10 :  1 15 :  1 
พิชัย 47 374 5,419 424 13 :  1 14 :  1 
ลับแล 15 118 1,555 133 12 :  1 13 :  1 
ทองแสนขัน 15 126 1,899 147 13 :  1 15 :  1 

รวม สพฐ. 148 1,190 17,644 1,384 13 :  1 15 :  1 
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ตารางที่ 3  จ านวนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

อ าเภอ 
ระดับที่จัดการศึกษา 

ร้อยละ อนุบาล 1 
- ป.6 

อนุบาล 2 
- ป.6 

อนุบาล 1 
- ม.3 

อนุบาล 2 
- ม.3 

อนุบาล 2 
- ม.6 

รวม 

เมืองอุตรดิตถ์ 8 32 5 6  51 34.46 

ตรอน 3 11 1 5  20 13.51 

พิชัย 6 34 1 5 1 47 31.76 

ลับแล  11 1 3  15 10.14 

ทองแสนขัน  8  7  15 10.14 

รวม 17 96 8 26 1 148 100 

ร้อยละ 11.49 64.86 5.41 17.57 0.68 100  

 
 
ตารางที่ 4  จ านวนนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบำล 1 86 110 196 25 
อนุบำล 2 790 695 1,485 147 
อนุบำล 3 847 832 1,679 149 
ประถมศึกษำปีที่ 1 945 850 1,795 156 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1,057 978 2,035 157 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1,065 947 2,012 156 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1,099 1,014 2,113 158 
ประถมศึกษำปีที่ 5 1,094 1,011 2,105 157 
ประถมศึกษำปีที่ 6 1,176 939 2,115 156 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 403 265 668 39 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 432 266 698 39 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 404 253 657 39 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 11 17 28 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 13 20 33 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 14 11 25 2 
รวม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 9,436 8,208 17,644 1,384 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการประเมิน 
  ความสามารถพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2561 
 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

รวม  
4 กลุ่มสาระ 

เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.9 35.55 37.99 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 47.95 30.86 31.6 34.30 36.18 

ระดับเขตพ้ืนที่ 49.75 32.35 33.91 35.81 37.96 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

รวม 
4 กลุ่มสาระ 

เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07 36.30 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 55.91 32.98 26.98 30.22 36.52 

ระดับเขตพ้ืนที่ 52.64 28.75 22.13 28.96 33.12 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ระดับ 
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

รวม 
4 กลุ่มสาระ 

เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 42.21 35.70 29.20 25.41 29.20 32.34 

ระดับสพฐ. 43.02 36.10 28.97 25.62 29.40 32.62 

ระดับเขตพ้ืนที่ 44.24 36.52 25.22 18.48 26.65 30.22 

 
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

ระดับ 
ผลคะแนนการทดสอบจ าแนกรายด้าน (เฉลี่ยร้อยละ) 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมทั้ง 2 ด้าน 

ระดับประเทศ 44.94 46.46 45.70 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 45.64 46 45.82 

ระดับเขตพ้ืนที่ 48.56 50.70 49.63 
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ตารางที่ 6 รายชื่อเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

ที่ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อ าเภอ 
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  

ประจ าเครือข่ายฯ 
1 เมืองฝำง เมืองอุตรดิตถ์ 

 
2 นพเก้ำศึกษำ เมืองอุตรดิตถ์ 

 
3 ด่ำนด ำรงฤทธ์ิ เมืองอุตรดิตถ์ 

 
4 ไตรภำค ี เมืองอุตรดิตถ์ นำยปกิจพจน์  กมลวรเดช 

5 อนุบำลอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 
 

6 ป่ำเซ่ำ-หำดกรวด เมืองอุตรดิตถ์ 
 

7 เมืองอุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ 
 

8 คุ้งตะเภำ-ถ้ ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์ 
 

9 ดำรำรัศม ี พิชัย 
 

10 ไร่อ้อยดำรำ พิชัย 
 

11 พิชัยสงครำม พิชัย 
 

12 นำยำง พิชัย 
 

13 พิชัยท่ำพญำ พิชัย นำยวัลลภ  วิบูลย์กูล 

14 นำอิน-บ้ำนโคน พิชัย 
 

15 พิชัยดำบหัก พิชัย 
 

16 ทุ่งเวฬุวัน ลับแล 
 

17 พระแท่นศิลำอำสน์ ลับแล 
 

18 ลับแลพัฒนำ ลับแล 
 

19 เมืองตรอน 1 ตรอน 
 

20 เมืองตรอน 2 ตรอน 
 

21 เมืองตรอน 3 ตรอน นำยอำคม  สีพิมพ์สอ 

22 ผักขวง ทองแสนขัน 
 

23 เหล็กน้ ำพ้ี ทองแสนขัน 
 

24 บ่อทอง ทองแสนขัน 
 

 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563           8  

 

 

ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

วิสัยทัศน์  

 จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สู่มำตรฐำนสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย โดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

 

พันธกิจ  

 1. จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและพัฒนำสู่ระดับสำกล   
 2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตำมศักยภำพ เป็นคนเก่ง คนดี  
มีทักษะ มีสุขภำพดี ส ำนึกในควำมเป็นไทย ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และห่ำงไกลยำเสพติด 
  3. พัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ พร้อมท้ังส่งเสริม 
ให้มีกำรวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม น ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
  4. บริหำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง โดยกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยและทุกภำคส่วนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ค่านิยม   

  โปร่งใส สุจริต รับผิดชอบ 

  

วัฒนธรรม  

 ย้ิม ไหว้ ทักทำย เต็มใจบริกำร ท ำงำนเป็นทีม 
  

 เป้าประสงค์   

 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  มีคุณภำพ
และมำตรฐำนระดับสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  
จึงก ำหนดเป้ำประสงค์ ดังน้ี  
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย และมีคุณภำพ  
  2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตำมศักยภำพ เป็นคนเก่ง คนดี มีทักษะ 
มีสุขภำพดี ส ำนึกในควำมเป็นไทย ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและห่ำงไกลยำเสพติด 
  3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน    
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  4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
  5. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำย กำรบริหำร
จัดกำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

รูปแบบการบริหารองค์กรแห่งคุณภาพ สพป.อต. 1 โมเดล 

 S 1  คุณภาพสถานศึกษา  ตามมาตรฐานของ สมศ. (School Quality : S 1)  
 S 2  คุณภาพส านักงานเขต (Service Area Quality : S 2)  กายภาพที่ดี  สู่คุณภาพที่ดีข้ึน 
 

 
 

  ส. หมำยถึง ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ของทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์คณะบุคคล (ก.ต.ป.น., อ.ก.ศ.จ, กศจ.) 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ประธำนเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน 
หัวหน้ำกลุ่มงำนทุกกลุ่ม ศึกษำนิเทศก์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน รวมถึงหน่วยงำนทำงกำรศึกษำนอกสังกดั เช่น 
วิทยำลัยอำชีวศึกษำ วิทยำลัยเทคนิค หรือหน่วยงำนอื่นๆ เช่น ต ำรวจ ทหำร สำธำรณสุข สถำนีวิทยุ สถำนีโทรทัศน์ 
      พ. หมำยถึง พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ มุ่งพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิให้ผู้เรียน เป็นคนเก่ง เป็นคนดี 
มีทักษะ มีสุขภำพดี    
      ป. หมำยถึง หลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
      อ. หมำยถึง องค์กรแห่งนวัตกรรม จำกกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ค่ำนิยม และวัฒนธรรมองค์กร โดยกำรมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  ส ำหรับใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำนส่งผลให้บรรลุเป้ำหมำย   
และเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยมีบุคลำกรร่วมคิด ร่วมท ำ และร่วมชื่นชมควำมส ำเร็จในผลงำนขององค์กร จนเกิด 
เป็นนวัตกรรม ส พ ป. อ ต. 1 โมเดล   
      ต. หมำยถึงติดตำม และประเมินผล โดยมีคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของ 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบำท อ ำนำจ หน้ำท่ี ในกำรบริหำรงำนวิชำกำรในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 
 ๑. หมำยถึง สำมัคคีรวมใจเป็นหน่ึง 
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S 1  คุณภาพสถานศึกษา  ตามมาตรฐานของ สมศ. (School Quality : S 1)  
       1. ด้านคุณภาพผู้เรียน ภายใต้แนวคิด “เก่ง  ดี  มีทักษะ  มีสุขภาพ” 
  เก่ง  =  เป็นคนเก่ง (3 ตัวบ่งชี้) 
   1) นักเรียนอำยุระหว่ำง 3 – 6 ปี มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ  
ตำมหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 
   1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียน
ระดับชำติ  (National Test : NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดหรือมีพัฒนำกำรสูงข้ึน 
   1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรสอบ 
ทำงกำรศึกษำระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 
  ดี =  เป็นคนดี (2 ตัวชี้วัด) 
   1) นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
   2) นักเรียนมีกำรปฏิบัติตนตำมค่ำนิยม 12 ประกำร  
  มีทักษะ (3 ตัวชี้วัด) 
   1) นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเครำะห์ และแก้ปัญหำได้ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
   2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำต้องมีทักษะทำงเทคนิคพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ 
   3) นักเรียนมีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต โดยใช้กระบวนกำร ลูกเสือ-ยุวกำชำด  
  มีสุขภาพดี (2 ตัวชี้วัด) 
   1) นักเรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยตำมเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
   2) นักเรียนมีสุขอนำมัยพ้ืนฐำน (สุขบัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร)  ในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน     
      2. ด้านคุณภาพครู  ภายใต้แนวคิด “ครูต้นแบบ  ครูเรียนแบบ  ประยุกต์ตามบริบท” 
  1) ครูดีมีจรรยาบรรณ 
    - ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องหลักสูตร 
    - กำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
    - ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
    - ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำมำพัฒนำผู้เรียน 
  2) สร้างสรรค์นวัตกรรม 
    - จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริงและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินชีวิต 
    - มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้   
  3) น าสู่ครูมืออาชีพ 
    - เป็นครูต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก 
  4) คุณภาพการบริหารจัดการ  
  5) คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. ด้านคุณภาพสถานศึกษา ภายใต้แนวคิดกายภาพที่ดี สูคุ่ณภาพที่ดีข้ึน 
  1) กำยภำพสิ่งแวดล้อม 
  2) ห้องเรียนคุณภำพ 
  3) กำรจัดแหล่งเรียนรู้ (Smart Classroom) 
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S 2  คุณภาพส านักงานเขต (Service Area Quality : S 2)  กายภาพที่ดี  สู่คุณภาพที่ดีข้ึน 
   1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีมำตรฐำน มีควำมสะอำด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงำม  
   2. กำรประเมินกำรติดตำม ประเมินผล กำรบริหำรแลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และตัวชี้วัดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏบิัติงำน (KRS) อยู่ในระดับดีเย่ียม 
   3. กำรประเมินธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (ITA) มีผลกำรประเมินสูงข้ึน  
 

เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ตำมข้อตกลง 
กำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement : PA) มีเป้ำหมำยและตัวชี้วัด (KPI) ดังต่อไปน้ี 
 เป้ำหมำยที่ 1 เป็นคนเก่ง   ประกอบด้วยตัวชี้วัด จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด  
 เป้ำหมำยที่ 2 เป็นคนดี     ประกอบด้วยตัวชี้วัด จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 
 เป้ำหมำยที่ 3 มีทักษะ      ประกอบด้วยตัวชี้วัด จ ำนวน 3 ตัวชี้วัด 
 เป้ำหมำยที่ 4 มีสุขภำพดี  ประกอบด้วยตัวชี้วัด จ ำนวน 2 ตัวชี้วัด 
เป้าหมาย/ตัวชีว้ัด (KPI) การพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็น คนเก่ง คนดี มีทักษะ และมีสุขภาพดี มีรำยละเอียดดังน้ี 
เป้าหมายที่ 1 เป็นคนเก่ง (3 ข้อ) 

1.1 นักเรียนอำยุระหว่ำง 3 - 6 ปี มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ตำมหลักสูตร 
พ.ศ. 2560 ท่ีเหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  

1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำน ของผู้เรียน
ระดับชำติ (National Test : NT) ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดหรือมีพัฒนำกำรสูงข้ึน 
 1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติข้ันพ้ืนฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนด 
เป้าหมายที่ 2 เป็นคนดี (2 ข้อ)   
 2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
 2.2 นักเรียนมีกำรปฏิบัติตนตำมค่ำนิยม 12 ประกำร 
เป้าหมายที่ 3 มีทักษะ (3 ข้อ) 
 3.1 นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเครำะห์ และแก้ปัญหำได้ตำมเกณฑ์ ของแต่ละระดับชั้น 
 3.2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำต้องมีทักษะทำงเทคนิคพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ 
 3.3 นักเรียนมีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต โดยใช้กระบวนกำร ลูกเสือ-ยุวกำชำด 
เป้าหมายที่ 4 มีสุขภาพดี (2 ข้อ) 
 4.1 นักเรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยตำมเกณฑ์ที่กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
 4.2 นักเรียนมีสุขอนำมัยพ้ืนฐำน (สุขบัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร) ในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
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 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดยยึดหลัก 
ของกำรพัฒนำท่ีย่ังยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ในอนำคต เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำ 
จัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ดังน้ี  

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ  
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  มีมำตรฐำน 

และลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  ก ำหนดแนวทำงกำรจัดสรรงบประมำณปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563  เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ  กลยุทธ์  จุดเน้น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ดังน้ี 
 1. งบประมาณด าเนินการส าหรับเขตพื้นที่การศึกษา  จ ำแนกเป็น   
                1.1 งบประมำณตำมควำมจ ำเป็นพ้ืนฐำน แบ่งเป็น งบประจ ำ (บริหำรส ำนักงำน) : งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
สัดส่วน 70 : 30   
   1) งบประจ า เพ่ือใช้บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้งน้ี พิจำรณำจัดสรรตำมฐำนข้อมูล
กำรใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยกำรค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รำยกำรค่ำสำธำรณูปโภค จัดสรรตำมภำระงำน 
ควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำ รวมถึงงบตำมภำรกิจของกลุ่มงำนในส ำนักงำน ซึ่งไม่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ 
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพ่ือกำรน้ีโดยตรง เพ่ือใช้จ่ำยตำมกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มงำนในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำข้ึน เพ่ือให้กำรท ำงำนตำมภำรกิจของกลุ่มส ำเร็จตำมเป้ำหมำย         
   2) งบพัฒนาคุณภาพ เป็นงบประมำณท่ีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดท ำโครงกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำหรือแก้ไขปัญหำที่สอดคล้องกับ 6 นโยบำย/กลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน   
  1.2 งบประมำณเพ่ิมประสิทธิผลตำมกลยุทธ์  ด ำเนินกำรตำมแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด โดยใช้ด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ จุดเน้น โครงกำร/กจิกรรม ในกำรยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำศักยภำพนักเรียน กำรส่งเสริมนักเรียนให้มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรพัฒนำครู  เป็นต้น  
 2. งบประมาณด าเนินการส าหรับสถานศึกษา  
  จัดสรรงบประมำณสนับสนุนเพ่ือให้เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน/โรงเรียน ใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ตำมวัตถุประสงค์ของงบประมำณท่ีได้รับ 

3. งบประมาณส่วนราชการอื่น (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
แผนพัฒนำจังหวัด ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ศนูย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพ่ือเอำชนะยำเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์  
มหำวิทยำลัย กระทรวงอื่นๆ และ ภำคเอกชน) จัดสรรให้ตำมโครงกำร/กิจกรรม ตำมท่ีหน่วยงำนดังกล่ำวก ำหนด/ 
ที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ขอรับกำรสนับสนุน ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1   
ต้องด ำเนินกำรให้บรรลุตำมเป้ำหมำย 
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 ปัจจัยความส าเร็จ 
 1. ผู้บริหำรกำรศึกษำทุกระดับให้ควำมส ำคัญในกำรบรหิำรจัดกำร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงำน และกำรท ำงำน
แบบมีส่วนร่วมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้           
 2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ 
 3. เชื่อมโยงควำมส ำเรจ็ของกำรปฏิบัติงำนกับกำรบรหิำรงำนบุคคลอย่ำงชัดเจน 
 4. บริหำรจัดกำรโดยเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมำภิบำล 
 การน าแผนสู่การปฏิบัติ 
 1. สื่อสำรทศิทำงองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ จุดเน้นกำรพัฒนำ ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย ให้บุคลำกร 
ทุกระดับรับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง 
 2. จัดโครงสร้ำง กระบวนกำรท ำงำน และมอบหมำยผู้รับผิดชอบปฏิบัติงำน อย่ำงชัดเจน 
 3. วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพปัจจุบัน และเป้ำหมำยตำมนโยบำย เพ่ือก ำหนดกิจกรรมและจัดท ำแผนปฏิบัติงำน
ให้บรรลุตำมเป้ำหมำยวัตถุประสงค ์
 4. ด ำเนินงำน กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรที่ก ำหนด 
 5. ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือให้กำรน ำกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี กำรประเมินผลระยะครึ่งปี และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมำณ 
 6. สร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อนและตรวจสอบสำธำรณะ โดยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี สู่สำธำรณชน 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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 ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
  

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปงีบประมำณ  
พ.ศ. 2563  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภค  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัด  ตำมภำระงำนและกำรติดตำมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดังน้ี 
 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณงานประจ า  
 

 

 งบประมำณทีใ่ช้บริหำรจัดกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (งำนประจ ำ) จำกงบบริหำรส ำนักงำน และพัฒนำ
กำรศึกษำ  ด ำเนินกำรจัดต้ังและเบิกจ่ำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ดังน้ี 

ที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณที่ใช้ 

(บาท) 
ก. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ   

1 ค่ำเบี้ยประชุม ก.ต.ป.น. นำยจ ำเนียร  จันทะ 44,699.00 
2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร-ประชุมอบรมสัมมนำ นำยวิเนต  จันทร์วิจิตร 206,728.00 
3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง นำงดิศรำ  พรมโต 8,710.00 
4 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ นำงดิศรำ  พรมโต 60,340.00 
5 ค่ำวัสดุส ำนักงำน นำงดิศรำ  พรมโต 299,914.22 
6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น นำงดิศรำ  พรมโต 87,189.80 
7 ค่ำบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ นำงดิศรำ  พรมโต 60,400.00 
8 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร นำงภัควิภำ  วรรณสิม 84,140.00 
9 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร นำงดิศรำ  พรมโต 153,081.50 
10 พัฒนำประสิทธิภำพตำมนโยบำย นำงสำวสุกัญญำ  มีปิ่น 484,320.00 
11 จ้ำงเหมำพนักงำน/บุคลำกรท ำควำมสะอำด 1 อัตรำ นำงดิศรำ  พรมโต 198,000.00 

ข. ค่าสาธารณูปโภค   
1 ค่ำไฟฟ้ำ นำงลำวัณย์  โฆวำสินธ์ุ 921,204.53 
2 ค่ำโทรศัพท์ นำงลำวัณย์  โฆวำสินธ์ุ 139,967.79 
3 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข นำงลำวัณย์  โฆวำสินธ์ุ 62,268.00 
4 ค่ำไฟฟ้ำค่ำยลูกเสือ นำงลำวัณย์  โฆวำสินธ์ุ - 

รวมทั้งสิ้น  2,810,962.84 
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สรุปผลการด าเนินงานงบพัฒนาคุณภาพ 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดท ำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2563 เพ่ือใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณงบพัฒนำคุณภำพตำมกลยุทธ์ โดยยึดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร ดังน้ี 

ที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา     

1 นิเทศ ติดตำมและประเมินผลเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 300,000 นำงรุจิรำ เทพอำจ  
 กลุ่มอ านวยการ     

2 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  262,350  นำงชะเรียม ชัยทอง 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     
3 เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะด้วยกระบวนกำรลูกเสือ 125,800  นำงไพรินทร์ สกุลโพน 
4 ส่งเสริมและพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของนักเรียนทำงศิลปหัตถกรรม

ด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
300,000  นำงไพรินทร์ สกุลโพน 

5 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 65,000 นำงศิรินทร์นภำ แย้งจันทร์ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล     
6 กำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและเชี่ยวชำญ 
30,000  นำงสำยฝน นุ่มเมือง 

7 กำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

20,000  นำงสำลี่ สุปินะ 

8 กำรจัดท ำข้อมูลกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครู  
(สำยงำนกำรสอน) 

15,000  นำงสำวกำนต์พิชชำ เรือนค ำ 

9 กำรพิจำรณำกลั่นกรองและกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 

10,000  นำยธรำเทพ แกล้วกสิกรรม 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา     

10 กำรพัฒนำก่อนบรรจุแต่งต้ังผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 22,380  นำงจีระประภำ บุญประจง 
11 ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำให้ควำมรู้

กำรวำงแผนชีวิตหลังเกษียณอำยุรำชกำรของผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
47,840  นำงจีระประภำ บุญประจง 

 หน่วยตรวจสอบภายใน     

12 ตรวจสอบภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 15,000  นำงสำยฝน เกิดก่อวงศ์ 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
    

13 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย 124,000  นำงวัชรำ ค ำภู ่
 กลุ่มนโยบายและแผน     
14 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึง 

บริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
162,630  นำยธิติวุฒิ มังคลำด  

