
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 
 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ฉบับนี้จัดท าขึ้น เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน 
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ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนา การด าเนินงานเพื่อขับเคล่ือนนโยบายตามกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษา และสาธารณชนท่ัวไปรับทราบ 
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 น าเสนอเป็นภาพรวม  
ผลการด าเนินงานจ าแนกรายโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โครงการ
ท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และหน่วยงาน
อื่นๆ โดยน าเสนอ เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   
โดยการจัดพิมพ์เป็นเอกสารและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 www.utdone.net 
 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 ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีภำรกิจหลักในด้ำนกำรส่งเสริม สนับสนุน  
และบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงท่ัวถึง ให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีอ ำนำจหน้ำท่ีคือ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำ ของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำให้สอดคล้อง 
กับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำร 
ของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดต้ังงบประมำณ เงินอุดหนุนท่ัวไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมท้ังก ำกับ ตรวจสอบ
ติดตำมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

กำรจัดและกำรพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
7. จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมท้ังบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น 
ท่ีจัดรูปแบบท่ีหลำกหลำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนกุรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรท่ัวไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ท้ังภำครัฐ เอกชน  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
12. ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้ำท่ี 

ของหน่วยงำนใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้มอบหมำย  
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบรหิาร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
คณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศกำรศึกษำ 

(ก.ต.ป.น.) 
 
 

 

คณะกรรมกำร 
ศึกษำธิกำรจังหวัด 

(กศจ.) 

 

 สถำนศึกษำ  
(161 โรงเรยีน) 

 

 

หน่วย 
ตรวจสอบภำยใน 

 

กลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ 

 

กลุ่ม 
อ ำนวยกำร 

 

กลุ่ม 
นโยบำยและแผน 

 

กลุ่มบริหำรงำน 
กำรเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

และกำรสื่อสำร 

กลุ่มพัฒนำครู 
และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

 

กลุ่ม 
บริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตำม  
และประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ 

 

กลุ่ม 
กฎหมำยและคดี 
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ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ์ เขต 1 

ข้อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 
 
ตำรำงที่ 1  จ ำนวนบุคลำกร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 

  บุคลำกร / กลุ่ม ชำย หญิง รวม 

ผอ./รอง ผอ. 4   4 
กลุ่มอ ำนวยกำร 1 6 7 
กลุ่มนโยบำยและแผน 1 6 7 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล  1   1 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร       
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 2 5 7 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 2 6 8 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   1 1 
กลุ่มกฎหมำยและคดี 1 1 2 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 3 7 10 
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 1 5 6 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 1 2 3 

รวมข้ำรำชกำร 17 39 56 
พนักงำนรำชกำร  1 1 

ลูกจ้ำงประจ ำ 8 2 10 

ลูกจ้ำงชั่วครำว 1 4 5 

รวมบุคลำกร สพป.ทั้งสิ้น 26 46 72 

 
ตำรำงที่ 2  จ ำนวนโรงเรียนครู นักเรียน ห้องเรียน อัตรำนักเรียน : ห้อง และนักเรียน : ครู 

อ ำเภอ โรงเรียน ครู/ผู้บริหำร นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน:ห้อง นักเรียน:ครู 

เมืองอุตรดิตถ์ 59 440 7279 509 14 : 1 17 : 1 
ตรอน 21 140 2005 178 11 : 1 14 : 1 

พิชัย 47 321 5534 433 13 : 1 17 : 1 

ลับแล 17 112 1615 137 12 : 1 14 : 1 

ทองแสนขัน 17 121 1981 151 13 : 1 16 : 1 

รวม สพฐ. 161 1134 18414 1408 13 : 1 16 : 1 
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ตำรำงที่ 3  จ ำนวนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 