 รวม 1,500,000  
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การด าเนินงานตามโครงการ 
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1. โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางรุจิรา เทพอาจ งบประมาณที่ใช้ 300,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร โดยบุคลำกรในกลุ่มงำนนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
ได้แก่ รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  และคณะศึกษำนิเทศก์ทุกคน จัดท ำแผนกำรนิเทศ ปีงบประมำณ 2563 เพ่ือพัฒนำ
ตำมนโยบำย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร สพฐ.และเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรรและ 
งบสนับสนุนจำก สพฐ. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรนิเทศ ในแต่ละเดือนมีกำรประชุมวำงแผน สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
จัดท ำเครื่องมือกำรนิเทศ ก่อนกำรออกนิเทศและสรุปผลAAR/PLC กับคณะนิเทศทุกครั้งเพ่ือสรุปผลกำรนิเทศและพัฒนำ
ในครั้งต่อไป รวมถึงน ำผลกำรนิเทศรำยงำนผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนในกำรประชุมประจ ำเดือนของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ และสรุปผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร ตำมแบบรำยงำนเพ่ือเสนอผลกำรด ำเนินงำนข้อเสนอแนะ 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
    1) โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 148 โรงเรียน  (โรงเรียนหลัก 135 โรงเรียน และโรงเรียนเรียนรวม 13 โรงเรียน)  
ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน และกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมจุดเน้นนโยบำย 
ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำรและ สพฐ.อย่ำงเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยศึกษำนิเทศก์ประจ ำเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน  
 2) ศึกษำนิเทศก์ทุกคนได้รับกำรพัฒนำศำสตร์ควำมรู้กำรนิเทศแนวใหม่ตำมมำตรฐำนควำมรู้ และประสบกำรณ์
วิชำชีพของศึกษำนิเทศก์ 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้บริหำร ครูทุกโรงเรียนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรเพ่ิมพูนประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนร่วมมือพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมจุดเน้นนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร และ สพฐ. ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้มำตรฐำน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนดไว้ ตำมบริบทของโรงเรียน  ได้แก่ กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำและ
หลักสูตรท้องถ่ิน กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิ กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย กำรเรียนกำรสอน 
DLTV กำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำกำรค ำนวณ กำรจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ และ
น้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ทุกโรงเรียนผ่ำนกำรประเมินตำมจุดเน้นของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ “เก่ง ดี มีทักษะ  
มีสุขภำพดี” โดยคณะกรรมกำร อนุกรรมกำร และคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. เป็นต้น 
    2) สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  ในปีกำรศึกษำ 2562 มีผลกำร
ประเมินกำรทดสอบระดับชำติ และมีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเขียนสูงข้ึนกว่ำปีกำรศึกษำ 2561 ดังน้ี  
      2.1) กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (NT) มีคะแนนเฉลี่ยมำกกว่ำคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ทั้ง 2 ด้ำน 
และคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้ำนมำกกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ย รวม 2 ด้ำน 49.63 สูงกว่ำระดับ สพฐ. 
3.81 ค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงข้ึนกว่ำปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ 2.07 และสูงกว่ำระดับประเทศ 3.93 ค่ำเฉลี่ยร้อยละสูงข้ึนกว่ำ
ปีกำรศึกษำ 2561 ร้อยละ 2.08 โรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ 65 โรงเรียน 
    2.2) กำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนระดับชำติ (O-NET) โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน O-NET รวม 4 กลุ่มสำระ เฉลี่ย 37.96 สูงกว่ำระดับ สพฐ. ร้อยละ 1.78 โรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบสูงกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยระดับประเทศ  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 มีจ ำนวน 38 โรงเรียน และชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3 จ ำนวน 1 โรงเรียน ต้องมี
กำรพัฒนำในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นเน่ืองจำกนักเรียนไม่มีพ้ืนฐำนควำมรู้ใน 4 วิชำหลัก เน้นกำรเรียนทักษะอำชีพ
เพ่ือกำรศึกษำต่อในสำยอำชีพ 
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  2.3) สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  มีผลกำรประเมินระดับชำติ 
RT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ในภำพรวมมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก และผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
และเขียนของนักเรียนทุกชั้น มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก ร้อยละ 90 ทุกชั้น  
    3) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมควำมส ำเร็จกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนได้แก่ วิชำ
ภำษำอังกฤษ วิทยำศำสตร์ ภำษำไทย เป็นต้น 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  
     1) โรงเรียนขำดแคลนงบประมำณในกำรด ำเนินตำมมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 เพ่ือเตรียม
สถำนที่ก่อนเปิดเรียน  
  2) กำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  ต้องมีกำรพัฒนำเน่ืองจำกนักเรียน 
มีพ้ืนฐำนควำมรู้ใน 4 วิชำหลักน้อย ท ำให้ผลกำรทดสอบระดับชำติมีค่ำเฉลี่ยร้อยละไม่น่ำพึงพอใจ  
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
     1) จัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนที่ไม่มีควำมพร้อม และศึกษำและหำแนวทำงแก้ไขโรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่มีผู้บริหำร 
     2) พัฒนำกำรเรียนกำรสอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ที่เน้นวิชำทักษะอำชีพเพ่ือปูพ้ืนฐำนน ำไปประกอบอำชีพ
หรือเรียนต่อสำยอำชีพ 
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 กลุ่มอ านวยการ 
2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางชะเรียม ชัยทอง งบประมาณที่ใช้  262,350 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ จ ำนวน 10 กิจกรรม ดังน้ี 
 กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
 ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  
 กิจกรรมที่ 2  การจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา 
 รับชมกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ “พุธเช้ำ ข่ำวโรงเรียน” และ “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.” จัดประชุม
ผู้บริหำรกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำอุตรดิตถ์ เขต 1  
 กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ 
(ITA Online) 
 ประชุมบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต ๑ และจัดกิจกรรมเพ่ือศึกษำ วิเครำะห์
แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 กิจกรรมที่ 4  การด าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติั
ราชการ(มาตรา 44)    
 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวำงแผนร่วมกันกับคณะกรรมกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรประเมินส่วนรำชกำร
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 กิจกรรมที่ 5 การด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวำงแผนร่วมกัน รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยังส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบบริการ 

ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำร ประเมินควำมพึงพอใจ และส่งเอกสำรรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 กิจกรรมที่ 7 การควบคุมภายใน 

ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบควบคุมภำยใน จัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในส ำนักงำน จัดท ำรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน และรำยงำนควบคุมภำยในไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 กิจกรรมที่ 8 พัฒนาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน “สถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน” 

จัดกิจกรรมกำรเกณฑ์สะอำด กำรเกณฑ์ปลอดภัย กำรเกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี และกำรเกณฑ์มีชีวิตชีวำ 
 กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย 
 จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 กิจกรรมที่ 10 การประชุมปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน (AMSS++) 
 จัดประชุมปฏิบัติกำรให้กับบคุลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และผู้ปฏิบัติงำนธุรกำร
โรงเรียน ให้ควำมรู้เก่ียวกับระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน (AMSS++) 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 148 
โรงเรียน มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้รับรู้ รับทรำบ และเข้ำใจ
ในบทบำทหน้ำท่ีในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยสำมำรถรำยงำนกำรประเมินผลได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์อย่ำงต่อเน่ือง
เป็นระบบ มีจิตส ำนึกที่ดีในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร และร่วมกันวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจดักำร 
ทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มีมำตรฐำนสำกล 
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 เชิงคุณภาพ  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยสำมำรถรำยงำนกำรประเมินผลได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
อย่ำงต่อเน่ืองเป็นระบบ มีจิตส ำนึกที่ดีในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร ร่วมกันวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำ 
และกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรให้มีประสิทธิภำพ สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำร
บริหำรจัดกำรทุกภำคส่วนแบบบูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้มี
มำตรฐำนสำกล 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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 กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศึกษา 
3.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะด้วยกระบวนการลูกเสือ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางไพรินทร ์สกุลโพน    งบประมาณที่ใช ้125,800  บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1 จัดงำนวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ประจ ำปี 2562 
 กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ ำปี ๒๕๖๓ 
 กิจกรรมที่ 3 กำรตรวจข้ันที่ 5 ข้ันปฏิบัติกำรและประเมินผล เพ่ือขอรับเครื่องหมำย วูดแบดจ์ 2 ท่อน ของ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือในจังหวัดอุตรดิตถ์  
 กิจกรรมที่ 4 จัดกำรอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ หลักสูตร ทบทวนกำรเรียนกำรสอนวิชำลูกเสือ 
 กิจกรรมที่ 5 กำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  ร้อยละ 90 ของ จ ำนวน ลูกเสือ ผู้บังคับบญัชำลูกเสือ และบุคลำกรทำงกำรลูกเสือที่เข้ำร่วมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ 
 1) กิจกรรมส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ ท้ัง 4 กิจกรรม ในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค ์
 2) ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ลูกเสือ มีพัฒนำกำรด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะตำมค่ำนิยมของคนไทย  
12 ประกำร อันเป็นนโยบำยของรัฐบำล   
 3) ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ลูกเสือ มีโอกำสประกอบกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้ำงประสบกำรณช์ีวิต ปลูกฝังควำม 
มีระเบียบวินัย ควำมซื่อสัตย์ สุจริต ควำมอดทน  และรู้รกัสำมัคคีอันจะน ำไปสู่กำรอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสันติสุข 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของนักเรียนทางศิลปหัตถกรรมด้านวิชาการและเทคโนโลยี  
ประจ าปีการศึกษา 2562 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางไพรินทร ์สกุลโพน งบประมาณที่ใช้ 300,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  จัดกิจกรรมกำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำรและเทคโนโลยี 
ของนักเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 205 กิจกรรมหลัก 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
 1) นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถและเข้ำร่วมกำรแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรม 
วิชำกำรและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จังหวัดอุตรดิตถ์ในระดับเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน และระดับ
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 205 กิจกรรมหลัก 
 2) นักเรียนที่เข้ำร่วมแข่งขันมหกรรมควำมสำมำรถทำงศลิปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับ
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จังหวัดอุตรดิตถ์ ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ที่ได้รับรำงวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนไปเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
ในระดับชำติ (ภำคเหนือ) จ ำนวน 178 กิจกรรม 
 3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำทุกโรงเรียน เข้ำร่วมกิจกรรมมหกรรมควำมสำมำรถ 
ทำงศิลปหัตถกรรม วิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนจังหวัดอุตรดิตถ์ ท้ังในระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และระดับชำติ (ภำคเหนือ) 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู  ได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถของนักเรียน
และน ำผลงำนที่เกิดจำกกำรจัดกำรศึกษำมำเผยแพร่สู่สำธำรณชนให้ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่ำงกว้ำงขวำง 
 2) นักเรียนปกติและเด็กพิเศษเรียนร่วมได้รับกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรแสดงออกด้ำนทักษะกำรเรียนรู้
และควำมสำมำรถพิเศษในแต่ละด้ำน 
 3) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ หน่วยงำนภำครัฐ/เอกชน  และประชำชน ได้มีส่วนร่วม 
ในกำรจัดกำรศึกษำ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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5.  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางศิรินทร์นภา แย้งจันทร์ งบประมาณที่ใช้ 65,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1 ส ำรวจส ำมะโนประชำกรวัยเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 ประสำนขอควำมร่วมมือจำกส ำนักทะเบียนอ ำเภอจัดพิมพ์ข้อมูลประชำกรวัยเรียนที่เกิดระหว่ำงพ.ศ. 2546 - 2562 
ขออนุมัติจ้ำงเหมำบริกำรพนักงำนคัดแยกบัญชีรำยชื่อประชำกรวัยเรียน จัดท ำข้อมูลประชำกรเป็นรำยหมู่บ้ำน  
รำยโรงเรียน รำยต ำบล รำยอ ำเภอ เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดน ำไปส ำรวจติดตำมข้อมูลประชำกร บันทึกข้อมูลเป็นภำพรวม
ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และจัดท ำเล่มสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรมที่ 2  กำรด ำเนินงำนด้ำนทุนกำรศึกษำ ปี 2563 
 จัดท ำข้อมูลนักเรียนที่ขอรับทุน  คัดเลือกนักเรียนทุน มอบทุนกำรศึกษำให้แก่นักเรียน 
 กิจกรรมที่ 3  ติดตำม ประเมินกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัวและกำรด ำเนินงำนรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 ตรวจเย่ียม ติดตำม ประเมินนักเรียนกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว จ ำนวน 2 ครอบครัว จัดซื้อทะเบียนและ
หลักฐำนทำงกำศึกษำกำรจัดกำรศึกษำโดยครอบครัว ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
 1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มีข้อมูลประชำกรวัยเรียน อัตรำกำรเรียนต่อของนักเรียน 
ทุกระดับ ปีกำรศึกษำ 2562  เรียนต่อปีกำรศึกษำ 2563 และอัตรำกำรเข้ำเรียนของนักเรียนทุกระดับ  ในปีกำรศึกษำ 2563 
และน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรรับนักเรียนอย่ำงมีคุณภำพ 
 2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 148 โรงเรียน   
(โรงเรียนหลัก 135 โรงเรียน และโรงเรียนเรียนรวม 13 โรงเรียน) ร่วมกันวำงแผนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2563  
พร้อมทั้งสำมำรถจัดหำที่เรียนให้เด็กได้เข้ำเรียน อย่ำงทั่วถึง 
 3) เด็กที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับในเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  
เสมอภำค ครบ 100% 
 4) เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกำสได้รับควำมช่วยเหลือให้ได้รับทุนกำรศึกษำในระดับต่ำงๆ และมีโอกำสเรียนต่อในระดับ 
ที่สูงข้ึน  จำกโรงเรียนในสังกัด  จ ำนวน 148 โรงเรียน 
 5) ลดปัญหำกำรออกกลำงคันของนักเรียน  จำกโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 148 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรส ำรวจและจัดท ำเป็นฐำนข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ ได้รับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนเพ่ิมข้ึน 
 2) นักเรียนด้อยโอกำสได้มีโอกำสทำงกำรศึกษำมีคุณภำพชีวิตที่ดี และได้รับบริกำรด้ำนอื่นๆ  
 3) เด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำสและเด็กตกหล่น  
ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค                    
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6.  โครงการการประเมินผลงานทางวิชาการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพือ่เลื่อนเป็นวิทยฐานะ
 ช านาญการพเิศษและเชี่ยวชาญ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสายฝน นุ่มเมือง งบประมาณที่ใช้ 30,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ประชุมคณะกรรมกำรประเมินฯ จ ำนวน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สำขำ
กำรศึกษำ ปฐมวัยและสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ รวม 11 คณะ ๆ ละ 8 คน (รวมเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร) 
น ำเสนอที่ประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ เพ่ือขออนุมัติผลกำรประเมินฯ  
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ    
    1) ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินจ ำนวน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สำขำกำรศึกษำปฐมวัย รวม 10 คณะๆ 
ละ 8 คน  (รวมเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร)  
 2) ข้ำรำชกำรครูแลบุคลำกรทำงกำรศึกษำขอเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.ก ำหนดร้อยละ 90 
 3) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีและผลงำนทำงวิชำกำร 
ผ่ำนกำรประเมินฯ ร้อยละ 90 
 เชิงคุณภาพ  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด เสนอขอรับกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและเชี่ยวชำญ ได้รับกำรประเมินผลงำนทำง
วิชำกำรและได้เลื่อนวิทยฐำนะที่สูงข้ึน ท ำให้เกิดขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ ซึ่งจะสง่ผล 
ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนและผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักเรียนของนักเรียนสูงข้ึนต่อไป 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
 
7.  โครงการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาลี ่สุปินะ งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1) ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูซึ่งปฏิบัติหน้ำท่ีรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ จ ำนวน 93 คน 2 ครัง้  ครั้งที่ 1 เดือนมีนำคม 2562  และครัง้ที่ 2 เดือนกันยำยน 2562 
 2) ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 2 ครั้ง 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูซึ่งปฏิบัติหน้ำท่ีรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
ได้รับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปี 2563  จ ำนวน 93 คน โดยด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 2 ครั้ง  
 เชิงคุณภาพ 
 1) กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นไปอย่ำงถูกต้อง ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด และตำมแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำร
ศึกษำ สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน พ.ศ. 2562 
 2) กระบวนกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำมีประสิทธิภำพถูกต้อง โปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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8.  โครงการการจัดท าข้อมูลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู (สายงานการสอน) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกานต์พิชชา  เรือนค า งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมย่อยที่ 1  กำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ สงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 ประชุมคณะท ำงำนประเมินศักยภำพของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรย้ำยผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 กิจกรรมย่อยที่ 2  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 1) ประชุมคณะท ำงำนคณะท ำงำนจัดท ำข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลกำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครู 
 2) ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองพิจำรณำย้ำยข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ และต ำแหน่งครู ย้ำยลงต ำแหน่ง 
ที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95   
 เชิงคุณภาพ 
 1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 สำมำรถบริหำรอัตรำก ำลงัข้ำรำชกำรครูและบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู และต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ภำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และจำกต่ำงเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ได้รับกำรย้ำยลงในต ำแหน่งที่ว่ำงและคำดว่ำจะว่ำง สถำนศึกษำมผีู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มำบริหำรสถำนศึกษำ และข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถ  
และวิขำเอกตรง ตำมควำมต้องกำรและขำดแคลนของสถำนศึกษำ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
 
9. โครงการการพิจารณากลั่นกรองและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธราเทพ แกล้วกสิกรรม งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ประชุมพิจำรณำการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการเลื่อนข้ันค่าจ้าง
ลูกจ้ำงประจ ำ 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  ร้อยละควำมถูกต้อง ของกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38ค.(2) จ ำนวน 52 รำย และลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 79 รำย 
 เชิงคุณภาพ  ข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น ตำมมำตรำ 38ค.(2)  
และลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัด  ได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ตำมผลกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำนได้ครบทุกคน และเบิกจ่ำยเงินเดือน ตำมผลกำรเลื่อนข้ันเงินเดือนได้ทันภำยในเดือนเมษำยน และ เดือนตุลำคม 
โดยผลกำรเลื่อนตำมค ำสั่งเลื่อนเงินเดือน มีควำมถูกต้อง  
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
10. โครงการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งต้ังผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางจีระประภา บุญประจง งบประมาณที่ใช้ 22,380 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ประชุมคณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และ
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ/พ่ีเลี้ยง กำรศึกษำดูงำนนอกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกำรน ำเสนอ Best Practice  
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีบรรจุและแต่งต้ังใหมใ่นปี พ.ศ.2562 จ ำนวน 14 คน ได้รับกำรพัฒนำให้มีสมรรถนะ 
มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ และรับกำรประเมินสัมฤทธิผลจำกคณะกรรมกำรประเมินสัมฤทธิผล จ ำนวน  
5 คน และคณะกรรมกำรที่ปรึกษำ/พ่ีเลี้ยง (Coaching Team)  จ ำนวน 6 คน 
 เชิงคุณภาพ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีเข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์ไปใช้ 
ในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีสมรรถนะสูง มศีกัยภำพในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับ 
กำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำมีบทบำทในกำรประเมนิสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนและก ำหนดข้อตกลงในกำรปฏิบัติงำน
ท ำงำนแบบมีส่วนร่วม และท ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนส่งผลดีต่อกำรท ำงำนเชิงบรูณำกำรที่มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล นักเรียนในควำมรับผิดชอบได้มีโอกำสและได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีมคีุณภำพ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
 
11. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความรู้การวางแผนชีวิตหลังเกษียณอายุ
ราชการของผู้เกษียณอายุราชการ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางจีระประภา บุญประจง งบประมาณที่ใช้ 47,840 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  จัดกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ กิจกรรม 
มุทิตำจิต ปี 2562 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  จัดกิจกรรมส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ กิจกรรมมุทิตำจิต  
ปี 2562  ให้แกผู่้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เกษียณอำยุรำชกำร จ ำนวน 112 คน  
 เชิงคุณภาพ  ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผูร้ับบริกำรงำนทำงด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
มีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำร   พึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมให้กับผู้เกษียณอำยุรำชกำรเพ่ือแสดงควำม ขอบคุณและ 
สร้ำงขวัญก ำลังใจยกย่องผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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 หน่วยตรวจสอบภายใน 
12. โครงการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสายฝน เกิดก่อวงศ์ งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 1) จัดท ำโครงกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีส่งกลุ่มนโยบำยและแผน เพ่ือรวบรวมเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อนุมัติ บันทึกเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือขอหลักฐำนกำรจ่ำย (งบเดือน) 
ของกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ โดยระบุเดือนที่ตรวจ เมื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯทรำบ/อนุญำตแล้ว  
น ำบันทึกแจ้งเจ้ำหน้ำท่ีที่รับผิดชอบของกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ เพ่ือเตรียมเอกสำรหลักฐำนให้ตรวจสอบต่อไป 
 2) ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ เช่น กำรเบิกจ่ำยเงินในระบบ GFMIS เงินทดรองรำชกำร ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
บัญชีวัสดุ ใบเบิกพัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน,กำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/เงินประจ ำต ำแหน่ง และตรวจสอบ 
ควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย (งบเดือน) 
 3) สรุปผลกำรตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ/รำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ 
 4) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตรวจสอบภำยใน เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ สพฐ. 
 สถำนศึกษำ 
 1) ก ำหนดโรงเรียน / วัน เดือน ปีที่ออกตรวจสอบโรงเรียนและแจ้งโรงเรียนทรำบ 
 2) จัดท ำกระดำษท ำกำรส ำหรับเก็บข้อมูล 
 3) ออกตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียนตำมวันเวลำท่ีก ำหนดพร้อมให้ข้อเสนอแนะปฏิบัติงำน
ให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 4) สรุปรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำเนำแจ้งโรงเรียนทรำบ 
เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะ และรำยงำนผลกำรปรับปรุงแก้ไขให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ฯ ทรำบ 
 5) รำยงำนผลกำรตรวจสอบส่ง สพฐ. 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
 1) เอกสำร หลักฐำนงำนกำรเงิน และบัญชีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของปีงบประมำณ 2562 และ 
ปีงบประมำณ 2563 ได้รับกำรตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องทุกรำยกำร 
 2) โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 24 แห่ง ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนกำรตรวจสอบ ได้รับกำรตรวจสอบกำรเงิน บัญชี  
และพัสดุ ครบถ้วนทุกแห่ง  
 เชิงคุณภาพ 
 1) กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  ปฏิบัติงำน 
ด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 2) สถำนศึกษำในสังกัดปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  
      1) โรงเรียนเปลี่ยนผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีกำรเงิน บัญชี พัสดุ บ่อย 
 2) ผู้ปฏิบัติงำนโรงเรียนบำงแห่งขำดควำมรู้ในเรื่องที่ปฏิบติั 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  กรณีเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี พัสดุ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนควรใหค้วำม
สนใจกับผู้ปฏิบัติหน้ำท่ี โดยให้ค ำปรึกษำแนะน ำ หรือสอบถำมแนวทำงกำรปฏิบัติงำนจำกผูป้ฏิบัติงำนเดิม จำกโรงเรียน
ใกล้เคียง หรือส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัด  
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
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 กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
13.  โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่าย 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวัชรา ค าภู ่ งบประมาณที่ใช้ 124,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบและน าเขา้ข้อมูลครูและบุคลากร  
(P-School Checking Program) 
  กำรประชุมเชงิปฏิบัติกำรกำรใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบและน ำเข้ำข้อมูลครูและบุคลำกร (P-School Checking 
Program) ให้แก่บุคลำกรโรงเรียน 
 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 กำรประชุมพัฒนำบุคลำกรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือกำรศึกษำ และกำรประชุมประจ ำเดือนผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ Data Center และกำรซ่อมบ ำรุง
อุปกรณ์ห้องระบบเครือข่ำย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
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 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบและน าเขา้ข้อมูลครูและบุคลากร  
(P-School Checking Program: PSC) 
 1) บุคลำกรโรงเรียนเข้ำรับกำรประชุมโปรแกรมระบบตรวจสอบและน ำเข้ำข้อมูลครูและบุคลำกร จ ำนวน 140 คน 
(โรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังครู) 
 2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จ ำนวน 140 แห่ง (โรงเรียนที่มีอัตรำก ำลังครู) 
มีฐำนข้อมูลครูและบุคลำกรในโปรแกรมระบบตรวจสอบและน ำเข้ำข้อมูลครูและบุคลำกร ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
 1) บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 จ ำนวน 21 คน ตัวแทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
จ ำนวน 5 คน และตัวแทนเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน เครือข่ำยละ 1 คน รวม 24 คน ได้รับกำรพัฒนำกำรใช้งำนระบบ
เครือข่ำย กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร ์กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ และกำรใชง้ำนระบบวิดีโอ
คอนเฟอเรนซ์  
 2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 138 คน เข้ำร่วมประชุมประจ ำเดือนผ่ำนระบบกำรประชุมทำงไกลวิดีโอ
คอนเฟอเรนซ์ จุดส่งสัญญำณ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และจุดรับสัญญำณ ณ ท่ีต้ัง
เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน 24 กลุ่ม 
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 1) อุปกรณ์ห้องระบบเครือข่ำย ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และระบบข้อมูล 
ซอฟท์แวร์ มีกำรพัฒนำให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพียงพอต่อกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
 2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 148 โรงเรียน  (โรงเรียนหลัก 135 โรงเรียน  
และโรงเรียนเรียนรวม 13 โรงเรียน) มีฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ 
เขต 1 และฐำนข้อมูลโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน สิ่งก่อสร้ำง ครุภัณฑ์โรงเรียน ครบทุกแห่ง 
 เชิงคุณภาพ 
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบตรวจสอบและน าเขา้ข้อมูลครูและบุคลากร  
(P-School Checking Program) 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัด มีข้อมูลบุคลำกร ในระบบตรวจสอบและน ำเข้ำข้อมูลครู 
และบุคลำกร ครบถ้วน ถูกต้อง มีประสิทธิภำพ เพ่ือสนองนโยบำยจำกรัฐบำล หน่วยงำนต้นสังกัดโดยตรง เพ่ือน ำมำสู่ 
กำรปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองนโยบำยจำกภำครัฐได้อย่ำงรวดเร็ว 
 กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษากิจกรรมที่ 3 
 1) ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 
 2) บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  และบุคลำกรสถำนศึกษำในสังกัด ได้รับ 
กำรพัฒนำกำรใช้งำนระบบเครือข่ำย กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ  
และกำรใช้งำนระบบกำรประชุมทำงไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ สำมำรถน ำมำปรับใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน 
อ ำนวยควำมสะดวก ให้ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำแก่บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
และโรงเรียนในสังกัดได้ 
 กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
 1) อุปกรณ์ห้องระบบเครือข่ำย ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และระบบข้อมูล 
ซอฟท์แวร์ มีกำรพัฒนำให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพียงพอต่อกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
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 2) มีฐำนข้อมูลกำรด ำเนินงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และฐำนข้อมูลโรงเรียน 
ห้องเรียน นักเรียน สิ่งก่อสร้ำง ครุภัณฑ์โรงเรียน ครบทุกโรงเรียน และมีเอกสำรสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ เป็นเครือ่งมือ
ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประกอบกำรตัดสินใจ ของผู้บริหำร ผู้ใช้บริกำรและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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 กลุ่มนโยบายและแผน 
14. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายธิติวุฒิ มังคลาด งบประมาณที่ใช้ 162,630 บาท 
  วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผลและรายงานผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 1) การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  เข้ำร่วมประชุมทำงไกลผ่ำนระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพ่ือรับทรำบแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ สพฐ. ส่งแบบติดตำม
และประเมินผลให้ผู้จัดเก็บข้อมูลและโรงเรียนในสังกัดรำยงำน ร่วมกันพิจำรณำและวิเครำะห์ข้อมูลกำรรำยงำนในแบบ
ติดตำมและประเมินผล คณะกรรมกำรประเมินตนเองน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน ปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำน 
น ำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำ และรำยงำนข้อมูลผ่ำนระบบกำรติดตำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
 2) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานในระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
  รับเครื่องมือวัดและประเมินผลที่ส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำจัดส่งให้ และส่งใหโ้รงเรียนด ำเนินกำร 
วัดและประเมินผลนักเรียน และกรอกข้อมูลในระบบกำรติดตำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกำรกรอกข้อมูลในระบบ
กำรติดตำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำกำรอ่ำนและ 
กำรเขียนของนักเรียน และส่งเอกสำรให้กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือน ำข้อมูลไปพัฒนำ 
กำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียนต่อไป 
 กิจกรรมที่ 2  ประชุมจัดต้ังงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 1) แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดต้ังงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 2) แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 3) จัดท ำเอกสำรกำรประชุม/ระเบียบวำระกำรประชุม/รำยงำนกำรประชุม 
 4) แจ้งจัดสรรงบประมำณประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2563 แก่สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
    กิจกรรมที่ 3  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก   
 1) ประชุมคณะกรรมกำรทบทวนแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ระดับอ ำเภอ ท้ัง 5 อ ำเภอ  
 2) ประชุมคณะท ำงำนบูรณำกำรจัดท ำแผนบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ระดับอ ำเภอ ท้ัง 5 อ ำเภอ 
 3) ประชุมแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก 
 4) ประชุมแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก 
 5) จัดท ำผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนขนำดเล็ก 
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   กิจกรรมที่ 4  การประชุมจัดต้ังงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 1) แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดต้ังงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
 2) จัดท ำเอกสำรกำรประชุม/ระเบียบวำระกำรประชุม/รำยงำนกำรประชุม 
 3) แจ้งจัดสรรงบประมำณประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563 แก่สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ  
 1) แจ้งทิศทำงทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบคุลำกร 
ทำงกำรศึกษำในสงักัดได้ทรำบ 
 2) จัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือเตรียมกำรเสวนำในด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ 
ของสถำนศึกษำ จ ำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้ำร่วมประชุม 25 คน 
 3) จัดประชุมคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรวิเครำะห์รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภำพ 
กำรบริหำรรำชกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 จ ำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้ำร่วมประชุม 32 คน 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
     1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมประเมินผล 
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครบถ้วน ถูกต้อง ตำมตัวชี้วัดที่ติดตำม 
ประเมินผล จำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน  29 ตัวชี้วัด และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในระบบกำรติดตำมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด จ ำนวน 16 โครงกำร 
     2) โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง จ ำนวน 148 แห่ง ด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
มีข้อมูลเพ่ือรองรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยใน
ระบบกำรติดตำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีครบถ้วน ถูกต้อง  
 3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือจัดต้ังเสนอขอ
งบประมำณ และจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี 2563  และข้ำรำชกำรคร/ูบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง 
เป็นคณะกรรมกำรฯ ได้แก่ 
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 3.1) ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค ำขอจัดต้ังงบประมำณ ปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2562 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  
19 ธันวำคม 2563 ผู้เข้ำร่วมประชุมต่อครั้ง จ ำนวน 45 คน รวม 90 คน 
 3.2) ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำค ำขอต้ังงบประมำณ ปี พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง กลุ่มโรงเรียนที่มีกำรควบรวม ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2563 ผู้เข้ำร่วม
ประชุม จ ำนวน 20 คน 
 3.3) ประชุมคณะกรรมกำรวิเครำะหร์ูปแบบบริหำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำร 
ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 29 เมษำยน 2563 ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 15 คน 
 3.4) ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรเสนอขอรับกำรจดัสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
งบกระตุ้นเศรษฐกจิ ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2563 ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 20 คน  
 3.5) ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอนเงินจัดสรรหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรปงีบประมำณ พ.ศ. 2563  
งบลงทุน เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2563 ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 25 คน 
     4)  กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนขนำดเล็กที่ stand alone จ ำนวน 81 โรงเรียน 
ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก ประจ ำปี 2563 สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ  
     5) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  โดยบูรณำกำรในกำรจัดประชุมร่วมกับกลุ่มอ ำนวยกำรในกำรประชุม
ผู้บริหำรกำรศึกษำ ทุกวันพุธต้นเดือน และกำรประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 2 ครั้ง จ ำนวน 31 คน    
 เชิงคุณภาพ 
     1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  มีผลกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำร
และกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัดแผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ครบถ้วน ถูกต้อง สำมำรถส่งเสริม และสนับสนุน
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  สำธำรณชนได้ทรำบควำมเคลื่อนไหวกำรด ำเนินงำน ตลอดจนใช้เป็นฐำนข้อมูล 
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้มีประสิทธิภำพย่ิงข้ึน 
 2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มีผลกำรพิจำรณำจัดต้ังงบประมำณ งบลงทุน รำยกำร
ค่ำครภุัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 และผลกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2563 เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่ สพฐ.ก ำหนด ทันตำมเวลำ มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม 
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สงูสุด 
 3) โรงเรียนขนำดเล็กที่ stand alone  จ ำนวน 81 โรงเรยีน ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน
ขนำดเล็ก ประจ ำปี 2563  สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 4) โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรจัดสรรงบประมำณได้ตรงตำมท่ีต้องกำร มีกำรปรับปรงุและพัฒนำโรงเรียนให้มีควำม
มั่นคง ปลอดภัยที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน 
 5) ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสงักัดมีควำมเข้ำใจในทิศทำงกำรบริหำร
รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ สพป.อต. เขต 1 และมีควำมเข้ำใจในกำรกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร
งบประมำณของสถำนศึกษำมำกย่ิงข้ึน ส่งผลให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน 
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 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  
 1) กำรด ำเนินงำนเสนอขอจัดต้ังงบประมำณระหว่ำงปีในบำงรำยกำร เช่น กำรเสนอขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ 
ปี พ.ศ.2563 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนเพ่ือขอต้ังงบประมำณจ ำกัดมำก ส่งผลให้กำรด ำเนินงำน
กำรตรวจสอบ/ตรวจรับรองแบบประมำณรำคำ/แบบค ำขอต้ังงบประมำณของโรงเรียนที่เสนอขอต้ังงบประมำณ 
มีควำมเร่งรีบ อำจเกิดควำมผิดพลำดได้ กระบวนงำนในกำรเสนอขอจัดต้ังงบประมำณมีหลำยข้ันตอนซึ่งต้องให้ทันเวลำ 
ที่ สพฐ.ก ำหนดปิดระบบกำรขอจัดต้ังงบประมำณฯ 
 2) กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก   
         2.1) ผู้ปกครองและชุมชนไม่ยินยอมให้ไปเรียนรวม เกรงลูกหลำนเกิดควำมล ำบำก และเกิดอุบัติเหตุในกำรเดินทำง 
         2.2) ชุมชนต้องกำรด ำรงไว้ของสถำนที่ซึ่งเป็นที่ผูกพันเป็นสมบัติของหมู่บ้ำน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1) กำรพัฒนำคุณภำพบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก  
 2) ควรจัดสรรครูและบุคลำกรใหค้รบตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 3) พัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้สำมำรถใช้ทรัพยำกรร่วมกันได้ 
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สรุปผลการด าเนินงานงบประมาณที่ได้รับเพ่ิมเติม 
 

นอกจากงบประมาณท่ีได้รับตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และหน่วยงานอื่นๆ ดังน้ี 

 

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามภารกิจเป็นการเฉพาะ  จาก สพฐ. 