อ ำเภอ 
ระดับที่จัดกำรศึกษำ 

ร้อยละ อนุบำล 1 
- ป.6 

อนุบำล 2 
- ป.6 

อนุบำล 1 
- ม.3 

อนุบำล 2 
- ม.3 

อนุบำล 2 
- ม.6 

รวม 

เมืองอุตรดิตถ์ 8 40 5 6   59 36.65 

ตรอน 3 12 1 5   21 13.04 

พิชัย 6 34 1 5 1 47 29.19 

ลับแล   13 1 3   17 10.56 

ทองแสนขัน   10   7   17 10.56 

รวม 17 109 8 26 1 161 100 

ร้อยละ 10.56 67.70 4.97 16.15 0.62 100  
 
ตำรำงที่ 4  จ ำนวนนักเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

อนุบำล 1 111 97 208 330 
อนุบำล 2 827 800 1627 150 
อนุบำล 3 932 838 1770 154 
รวมอนุบำล 1870 1735 3605 330 
ประถมศึกษำปีที่ 1 1066 992 2058 159 
ประถมศึกษำปีที่ 2 1062 962 2024 158 
ประถมศึกษำปีที่ 3 1080 1007 2087 159 
ประถมศึกษำปีที่ 4 1086 1009 2095 160 
ประถมศึกษำปีที่ 5 1173 943 2116 161 
ประถมศึกษำปีที่ 6 1161 1060 2221 160 
รวมประถมศึกษำ 6628 5973 12601 957 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 434 273 707 39 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 455 265 720 39 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 387 312 699 37 
รวม ม.ต้น 1276 850 2126 115 
มัธยมศึกษำปีที่ 4 14 20 34 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 5 14 10 24 2 
มัธยมศึกษำปีที่ 6 11 13 24 2 
รวม ม.ปลำย 39 43 82 6 
รวม มัธยมศึกษำ 1315 893 2208 121 
รวม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 9813 8601 18414 1408 
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ตำรำงที่ 5 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) และผลกำรประเมิน 
  ควำมสำมำรถพื้นฐำนนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 (NT) ปีกำรศึกษำ 2561 
รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 

ระดับ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ภำษำไทย อังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ รวม 4 กลุ่มสำระ 
เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 701,456 55.9 39.24 37.5 39.93 43.14 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 443,823 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 
ระดับเขตพ้ืนที่ 1,944 55.50 36.9 38.42 39.53 42.59 

 
รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 

ระดับ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ รวม 4 กลุ่มสำระ 
เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 645,685 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 474,487 55.04 29.10 30.28 36.43 37.71 

ระดับเขตพ้ืนที่ 553 52.37 26.10 26.79 34.39 34.91 

 
รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 

ระดับ 
จ ำนวน
นักเรียน 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ 
รวม  

4 กลุ่มสำระ 
เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 372,553 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 287,643 53.09 35.48 31.15 31.04 30.75 36.30 

ระดับโรงเรียน 29 42.17 34.69 23.41 20.43 27.60 29.66 

 
ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3   
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เปรียบเทยีบกับระดับประเทศ 

ระดับ 
ผลคะแนนกำรทดสอบจ ำแนกตำมวิชำ (เฉลี่ยร้อยละ) 

ด้ำนภำษำ ด้ำนค ำนวณ ด้ำนเหตุผล เฉลี่ยรวม ทั้ง 3 ด้ำน 
ระดับประเทศ 53.18 47.19 48.07 49.48 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 52.73 47.89 47.57 49.40 
ระดับเขตพ้ืนที่ 54.50 49.59 49.06 51.05 
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ตำรำงที่ 6 รำยชื่อเครือข่ำยกลุ่มโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 

ที่ เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน 
 

อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรียน 
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

ประจ ำเครือข่ำยฯ 
1 เมืองฝำง  เมืองอุตรดิตถ์ 9 

 
2 นพเก้ำศึกษำ  เมืองอุตรดิตถ์ 9 

 
3 ด่ำนด ำรงฤทธ์ิ  เมืองอุตรดิตถ์ 11 

 
4 ไตรภำค ี  เมืองอุตรดิตถ์ 7 นำยเชษฐ์ ไทยปิยะ 

5 อนุบำลอุตรดิตถ์  เมืองอุตรดิตถ์ 1 
 

6 ป่ำเซ่ำ-หำดกรวด  เมืองอุตรดิตถ์ 8 
 

7 เมืองอุตรดิตถ์  เมืองอุตรดิตถ์ 6 
 

8 คุ้งตะเภำ-ถ้ ำฉลอง  เมืองอุตรดิตถ์ 8 
 

9 ดำรำรัศม ี  พิชัย 7 
 

10 ไร่อ้อยดำรำ  พิชัย 7 
 

11 พิชัยสงครำม  พิชัย 7 
 

12 นำยำง  พิชัย 4 
 

13 พิชัยท่ำพญำ  พิชัย 8 นำยนิรัติ  โปร่งแสง 

14 นำอิน-บ้ำนโคน  พิชัย 6 
 

15 พิชัยดำบหัก  พิชัย 8 
 

16 ทุ่งเวฬุวัน  ลับแล 5 
 

17 พระแท่นศิลำอำสน์  ลับแล 4 
 

18 ลับแลพัฒนำ  ลับแล 8 
 

19 เมืองตรอน 1  ตรอน 7 
 

20 เมืองตรอน 2  ตรอน 6 
 

21 เมืองตรอน 3  ตรอน 8 นำยไพบิน  เข่ือนแก้ว 

22 ผักขวง  ทองแสนขัน 5 
 

23 เหล็กน้ ำพ้ี  ทองแสนขัน 5 
 

24 บ่อทอง  ทองแสนขัน 7 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)  

 จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 
 

 พันธกิจ (MISSION)  

 1.จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและพัฒนำสู่ระดับสำกล  
 2.ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตำมศักยภำพ เป็นคนเก่ง   
คนดี มีทักษะ มีสุขภำพดี ส ำนึกในควำมเป็นไทย ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และห่ำงไกลยำเสพติด 
 3.พัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ พร้อมท้ัง    
ส่งเสริมให้มีกำรวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม น ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 4.บริหำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง โดยกำรมีส่วนร่วม 
ของเครือข่ำยและทุกภำคส่วนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ค่านิยม   

  โปร่งใส สุจริต รับผิดชอบ 
 

วัฒนธรรม  

 ยิ้ม ไหว้ ทักทำย เต็มใจบริกำร ท ำงำนเป็นทีม 
 

 เป้าประสงค์ (Goals)  

 เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1   
มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
อุตรดิตถ์ เขต 1 จึงก ำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้  
  1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย 
และมีคุณภำพ  
  2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตำมศักยภำพ เป็นคนเก่ง   
คนดี มีทักษะมีสุขภำพดี ส ำนึกในควำมเป็นไทย ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและห่ำงไกลยำเสพติด 
  3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน    
  4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ 
และเป็นกลไกขับเคล่ือนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
  5. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำย 
กำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
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เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน        

 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
ตำมข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน (Performance Agreement : PA) มีเป้ำหมำยและตัวชี้วัด (KPI) ดังต่อไปนี ้
 เป้ำหมำยท่ี 1 เป็นคนเก่ง ประกอบด้วยตัวช้ีวัด จ ำนวน   3 ตัวชี้วัด  
 เป้ำหมำยท่ี 2 เป็นคนดี   ประกอบด้วยตัวช้ีวัด จ ำนวน   2 ตัวชี้วัด 
 เป้ำหมำยท่ี 3 มีทักษะ      ประกอบด้วยตัวช้ีวัด จ ำนวน   3 ตัวชี้วัด 
 เป้ำหมำยท่ี 4 มีสุขภำพดี  ประกอบด้วยตัวช้ีวัด จ ำนวน   2 ตัวชี้วัด 
 
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด (KPI) กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้เป็น คนเก่ง คนดี มีทักษะ และมีสุขภำพดี                                  
 มีรำยละเอียดดังนี้ 
เป้ำหมำยที่ 1 เป็นคนเก่ง (3 ข้อ) 
          1.1 นักเรียนอำยุระหว่ำง 3 - 6 ปี มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำ           
ตำมหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล  
 1.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำน                
ของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนดหรือมีพัฒนำกำรสูงขึ้น 
 1.3 นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ 6 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลกำร
สอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) แต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนด 
เป้ำหมำยที่ 2 เป็นคนดี (2 ข้อ)   
 2.1 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
 2.2 นักเรียนมีกำรปฏิบัติตนตำมค่ำนิยม 12 ประกำร 
เป้ำหมำยที่ 3 มีทักษะ (3 ข้อ) 
 3.1 นักเรียนอ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่อง เขียนคล่อง คิดวิเครำะห์ และแก้ปัญหำได้ตำมเกณฑ์                  
ของแต่ละระดับช้ัน 
 3.2 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำต้องมีทักษะทำงเทคนิคพื้นฐำนส ำหรับกำรประกอบอำชีพ               
หรือกำรศึกษำต่อ 
 3.3 นักเรียนมีทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต โดยใช้กระบวนกำร ลูกเสือ-ยุวกำชำด 
เป้ำหมำยที่ 4 มีสุขภำพดี (2 ข้อ) 
 4.1 นักเรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยตำมเกณฑ์ท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
 4.2 นักเรียนมีสุขอนำมัยพื้นฐำน (สุขบัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร) ในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
ระดับคุณภำพ 
ระดับดีเยี่ยม 

1.1 เป็นคนเก่ง 
                1) นักเรียนท่ีมีอำยุระหว่ำง 3 - 6 ปี ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญำ ตำมหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถและ 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล   
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        2) คะแนนเฉล่ียร้อยละ นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลกำร
สอบวัดควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) สูงกว่ำระดับชำติและมีคะแนน
เฉล่ียร้อยละต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป หรือมีพัฒนำกำรสูงขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 5 ของปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
        3) นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6  ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6          
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลกำรสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป                      
ใน 4 วิชำ 
 1.2 เป็นคนดี 
       1) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
       2) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีกำรปฏิบัติตนตำมค่ำนิยม 12 ประกำร 
 1.3 มีทักษะ 
       1) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป อ่ำนได้เขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง คิดวิเครำะห์ 
และแก้ปัญหำได้ตำมเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน 
      2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำ ร้อยละ 80 ข้ึนไป มีทักษะทำงเทคนิคพื้นฐำน                         
ส ำหรับกำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ 
      3) นักเรียนร้อยละ 80 ข้ึนไป มีทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต โดยใช้กระบวนกำร                            
ลูกเสือ - ยุวกำชำด 
 1.4 มีสุขภำพดี 
      1) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสุขภำพทำงร่ำงกำยตำมเกณฑ์กระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
      2) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีสุขอนำมัยขั้นพื้นฐำน (สุขบัญญัติ 10 ประกำร)  
ในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
ระดับดี 