ที่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
1 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกัน

การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจ าปงีบประมาณ 2563 
359,000 นางสาวเสาพิศ อุ่นพันธ์ 

2 นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20,000 นางรุจิรา เทพอาจ 
3 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 

2563 
17,000 นางรุจิรา เทพอาจ 

4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 47,000 นายจ าเนียร จันทะ 
5 ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
50,000 นายจ าเนียร จันทะ 

6 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 228,000 นายจ าเนียร จันทะ 
7 ส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐา 

ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
70,000 นางศิรินันท์   

 ศรีพุทธโชติ 
8 ประชุมเชงิปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทาง 

การด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

35,700 นางศิรินันท์   
 ศรีพุทธโชติ 

9 นิเทศ ติดตาม การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต 

5,000 นายบุญฤทธ์ิ ตุ้มพงศ์ 

10 พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน 
ทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 (รอบแรก  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

30,400 นายค ารณ จวนอาจ 

 กลุ่มอ านวยการ   
11 ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
244,000 นางชะเรียม ชัยทอง 

12 ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  
ในการด าเนินงานของสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และการดาเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  
เขต 1 ประจ าปงีบประมาณ 2563 

70,000 นางชะเรียม ชัยทอง 

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
13 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2563 210,000 นางไพรินทร์ สกุลโพน 
14 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะด้วยกระบวนการลูกเสือ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

128,800 นางไพรินทร์ สกุลโพน 
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ที่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

15 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

100,000 นางศิรินทร์นภา 
 แย้งจันทร์ 

16 สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

15,000 นางพิศมัย สุขศร ี

17 ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 15,000 นางพิศมัย สุขศร ี
18 พัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 

ในสถานศึกษา 
70,000 นางศิรินทร์นภา 

 แย้งจันทร์ 
19 ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา ประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
70,000 นางสาวเจิมตะวัน 

 เข็มมงคล 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล   

20 การประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 

145,100 นางสายฝน นุ่มเมือง 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
21 พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ระบบการศึกษา

ทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (New DLTV) 
136,000 นางวัชรา ค าภู ่

 รวมงบประมาณที่ใช้ 2,066,000  

 
 

การด าเนินงานตามโครงการ 
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
1.  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเสาพิศ  อุ่นพันธ์ งบประมาณที่ใช้ 359,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
    1) ประชุมขยายผลด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 
    2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้อ านวยการโรงเรียน และครูผู้สอน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอ
ผลงาน เพ่ือหาตัวแทนไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค 
  3) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  โรงเรียนด าเนินการกิจกรรมบริษัทสร้างการดีที่โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงาน  โดยให้นักเรียนน าเสนอผลงาน เพ่ือหาตัวแทนไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับภูมิภาค 
  4) กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.น้อย  โรงเรียนด าเนินการกิจกรรมที่โรงเรียน และรายงานผลการด าเนินการให้ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  5) การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เพ่ือให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้โรงเรียนด าเนินการ และโรงเรียน
รายงานผลการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้  โดยการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมผลการจัดการเรียนรู้ ใบงาน
ของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้  
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  6) กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
ด าเนินการ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต่อต้านการทุจริตที่โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ น าเสนอผลงาน  โดยให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมน าเสนอผลงาน  เพ่ือหาตัวแทนไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับภูมิภาค 
     7) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดสรรงบประมาณใหโ้รงเรียน
ด าเนินการสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น) ที่โรงเรียน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ น าเสนอผลงาน  โดยให้นักเรียนน าเสนอผลงาน เพ่ือหาตัวแทนไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับภูมิภาค 
  8) นิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสุจริต 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการปลูกฝังค่านิยม 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตามหลักสูตร ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ 
  2) ครผูู้สอนทุกโรงเรียน ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยปลูกฝังค่านิยม 5 ประการ 
ของโรงเรียนสุจริต 
  3) ผู้บริหารโรงเรียน ร้อยละ 100 ได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักไม่ยอมรับการทุจริต รู้จักแยกแยะ
สิ่งที่ผิด สิ่งที่ดีงาม ปฏิเสธสิง่ที่ผิด สิ่งที่ชั่ว  
     4) โรงเรียนทุกโรงเรียนรับการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 
   เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนทุกโรงเรียน ได้รับการปลูกฝงัค่านิยม 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ
โรงเรียนสุจริต 
  2) ครผูู้สอนทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยปลูกฝงัค่านิยม 5 ประการ  
ของโรงเรียนสุจริต 
  3) ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 
  4) โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ท าให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับทราบวิธีการด าเนินการของโรงเรียนในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรยีนการสอน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  
  1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการในเดือนกรกฎาคม ท าให้ระยะเวลา
ในการด าเนินการของโรงเรียนมีไม่มาก เน่ืองจากต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 
  2) กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการได้ เน่ืองจากต้องรักษาระยะห่างในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการ 
ให้สอดคล้องกับระยะเวลาท่ีจัดกิจกรรม  เพ่ือที่โรงเรียนจะได้มีเวลาในการวางแผน และด าเนินการได้มากกว่าน้ี 
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2.  โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรุจิรา เทพอาจ งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ประชุมวางแผนการด าเนินงานตามโครงการ จัดท าแผนการนิเทศ ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือพัฒนา 
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ด าเนินการตามแผนการนิเทศ ในแต่ละเดือนมีการประชุมวางแผน สร้างความรู้ความเข้าใจ จัดท าเครื่องมือ 
การนิเทศ ก่อนการออกนิเทศและสรุปผล AAR/PLC กับคณะนิเทศทุกครัง้เพ่ือสรุปผลการนิเทศและพัฒนาในครั้งต่อไป 
รวมถึงน าผลการนิเทศรายงานผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนในการประชุมประจ าเดือนของผู้บริหารสถานศึกษา และสรุปผล
การด าเนินการตามโครงการ ตามแบบรายงานเพ่ือเสนอผลการด าเนินงานข้อเสนอแนะ 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
    1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 148 โรงเรียน  (โรงเรียนหลัก 135 โรงเรียน และโรงเรียนเรียนรวม 13 โรงเรียน)  
ได้รับการนิเทศ ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นนโยบาย 
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน  
 2) ศึกษานิเทศก์ทุกคนได้รับการพัฒนาศาสตร์ความรู้การนิเทศแนวใหม่ตามมาตรฐานความรู้ และประสบการณ์
วิชาชีพของศึกษานิเทศก์ 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้บริหาร ครูทุกโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงานร่วมมือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้มาตรฐาน
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ ตามบริบทของโรงเรียน  ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถ่ิน การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ การจัดการศึกษาปฐมวัย การเรียนการสอน 
DLTV การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ การจัดสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา และ
น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทุกโรงเรียนผ่านการประเมินตามจุดเน้นของเขตพ้ืนที่การศึกษา “เก่ง ดี มีทักษะ  
มีสุขภาพดี” โดยคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เป็นต้น 
    2) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ในปีการศึกษา 2562 มีผลการ
ประเมินการทดสอบระดับชาติ และมีผลการประเมินความสามารถในการอ่านเขียนสูงข้ึนกว่าปีการศึกษา 2561 ดังน้ี  
      2.1) การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. ทั้ง 2 ด้าน 
และคะแนนเฉลี่ยแต่ละด้านมากกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยมีคะแนนเฉลี่ย รวม 2 ด้าน 49.63 สูงกว่าระดับ สพฐ. 
3.81 ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงข้ึนกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 2.07 และสูงกว่าระดับประเทศ 3.93 ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงข้ึนกว่า
ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 2.08 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 65 โรงเรียน 
    2.2) การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน O-NET รวม 4 กลุ่มสาระ เฉลี่ย 37.96 สูงกว่าระดับ สพฐ. ร้อยละ 1.78 โรงเรียนที่มีผลการทดสอบสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวน 38 โรงเรียน และชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3 จ านวน 1 โรงเรียน ต้องมี
การพัฒนาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเน่ืองจากนักเรียนไม่มีพ้ืนฐานความรู้ใน 4 วิชาหลัก เน้นการเรียนทักษะอาชีพ
เพ่ือการศึกษาต่อในสายอาชีพ 
  2.3) สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  มีผลการประเมินระดับชาติ 
RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
และเขียนของนักเรียนทุกชั้น มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 90 ทุกชั้น  
    3) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความส าเร็จการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้แก่ วิชา
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  
     1) โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือเตรียม
สถานที่ก่อนเปิดเรียน  
  2) การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ต้องมีการพัฒนาเน่ืองจากนักเรียน 
มีพ้ืนฐานความรู้ใน 4 วิชาหลักน้อย ท าให้ผลการทดสอบระดับชาติมีค่าเฉลี่ยร้อยละไม่น่าพึงพอใจ  
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 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
     1) จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อม และศึกษาและหาแนวทางแก้ไขโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีผู้บริหาร 
     2) พัฒนาการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีเน้นวิชาทักษะอาชีพเพ่ือปูพ้ืนฐานน าไปประกอบอาชีพ
หรือเรียนต่อสายอาชีพ 
 
3.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2563 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางรุจิรา เทพอาจ งบประมาณที่ใช้ 17,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน 
 1) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินโครงการและพัฒนาครูที่รับผิดชอบโครงการ 
 2) ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย” ปีงบประมาณ 2563 
 3) PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายการด าเนินงานตามโครงการกับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และให้
ความรู้และค าปรึกษากับครผูู้รับผิดชอบโครงการโดยโรงเรียนต้นแบบและเครือข่าย 
 4) การประชุมคณะกรรมการและประเมินผลงานของโรงเรียนที่ขอรับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน “โครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย” ปีงบประมาณ 2563 จ านวน  3 ระยะ 
 5) สรุปผลการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยปีงบประมาณ 2563 ส่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามก าหนดวันเวลา 
   ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
 1) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียน จ านวน 122 โรงเรียนได้รับการสง่เสริม นิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรม 
ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย  โดยศึกษานิเทศก์ประจ าเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน
ต้นแบบและเครือข่ายชมรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1   
 2) ครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโครงการ  ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน และแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย  
 3) โรงเรียนที่ครบรอบการประเมินผลงานเพ่ือขอรับตราพระราชทาน ปีงบประมาณ 2563 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จ านวน 43 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยระดับปฐมวัย 
 2) ครูปฐมวัยผู้รับผิดชอบโครงการได้รับการพัฒนาแนวทางการด าเนินตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัย  
 3) โรงเรียนที่ครบรอบการประเมินผลงานตามโครงการผา่นเกณฑ์การประเมิน 
 4) ในปีการศึกษา 2563 ทุกโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  
 1) โรงเรียนขนาดเล็กที่เข้าร่วมโครงการไม่มคีวามพร้อมด้านงบประมาณและสื่อการเรียนรู ้
 2) ขาดแคลนครูปฐมวัยและครูผู้รับผิดชอบโครงการไม่จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน จัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเน่ือง 
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4.  โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจ าเนียร จันทะ งบประมาณที่ใช้ 47,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินงานตามกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 
    1) แจ้งการสมคัรรับการคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม/ประกาศผลการคัดเลือก 
 2) แจ้งการรับสมัครรับการคัดเลือกการผลิตนวัตกรรมสรา้งสรรคค์นดี ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน และ
ประกาศผลการคัดเลือก 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
 1) ผลการพิจารณาคัดเลือก กิจกรรมครุุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา มีผู้ผ่านเกณฑ์ ท้ังหมด 14 คน  
ระดับดีเย่ียม จ านวน 10 คน คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ระดับดีมาก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 
 2) ผลการพิจารณาคัดเลือก กิจกรรมครุุชนคนคุณธรรม ประเภทครู มผีู้ผ่านเกณฑ์ 19 คน ระดับดีเย่ียม จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.95 ระดับดีมาก จ านวน  4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 
 3) ผลการพิจารณาคัดเลือก กิจกรรมการผลิตนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทผู้บรหิารสถานศึกษา ผ่านเกณฑ์คณุภาพ 
ระดับดีเย่ียม จ านวน 1 คน 
 เชิงคุณภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุรุชนคนคุณธรรม และด้านการผลิต
นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักเรียนและเยาวชน ในชุมชน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  โครงการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจ าเนียร จันทะ งบประมาณที่ใช้ 50,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1) ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 - จัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 - แต่งต้ังคณะอนุ ก.ต.ป.น. 
  - จัดท าเครื่องมือติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 2) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1 
 3) การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 4) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 2 
    5) สรุปผลการด าเนินงานโครงการ จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  การจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะก.ต.ป.น. ศึกษานิเทศก์  
และผู้มีส่วนเก่ียวข้องอื่นๆ 
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 เชิงคุณภาพ  การนิเทศติดตามการจัดเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ บ้านแหลมถ่อนสามัคคี และวัดนาทะเล ผลการ
นิเทศติดตาม พบว่า โรงเรียนได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตามมาตรการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดเตรียมอุปกรณ์ เจลล้างมือฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 

    
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายจ าเนียร จันทะ งบประมาณที่ใช้ นายจ าเนียร จันทะ บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนินงาน (ITA Online) และ 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
 1. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 44 โรงเรียน มีนวัตกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา 
โรงเรียนละ 1 นวัตกรรม นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โรงเรียนน าร่องจ านวน 5 โรงเรียนๆ 
ละ 1 นวัตกรรม  ด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA Online)  และได้รับการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามและประเมินผล อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ  โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 44 โรงเรียน ด าเนินการพัฒนานวัตกรรม
ด้านส่งเสริมการศึกษา และด้านการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความเข้มแข็ง ด้านวิชาการ โดยจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของครู และส่งเสริมด้านการแสดงออก
ของผู้เรียน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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7.  โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
สยามบรมราชกุมารี 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ งบประมาณที่ใช้ 70,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1) คัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 5 โรงเรียน เพ่ือเข้าร่วมโครงการสง่เสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2563 
 2) เสนอการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ตามรอยพระราชจริยวัตร ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีทรงพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เอง  
 3) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ตามรอยพระราชจริยวัตร ในสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 4) นิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในโครงการสง่เสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส่งเสริมสนับสนุน 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 23 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ  โรงเรียนในโครงการสง่เสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรฯ โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านตามรอย 
พระราชจริยวัตรฯ โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ   
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
 

   
 
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ งบประมาณที่ใช้ 35,700 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1) ประชุมวางแผนการก ากับติดตาม การน าระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหาร  จัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษาเพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกาศไว้ และวางแผนการจัดประชุม  
เชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 2) ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 3) นิเทศ  ก ากับ ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน ให้ค าปรึกษา การน าระบบการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษาภายในสถานศึกษาเพ่ือให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีประกาศไว้ 
 4) จัดท าสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิาร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563           42 
 

 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   โรงเรียนในสังกัดส่งครูผูร้ับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
จ านวน 144 คน และคณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน 28 คน รวม 172 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ครผูู้สอนในสังกัดทุกโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 2) สถานศึกษามีการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีระบบการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
 
 
            
                                                                                            

 
 
 

        
 
 
 

      
 
 
 

                                                                                 
 
 
                
9. โครงการนิเทศ ติดตาม การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายบุญฤทธ์ิ ตุ้มพงศ ์ งบประมาณที่ใช้ 5,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1) ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่านระบบการสอนเพศวิถีศึกษา ทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th 
 2) จัดท าแผนการนิเทศ เพ่ือนิเทศ ติดตาม การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
 3) ด าเนินการตามแผนการนิเทศ ในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย 
 4) สรุปผลการด าเนินการตามโครงการ ตามแบบรายงานเพ่ือเสนอผลการด าเนินงานข้อเสนอแนะ 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
    1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 8 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต โดยศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มสาระการรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
 2) ศึกษานิเทศก์ได้รับการพัฒนาศาสตร์ความรู้การนิเทศ ติดตาม การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต 
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 เชิงคุณภาพ 
 1) ผู้บริหาร ครูทุกโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
ได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงานร่วมมือพัฒนาคุณภาพนิเทศ ติดตาม การตรวจและประเมินแผนการจัด 
การเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
   2) ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการนิเทศ ติดตาม  
การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
    3) จัดกิจกรรมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่นชมความส าเร็จการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  งบประมาณจัดสรรมาในช่วงปลายปีงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถนิเทศ ติดตาม 
การตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ได้ครบทุกโรงเรียน  
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ศึกษานิเทศก์ควรวางแผนการนิเทศไว้ต้ังแต่ต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้สามารถนิเทศ 
ติดตาม การจัดการเรียนการสอนได้ครบทุกโรงเรียน หากงบประมาณถูกจัดสรรมาในช่วงปลายปีงบประมาณ และ
ศึกษานิเทศก์ควรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
 

  
 

     
 

10. โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผูเ้รียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  
ประจ าปี พ.ศ.2563 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายค ารณ จวนอาจ งบประมาณที่ใช้ 30,400 บาท 
  วิธีการด าเนินงาน   
 1) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนทุกสังกัดคัดเลือกนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.2563 ทาง www.obecimso.net  
 2) รับสมคัรนักเรียนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ทางระบบออนไลน์ 
 3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบ (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) จัดการแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/คณิตศาสตร์ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา) ในวันที่ 12 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์   
 5) ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 (รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
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 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีนักเรียนจากทุกสังกัด เข้าร่วมการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (รอบแรก 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) จ านวนทั้งสิ้น 760 คน จ านวนห้องสอบ  23 ห้อง  
 เชิงคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 (รอบแรก ระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา) ได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศ 
ทางวิชาการในการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
 
 

 กลุ่มอ านวยการ 
11. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางชะเรียม ชัยทอง งบประมาณที่ใช้ 244,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1) กิจกรรมประกาศเจตนารมณ/์ก าหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 2) ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปรับฐานความคิดบุคลากร 
ให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม                                                                                                     
 3) การปลูกฝังและสร้างจิตส านึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตจัดประชุมสัมมนา เพ่ือเสริมสร้าง
เกียรติภูมิ “สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่คิดคอร์รัปชั่น และยึดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม 
และประมวลจริยธรรม” และศึกษาดูงาน เรื่อง “โครงการพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง และ ITA  เป็นเลิศ” บุคลากร 
ในสังกัด จ านวน 76 คน 
 4) แต่งต้ังคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม ด าเนินกิจกรรมการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือต่อต้านการทุจริต                 
  5) ด าเนินการพัฒนายกระดับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 6) การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรและสาธารณชน จัดกิจกรรมสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนวสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เข้าถึงง่ายและกระตุ้นให้ประชาชนรู้สึกร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการต่อต้านการทุจริต 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  มีความรู้ ความเข้าใจใน 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 เชิงคุณภาพ 
    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีกระบวนการปฏิบัติที่มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส และมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่
ในระดับทีสู่งข้ึน 
           2. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการพัฒนาและมีความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรมตามคุณลักษณะของเขตพ้ืนที่สุจริต สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนงานและวิธีปฏิบัติตามภารกิจที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมและไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ  
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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12.  โครงการถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ในการด าเนินงานของสถานศึกษา  
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการดาเนินกิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางชะเรียม ชัยทอง งบประมาณที่ใช้ 70,000 บาท 
  วิธีการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 1 ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)  ในการดาเนินงานของสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 44 โรง ด าเนินการถอดบทเรียน 
ในการด าเนินงาน โดยการจัดท าเป็นอินโฟกราฟฟิก ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
และน ามาสรุปเป็นภาพรวม ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 กิจกรรมที่ 2 การด าเนินงานกิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
(เขตสุจริต) ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยด าเนินการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน
เพ่ือป้องกันการทุจริต ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และจัดท ารูปเล่มการวิจัย  
ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 
44 โรงเรียน ด าเนินการถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และด าเนินงานกิจกรรมวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
  เชิงคุณภาพ 
 1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โรงเรียนคุณภาพประจาต าบล มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค ์5 ประการ ได้แก่ คือทักษะกระบวนการคดิ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  และโรงเรียนในสังกัดมีรูปแบบการประเมินคุณธรรม 
ความโปร่งใสที่เป็นแบบอย่างได้ และมกีารพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 อย่างย่ังยืน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
13. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางไพรินทร์ สกุลโพน งบประมาณที่ใช้ 210,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ลูกเสือในโรงเรียนขยายโอกาส 35 โรงเรียน 
 กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลสารเทศของสถานศึกษาด้านยาเสพติด 
 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานที่เก่ียวกับการเสริมสร้าง ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย (Executive Function : EF) สารเสพติด (เหล้า/บุหรี่) ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 กิจกรรมที่ 4 การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
 1) ร้อยละ 90 ของ จ านวน ลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือที่เข้ารับการอบรม 
 2) ร้อยละ 90 ของครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการกรอกข้อมูลสารเทศของสถานศึกษา
ด้านยาเสพติด 
 3) ร้อยละ 90 ของโรงเรียนที่ได้รับการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การใช้สื่อนิทานพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย สารเสพติด (เหล้า/บุหรี่) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 1) ลูกเสือมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันต้านภัย 
ยาเสพติด เกิดทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และมีเครือข่ายการท างานในการเฝ้าระวัง  ป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน  
 2) ครูผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถกรอกข้อมูลสารสนเทศด้านยาเสพติดได้ถูกต้องครบถ้วน 
 3) โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานที่เก่ียวกับการเสริมสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การใช้สื่อ
นิทานพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย สารเสพติด (เหล้า/บุหรี่) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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14. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางไพรินทร์ สกุลโพน งบประมาณที่ใช้ 128,800 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1  จัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจ าปี 2562 
 กิจกรรมที่ 2  คัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 
 กิจกรรมที่ 3  การตรวจข้ันที่ 5 ข้ันปฏิบัติการและประเมินผล เพ่ือขอรับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 2 ท่อน   
ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือในจังหวัดอุตรดิตถ์  
 กิจกรรมที่ 4  จัดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร ทบทวนการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ 
 กิจกรรมที่ 5  การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
    ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  ร้อยละ 90 ของ จ านวน ลูกเสือ ผู้บังคับบญัชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 เชิงคุณภาพ 
 1) กิจกรรมส าคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ ท้ัง 4 กิจกรรม ในความรับผิดชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
 2) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ  มีพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ  
อันเป็นนโยบายของรัฐบาล   
 3) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ  มีโอกาสประกอบกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ปลูกฝัง 
ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน  และรู้รักสามัคคีอันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสนัติสุข 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 