1.1 เป็นคนเก่ง 
  1) นักเรียนท่ีมีอำยุระหว่ำง 3- 6 ปี ร้อยละ 70 - 79   มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 

จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ตำมหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล             
   2) นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถ
พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) สูงกว่ำระดับชำติและมีคะแนนเฉล่ียร้อยละต้ังแต่ 
ร้อยละ 50 ลงมำหรือมีพัฒนำกำรเพิ่มขึ้น ระหว่ำงร้อยละ3.01-5.00 ของปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
   3) นักเรียน ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6          
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลกำรสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป 
อย่ำงน้อย 3 วิชำ 
 1.2 เป็นคนดี 
   1) นักเรียนร้อยละ 70 - 79  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
   2) นักเรียนร้อยละ 70 - 79  มีกำรปฏิบัติตนตำมค่ำนิยม 12 ประกำร 

1.3 มีทักษะ 
       1) นักเรียนร้อยละ 70 - 79   อ่ำนได้เขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง คิดวิเครำะห์         
และแก้ปัญหำได้ตำมเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน 
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      2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำ ร้อยละ 70 – 79 มีทักษะทำงเทคนิคพื้นฐำน                         
ส ำหรับกำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ 
      3) นักเรียนร้อยละ 70 - 79    มีทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต โดยใช้กระบวนกำร                            
ลูกเสือ - เนตรนำรี - ยุวกำชำด 

1.4 มีสุขภำพดี 
   1) นักเรียนร้อยละ 70 - 79 มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยตำมเกณฑ์ท่ีกระทรวงสำธำรณะสุขก ำหนด 
   2) นักเรียนร้อยละ 70 - 79 มีสุขอนำมัยขั้นพื้นฐำน (สุขบัญญัติ 10 ประกำร)  
ในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
ระดับพอใช ้

1.1 เป็นคนเก่ง 
        1) นักเรียนท่ีมีอำยุระหว่ำง 3 - 6 ปี ร้อยละ 60 - 79  มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญำ ตำมหลักสูตร พ.ศ. 2560 ท่ีเหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถและควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคล 
   2) นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลสอบวัดควำมสำมำรถ
พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) เท่ำกับระดับชำติ หรือมีพัฒนำกำรเพิ่มขึ้น  
อยู่ระหว่ำงร้อยละ 0.01 - 2.99  ของปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ 
   3) นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6  
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
อย่ำงน้อย 2 วิชำ 
 1.2. เป็นคนดี 
  1) นักเรียนร้อยละ 60 - 69  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
   2) นักเรียนร้อยละ 60 - 69 มีกำรปฏิบัติตนตำมค่ำนิยม 12 ประกำร 

1.3 มีทักษะ 
   1) นักเรียนร้อยละ 60 - 69 อ่ำนออกเขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง คิดวิเครำะห์        
และแก้ปัญหำได้ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
   2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำร้อยละ 60 - 69 มีทักษะทำงเทคนิคพื้นฐำนส ำหรับ      
กำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ 
   3) นักเรียนระหว่ำงร้อยละ 60 - 69 มีทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตโดยใช้
กระบวนกำรลูกเสือ - เนตรนำรี - ยุวกำชำด 

1.4. มีสุขภำพดี 
   1) นักเรียนระหว่ำงร้อยละ 60- 69 มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยตำมเกณฑ์ท่ีกระทรวง
สำธำรณสุขก ำหนด 
   2) นักเรียนระหว่ำงร้อยละ 60 - 69 มีสุขอนำมัยข้ันพื้นฐำน (สุขบัญญัติ 10 ประกำร)     
ในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
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ระดับปรับปรุง 
1.1 เป็นคนเก่ง 

       1) นักเรียนท่ีมีอำยุระหว่ำง 3 - 6 ปี ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 มีพัฒนำกำร ด้ำนร่ำงกำยอำรมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญำตำมหลักสูตร พ.ศ. 2560  ท่ีเหมำะสมกับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล                                      
   2) นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละผลกำรสอบวัดควำมสำมำรถ 
พื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ต่ ำกว่ำระดับชำติ หรือมีพัฒนำกำรต่ ำกว่ำร้อยละ 
0.01 จำกปีท่ีผ่ำนมำ 
   3) นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6         
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ ผลกำรสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ต้ังแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป น้อยกว่ำ 2 วิชำ  
  1.2 เป็นคนดี 
   1) นักเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
   2) นักเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 มีกำรปฏิบัติตนตำมค่ำนิยม 12 ประกำร 