 
15.  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิรินทร์นภา แย้งจันทร์ งบประมาณที่ใช้ 100,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1  การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
 1) ร่วมกันประชุมวางแผนก าหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค ์แต่งต้ังคณะท างาน เพ่ือร่วมกันด าเนินงานจัดท าข้อมูล 
คลังความรู้เก่ียวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดท าแบบทดสอบออนไลน์ 
 1) บูรณาการด าเนินการในการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กับกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  กิจกรรมที่ 2  จัดท าป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019  (COVID-19)   ท าป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 
 กิจกรรมที่ 3  การจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จ านวน 24 โรงเรียน  โรงเรียนตัวแทน
เครือข่ายละ 1 โรงเรียนละ 2,500 บาท  โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และสรุปผลการด าเนินงาน รายงานผล 
การด าเนินงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
   กิจกรรมที่ 4  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จัดซื้อวัสดุในการ
ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส าหรับใช้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 
 กิจกรรมที่ 5  การสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
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 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
 1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จ านวน 148 โรงเรียน  มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2) โรงเรียนในสังกัดเครือข่ายละ 1 โรงเรียน จ านวน 24 โรงเรียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
 เชิงคุณภาพ 
 1. นักเรียน  ครู  ผู้บริหาร  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความรู้ในการดูแลตนเอง  และสามารถป้องกัน
ตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติในสภาวะการแพร่ระบาดของโรค 
 2. เกิดการประสานงานและความร่วมมือที่ดีต่อกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานด้าน
สาธารณสุข 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน   โรงเรียนที่ได้รับการจดัสรรงบประมาณด าเนินการตามโครงการด าเนินการ
เบิกจ่ายตามระเบียบราชการล่าช้า 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  แจ้งเร่งรัดด าเนินเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีก าหนด 
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16. โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิศมัย สุขศรี งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1) จัดกิจกรรมปรับภูมิทศัน์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 2) จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีสภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น สวยงาม  
    2) โรงเรียน จ านวน 6 โรงเรียน ด าเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอ สามารถน าไปขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นได้ 
 เชิงคุณภาพ 
     1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีสภาพแวดล้อม สะอาดร่มรื่น สวยงามปราศจากขยะ 
ภาวะมลพิษ  
     2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดสามารถผลิตสื่อการเรียนรู้และ
น าไปขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นได้ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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17. โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิศมัย สุขศรี งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1) เชิญผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วมรับฟังประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการด าเนินการ 
ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือรับทราบนโยบาย และแนวทางในการด าเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
ในหน่วยงานภาครัฐ  
 2) เสนอขออนุมัติโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 
 3) ประกาศนโยบายตามมาตรลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
 4) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง 
 5) ขออนุมัติจัดซื้อถังขยะแยกประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย จ านวน 6 ชุด ต้ังไว้บริเวณ
โดยรอบอาคารส านักงาน 6 จุด  
 6) ขออนุมัติจ้างท าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ “จุดคัดแยกขยะมูลฝอย ของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1” จ านวน 1 ป้าย 
ติดต้ังไว้ด้านหลังอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
 ผลการด าเนินงาน   
  เชิงปริมาณ  บุคลากรในสังกัดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีส่วนร่วมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอย ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นหน้าท่ีหน่ึงในการปฏิบัติ
ราชการ 
  เชิงคุณภาพ  บุคลากรในสงักัดมีส่วนร่วมและเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย  
ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นหน้าท่ีหน่ึงในการปฏิบัติราชการ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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18. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางศิรินทร์นภา แย้งจันทร์ งบประมาณที่ใช้ 70,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1 การจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการอบรมพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียนในสถานศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการอบรมพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา จ านวน 4 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน 
  กิจกรรมที่ 2 การจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการอบรมพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
เด็กนักเรียนในสถานศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการอบรมพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษาต้นแบบ จ านวน 10 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลการ
ปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
 1) นักเรียนโรงเรียนในสังกัด กลุ่มเป้าหมาย (เร่งด่วน) มีจ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหาดทับยา  โรงเรียน
บ้านหัวดุม (เรียนรวมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ า))  โรงเรียนวัดคุ้งวารี (เรียนรวมโรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชา
นุสรณ์)) โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)  และโรงเรียนวัดแม่เฉย  
 2) ครโูรงเรียนในสังกัด กลุ่มเป้าหมาย (เร่งด่วน) มีจ านวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหาดทับยา  โรงเรียนบ้าน
หัวดุม (เรียนรวมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ า))  โรงเรียนวัดคุ้งวารี (เรียนรวมโรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)) 
โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)  และโรงเรียนวัดแม่เฉย  
 3) นักเรียนโรงเรียนในสังกัด กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จ านวน 10 โรงเรียน 
 4) ครโูรงเรียนในสังกัด กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด จ านวน 10 โรงเรียน 
 เชิงคุณภาพ 
 กิจกรรมที่ 1  การจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการอบรมพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ 
และคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการอบรมพัฒนาความเข้มแข็ง 
ระบบดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา จ านวน 4 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (เร่งด่วน) 
 โรงเรียนในสังกัดสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ในครอบครัว บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
อบายมุข มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนในระดับดี นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ ไม่ติดยาเสพติด ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในโรงเรียน พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 กิจกรรมที่ 2  การจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการอบรมพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือ 
และคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณในการจัดโครงการอบรมพัฒนาความเข้มแข็งระบบ
ดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา จ านวน 10 โรงเรียน  ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มี 
ผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 นักเรียนมีภูมิคุ้มกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
โรงเรียนสู่โรงเรียนปลอดสารเสพติด บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
การทะเลาะวิวาทและอบายมุขต่างๆ ส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพที่สมบูรณ์ โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาความ
เข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา มีเทคนิควิธีการเอาตัวรอดจากอันตราย นักเรียนเป็นคน
ดีมีความสุข มีความสามารถทางสติปัญญาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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19. โครงการระบบดูแลช่วยเหลอืและคุ้มครองนักเรียนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวเจิมตะวัน  เข็มมงคล งบประมาณที่ใช้ 70,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ความรู้ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้กับคร ู
ที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือ และประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ  ครูทีร่ับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเข้ารับการอบรมเชงิปฏิบัติการ 
ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ร้อยละ 100  
 เชิงคุณภาพ   
 1) สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มีความต่อเน่ือง สามารถช่วยเหลือ
นักเรียนในปัญหารอบด้าน นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลือตามศักยภาพและบริบทของแต่ละสถานศึกษา 
มีการเย่ียมบ้าน คัดกรองนักเรียนอย่างทั่วถึง 
 2) ครรูะบบดูแลช่วยเหลือมีทักษะด้านการให้การปรึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน สามารถสืบเสาะข้อมูลเชิงลึก มีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงนักเรียนทุกกลุ่ม 
ได้อย่างเหมาะสมมากข้ึน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
มีรายละเอียดของเน้ือหาค่อนข้างมาก ท าให้ระยะเวลาการอบรมไม่เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรเพ่ิมจ านวนวันในการจัดอบรม เพ่ือไม่ให้เน้ือหาอัดแน่นมากเกินไป ผู้เข้ารับ 
การอบรมไม่เบื่อหน่ายหรือเหน่ือยล้าจนเกิดไป อีกทั้งเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนการใช้ทักษะการใหค้วามช่วยเหลือ 
สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
20.  โครงการการประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
 ช านาญการพเิศษและเชี่ยวชาญ 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสายฝน นุ่มเมือง งบประมาณที่ใช้ 145,100 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ จ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
สาขาการศึกษา ปฐมวัยและสายงานบริหารสถานศึกษา รวม 11 คณะๆ ละ 8 คน (รวมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
น าเสนอที่ประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ เพ่ือขออนุมัติผลการประเมินฯ  
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ    
     1) ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินจ านวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สาขาการศึกษาปฐมวัย รวม 10 คณะๆ 
ละ 8 คน  (รวมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ)  
 2) ข้าราชการครูแลบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดร้อยละ 90 
 3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีและผลงานทางวิชาการ 
ผ่านการประเมินฯ ร้อยละ 90 
 เชิงคุณภาพ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เสนอขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีและผลงานทางวิชาการเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ได้รับการประเมินผลงานทาง
วิชาการและได้เลื่อนวิทยฐานะที่สูงข้ึน ท าให้เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสง่ผล 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนของนักเรียนสูงข้ึนต่อไป 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
 
 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
21. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่  
(New DLTV) 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวัชรา ค าภู ่ งบประมาณที่ใช้ 136,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1) ประชุมเชงิปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
ให้กับโรงเรียนในสังกัด 
 2) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ 
(New DLTV)  
 3) ประเมินผล และรายงาน 
 ผลการด าเนินงาน   
 เชิงปริมาณ   
 1) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จ านวน 135 โรงเรียนๆ ละ 1 คน (ไม่รวมโรงเรียนมารวม)  ได้เข้าร่วมประชุม 
เชิงปฏิบัติการสร้างความรูค้วามเข้าใจในการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา  
 2) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 8 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (New DLTV) และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยการสุ่มนิเทศฯ โรงเรียนในสังกัด ได้แก่  1) โรงเรียนวัดดงสระแก้ว  2) โรงเรยีน
บ้านแหลมทอง  3) โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม  4) โรงเรียนวัดแม่เฉย  5) โรงเรียนราษฎร์อ านวย  6) โรงเรียน
ประชาชนอุทิศ  7) โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา  8) โรงเรียนชายเขาวิทยา   
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 เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนขนาดเล็กใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 2) ครูและบคุลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาให้มปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 3) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีเครือข่ายความร่วมมือการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการศึกษา ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก กับโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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คณะท างาน 
 

  ท่ีปรึกษา  
 
 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน 
 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

  วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 นายปกิจพจน์  กมลวรเดช     รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  
 นายธิติวุฒิ  มังคลาด ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางวัชรา  ค าภู่     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
   ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 นายสมบูรณ์  วันยะนาพร บุคลากรสนับสนุน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  

 
 

  ออกแบบปก 
 
 นายสมบูรณ์  วันยะนาพร   
 
 
 