1.3 มีทักษะ 
   1) นักเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 อ่ำนออก เขียนได้ อ่ำนคล่องเขียนคล่อง คิดวิเครำะห์  
และแก้ปัญหำได้ตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
   2) นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำต่ ำกว่ำร้อยละ 60 มีทักษะทำงเทคนิคพื้นฐำนส ำหรับ                    
กำรประกอบอำชีพหรือกำรศึกษำต่อ 
   3) นักเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 มีทักษะท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตโดยใช้กระบวนกำร ลูกเสือ – 
เนตรนำรี - ยุวกำชำด 

1.4 มีสุขภำพดี 
   1) นักเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยตำมเกณฑ์ท่ีกระทรวงสำธำรณสุขก ำหนด 
   2) นักเรียนต่ ำกว่ำร้อยละ 60 มีสุขภำพอนำมัยข้ันพื้นฐำน (สุขบัญญัติ 10 ประกำร)      
ในกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 
เกณฑ์กำรประเมินองค์รวม 

ระดับคุณภำพดีเยี่ยม 
  โรงเรียนมีผลกำรด ำเนินงำนพฒันำคุณภำพผู้เรียนจนประสบผลส ำเร็จ ด้ำนคนเก่ง                 
ด้ำนคนดี ด้ำนมีทักษะและด้ำนสุขภำพดี อยู่ในระดับดีเย่ียมทุกรำยกำร 

ระดับคุณภำพดี 
  โรงเรียนมีผลกำรด ำเนินงำนพฒันำคุณภำพผู้เรียนจนประสบผลส ำเร็จ ด้ำนคนเก่ง อยู่ใน
ระดับดีเย่ียม 2 ใน 3 รำยกำร และมีคุณภำพด้ำนคนดี ด้ำนมีทักษะและด้ำนสุขภำพดี อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
โดยมี 1 ด้ำน อยู่ในระดับดีเย่ียม  

ระดับคุณภำพพอใช ้
  โรงเรียนมีผลกำรด ำเนินงำนพฒันำคุณภำพผู้เรียนจนประสบผลส ำเร็จ ด้ำนคนเก่ง อยู่ใน
ระดับดีเย่ียม 1 ใน 3 รำยกำร และมีคุณภำพด้ำนคนดี ด้ำนมีทักษะและด้ำนสุขภำพดีอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
ระดับคุณภำพปรับปรุง 
  โรงเรียนมีผลกำรด ำเนินงำนพฒันำคุณภำพผู้เรียนจนประสบผลส ำเร็จ ด้ำนคนเก่ง อยู่ใน
ระดับดีลงมำทุกรำยกำร และมีคุณภำพด้ำนคนดี ด้ำนมีทักษะและด้ำนสุขภำพดี อยู่ในระดับดี ลงมำ 
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จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
จุดเน้นที่ 1  K.3 must be learn (K.Three must be learn )  

ส่ิงท่ีเด็กอนุบำล 3 ทุกคน ต้องได้รับกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะด้ำนภำษำ กำรอ่ำน 
และกำรเขียน ตำมบัญชีค ำพื้นฐำนเด็กปฐมวัย 242 ค ำ ของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 
   จุดเน้นที่ 2  กำยภำพที่ดี สู่คุณภำพที่ดี 

ในปีกำรศึกษำ 2561-2562  กำรด ำเนินงำนภำยใต้จุดเน้น  “กำยภำพที่ดี สู่คุณภำพที่ดี”  
เมื่อสภำพแวดล้อม สภำพบริบท ซึ่งเป็นด้ำนกำยภำพของโรงเรียนมีควำมพร้อม สมบูรณ์ สวยงำม 
ปลอดภัย เอื้ออ ำนวยต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ ย่อมจะส่งผลไปสู่กำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ โดยคุณภำพของผู้เรียนจะเป็นหัวใจส ำคัญในกำร 
จัดกำรศึกษำของโรงเรียน และกำรบริหำรจัดกำรของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 

นโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม  
ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 โดยขับเคล่ือนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
ท่ีสอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ตำมนโยบำยท่ี 2 - 5 ดังนี้ 

นโยบำยท่ี 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
นโยบำยท่ี 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยท่ี 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลด 

ควำมเหล่ือมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
นโยบำยท่ี 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร 

 ประเด็นกลยุทธ์ 
นโยบำยที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

1. ปรับปรุง และพัฒนำหลักสูตรทุกระดับกำรศึกษำ ให้เอื้อต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียน
เป็นรำยบุคคล มีทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรมีงำนท ำ (Career 
Education) 

2. พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  
เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม 

3. พัฒนำคุณภำพของผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศ 
ด้ำนวิชำกำร น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

4. พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะท่ีดีสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่ำงมีควำมสุข 

5. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน (SDGs) เพื่อสร้ำง
เสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ 
(Knowledge-Based Society) เพื่อกำรเรียนรู้อยำ่งต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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นโยบำยที่ 3 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำท่ีผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำครู 

ให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 
2. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน

วิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ทุกประเภทท้ังระบบ 
นโยบำยที่ 4 สร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลด 

ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำร 

จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
2. ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบท 

ของพื้นท่ี เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน  มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน  
3. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
4. จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ  
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำใช้ 

เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน  
นโยบำยที่ 5 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร  

1. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 

2. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำร
จัดกำรศึกษำ 

3. ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ น ำไปสู่กำรกระจำยอ ำนำจ 4 ด้ำน   
ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพื้นท่ี 

4. ปรับเปล่ียนระบบงบประมำณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม 
เพียงพอ 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนทุกระดับน ำ Digital Technology มำใช้ 
ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี Big Data เพื่อเช่ือมโยง
ข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ ต้ังแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอื่น ๆ  
ท่ีจ ำเป็นมำวิเครำะห์เพื่อให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
ตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และสำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ของประเทศต่อไป 
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 ส่วนที่ 3  

ผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์  เขต 1  ได้รับจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรส ำนักงำน  ค่ำสำธำรณูปโภค  ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัด  ตำมภำระงำน 
และกำรติดตำมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดังนี้ 
 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณงานประจ า  
 

 

 งบประมำณท่ีใช้บริหำรจัดกำรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (งำนประจ ำ) จำกงบบริหำร
ส ำนักงำน  และพัฒนำกำรศึกษำ  ด ำเนินกำรจัดต้ังและเบิกจ่ำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

ที่ รายการ งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ก. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  
1 ค่ำเบี้ยประชุม ก.ต.ป.น.       9,479.00  
2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร-ประชุมอบรมสัมมนำ     301,833.00  
3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง      99,856.98  
4 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์      81,355.00  
5 ค่ำวัสดุส ำนักงำน     317,180.12  
6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น     145,924.23  
7 ค่ำบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ       4,500.00  
8 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร       2,560.00  
9 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร     167,165.40  
10 พัฒนำประสิทธภำพตำมนโยบำย     608,857.00  
11 จ้ำงเหมำพนักงำน/บุคลำกรท ำควำมสะอำด 1 อัตรำ      90,000.00  

ข. ค่าสาธารณูปโภค  
1 ค่ำไฟฟ้ำ  1,024,689.18  
2 ค่ำโทรศัพท์      87,335.71  
3 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข      65,174.00  
4 ค่ำไฟฟ้ำค่ำยลูกเสือ - 

รวมทั้งสิ้น 3,075,909.62  
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สรุปผลการด าเนินงานงบพัฒนาคุณภาพ 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดท ำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณงบพัฒนำคุณภำพตำมกลยุทธ์  
โดยยึดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร ดังนี ้
 

ที่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
1 กำรแข่งขันกีฬำ “ สพฐ.เกมส์” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 48,553 นำงไพรินทร์  สกุลโพน 
2 เสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะด้วยกระบวนกำรลูกเสือ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
86,000 นำงไพรินทร์  สกุลโพน 

3 รักษ์ภำษำไทย เน่ืองในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2562 17,150 นำงศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ 
 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
4 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (166,720) นำงชะเรียม ชัยทอง  และคณะ 
 กิจกรรมที่ 1 กำรจัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ 82,700 นำงวันชำติ  พงษ์พิชิต 

 กิจกรรมที่ 2 กำรจัดประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ 37,100 นำงวันชำติ  พงษ์พิชิต 
 กิจกรรมที่ 3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปรง่ใส (ITA) - นำงชะเรียม  ชัยทอง 
 กิจกรรมที่ 4 กำรด ำเนินงำนตัวชี้วัดกำรประเมินส่วนรำชกำร 

ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44)    
3,500 นำงชะเรียม  ชัยทอง 

 กิจกรรมที่ 5 กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 870 นำงชะเรียม  ชัยทอง   
 กิจกรรมที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำร - นำงชะเรียม  ชัยทอง   
 กิจกรรมที่ 7 กำรควบคุมภำยใน - นำงชะเรียม  ชัยทอง   

 กิจกรรมที่ 8 พัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมเกณฑ์ 
กำรประเมิน “สถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำน” 

42,550 นำงสุดจิตร  เข็มเพ็ชร 

 กิจกรรมที่ 9  กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรประชำสัมพันธ์ - นำงสำวกรรณิกำ  กำไหล่ทอง 
นำยอัครเดช  แก้วบุญมำ 

 กิจกรรมที่ 10 กำรพัฒนำระบบงำนสำรบรรณ - นำงชะเรียม ชัยทอง 
5 พัฒนำภำรกิจงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    

ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 / กิจกรรมกำรประเมินผลงำน 
ทำงวิชำกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเลื่อนเป็น 
วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษและเชี่ยวชำญ 
งบประมำณตำมแผนปฏิบัติกำร 40,000 บำท 
งบประมำณ สพฐ. 353,450 บำท 

40,000 นำงสำวพัชรินทร์  ไชยนิลวงศ์ 

6 พัฒนำศักยภำพอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 47,900 นำงจีระประภำ บุญประจง 
7 กำรปฐมนิเทศครูบรรจุใหม ่(ต ำแหน่งครูผู้ช่วย) 16,100 นำงจีระประภำ บุญประจง 
8 มุทิตำจิตครูเกษียณอำยุรำชกำร   46,050 นำงจีระประภำ บุญประจง 
9 นิเทศ ติดตำมกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนสู่มำตรฐำนกำรศึกษำ 109,808 นำงณัฐพัชร์  โรจน์ธนปัญญำกุล 
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ที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้า้ทางการศึกษา 

  

10 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ 37,000 นำยสมบูรณ์  วันยะนำพร 
นำงวัชรำ  ค ำภู ่

 นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
11 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ 

ที่มีคุณภำพ 
(62,310) นำงสำวละออ วันจิ๋ว   

และคณะ 
 กิจกรรมที่ 1 ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่มีประสิทธิภำพ 
9,700   นำงวัชรำ  ค ำภู ่

 กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดต้ังงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
และกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ. 2562 

10,000 นำงจันทร์ธิรำ  วงษ์วรรณำ 

 กิจกรรมที่ 3 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 7,610 นำงสำวพิชญ์ณัฏฐ์  คณำรักษ ์
 กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติ 35,000 นำยธิติวุฒิ  มังคลำด 

นำงสุกัญญำ  หอมอ่อน 
12 ตรวจสอบภำยใน ประจ ำปี พ.ศ. 2562 20,000 นำงกนกพร  ทำเหล็ก 

 รวมงบประมาณที่ใช้ 697,591  

 
 

การด าเนินงานตามโครงการ 
 

 นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

1. โครงการการแข่งขันกีฬา “ สพฐ.เกมส์” ประจ้าปีการศึกษา 2561 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 48,553 บาท 
 วิธีการด้าเนินงาน  ด ำเนินกำรจัดกิจรรมกำรแข่งขันกีฬำ “สพฐ.เกมส์” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 7 ชนิดกีฬำ 
ได้แก่ ฟุตบอล  ฟุตซอล  วอลเลย์บอล  บำสเกตบอล เซปักตะกร้อ คีตะมวยไทย และว่ิง 31 ขำ 
 ผลการด้าเนินงาน  นักเรียนและเยำวชน อำยุ 12 - 18 ปี ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ “สพฐ.เกมส์” จ ำนวน 600 คน 
เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้นักกีฬำระดับโรงเรียนสำมำรถแสดงออกในเวทีที่เหมำะสม และมีมำตรฐำน เสริมสร้ำงคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของเด็กไทย ด้ำนสุขภำพอนำมัย  
คุณธรรม จริยธรรม กำรมีระเบียบวินัย รู้จักหน้ำท่ี  
มีควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และท ำงำนร่วมกันเป็นทีม  
ส่งเสริมกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ ป้องกัน 
กำรใช้สำรเสพติด และได้ตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ/ระดับจังหวัด ไปเข้ำร่วมแข่งขัน 
ในระดับภำค 
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน  - 
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2. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะด้วยกระบวนการลูกเสือ  
 ประจ้าปีงบประมาณ 2562 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 86,000 บาท 
 วิธีการด้าเนินงาน  จัดกิจกรรมส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับลูกเสือ ยุวกำชำด จ ำนวน 5 กิจกรรม ในควำมรับผิดชอบของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้แก่ 
 1. จัดงำนวันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ประจ ำปี 2561 
 2. จัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำยุวกำชำด ประจ ำปี 2562 
 3. จัดงำนวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 
 4. คัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ ำปี 2562 
 5. กำรตรวจข้ันที่ 5 ข้ันปฏิบัติกำรและประเมินผล เพ่ือขอรับเครื่องหมำย วูดแบดจ์ 2 ท่อน  ของผู้บังคับบัญชำลูกเสือ
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผลการด้าเนินงาน  ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ ลูกเสือ ยุวกำชำด จำกทุกสังกัดในจังหวัดอุตรดิตถ์ จ ำนวน 5,000 คน  
ได้เข้ำร่วมกิจกรรมวันส ำคัญทำงกำรลูกเสือ ยุวกำชำด มีโอกำสประกอบกิจกรรมร่วมกันเสริมสร้ำงประสบกำรณช์วิีต 
เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะตำมค่ำนิยมของคนไทย 12 ประกำร อันเป็นนโยบำยของรัฐบำล 
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน  
 1. เกิดภัยธรรมชำติท ำให้มีอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
 2. งบประมำณไม่เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน ควรสนับสนุนงบประมำณเพ่ิมให้มำกข้ึน 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 17,150 บาท 
 วิธีการด้าเนินงาน จัดแข่งขันทักษะควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยของนักเรียน ตำมโครงกำรรักษ์ภำษำไทย  
เน่ืองในสัปดำห์วันภำษำไทยแห่งชำติ ประจ ำปี 2562 วันที่ 11 มิถุนำยน 2562 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิกำรำม อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ ำนวน 5 กิจกรรม 10 รำยกำร เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เข้ำรอบคัดเลือก
ระดับประเทศ เพ่ือเข้ำร่วมแข่งขันระดับประเทศ 
 ผลการด้าเนินงาน  
 1. ตัวแทนนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
เข้ำรอบคัดเลือก ระดับประเทศ จ ำนวน 9 คน  
จ ำนวน 9 รำยกำร 
 2. นักเรียนทุกระดับชั้น ท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
รักษ์ภำษำไทย เน่ืองในสัปดำห์วันภำษำไทย 
แห่งชำติ ประจ ำปี 2562 เกิดควำมตระหนัก  
เห็นคุณค่ำควำมส ำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน  
ท ำนุบ ำรุง ส่งเสริมอนุรักษ์ภำษำไทย 
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน  - 
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 นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 กลุ่มอ้านวยการ งบประมาณที่ใช้ 166,720 บาท 
 วิธีการด้าเนินงาน  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และสถำนศึกษำ จ ำนวน 10 กิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมที่ 1 การจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  จัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและผูบ้ริหำรกำรศึกษำในสังกดั 
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รวม 12 ครั้ง 

กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา  จัดประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ และรับฟังกำรประชุมทำงไกล 
ผ่ำนระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ “พุธเช้ำ ข่ำว สพฐ.” จ ำนวน 48 ครัง้ 

กิจกรรมที่ 3 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์  
(ITA Online) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ศึกษำ วิเครำะห์แนวทำงกำรด ำเนินงำน และรับกำรประเมินคณุธรรม 
และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

กิจกรรมที่ 4 การด้าเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (มาตรา 44) ประจ้าปีงบประมาณ 2562  ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวำงแผน
ร่วมกันกับคณะกรรมกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และจัดท ำรำยงำน 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรงุประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร (มำตรำ 44) 
ประจ ำปีงบประมำณ 2562 

กิจกรรมที่ 5 การด้าเนินงานตามมาตรฐานส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และวำงแผนร่วมกันกับคณะกรรมกำร รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

 กิจกรรมที่ 6 การพัฒนาระบบบริการ  ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำร ประเมินควำมพึงพอใจ  
และส่งเอกสำรรำยงำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

กิจกรรมที่ 7 การควบคุมภายใน  ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบควบคุมภำยใน จัดอบรมให้ควำมรู้ 
แก่บุคลำกรในส ำนักงำน จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนควบคุมภำยในไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

กิจกรรมที่ 8 พัฒนาส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน “สถานที่ท้างานน่าอยู่น่าทา้งาน” 
 1. จัดกิจกรรมกำรเกณฑ์สะอำด 
 2. จัดกิจกรรมกำรเกณฑ์ปลอดภัย 
 3. จัดกิจกรรมกำรเกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี 
 4. จัดกิจกรรมกำรเกณฑ์มีชีวิตชีวำ 
กิจกรรมที่ 9  การพัฒนาประสิทธิภาพการประชาสัมพนัธ์  จัดท ำวำรสำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศกึษำ

อุตรดิตถ์ เขต 1 
กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาระบบงานสารบรรณ  จัดประชุมผู้เก่ียวข้องในกำรบริหำรจัดกำรให้บริกำรระบบงำนสำรบรรณ 

 ผลการด้าเนินงาน  
 บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและบุคลำกรโรงเรยีนในสังกัด มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำร ได้รับรู้ 
รับทรำบ และเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมได้อย่ำงถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ อย่ำงต่อเน่ือง เป็นระบบ มีจิตส ำนึกที่ดีในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร และร่วมกันวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ สร้ำงวัฒนธรรมต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทกุภำคส่วน
แบบบูรณำกำร และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตทั้งระบบให้เป็นมำตรฐำนสำกล 
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน  - 
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5. โครงการพัฒนาภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคลส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  
เขต 1 / กิจกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะช้านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล งบประมาณที่ใช้ 40,000 บาท 
 วิธีการด้าเนินงาน  ประชุมคณะกรรมกำรประเมินฯ จ ำนวน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน สำขำ
กำรศึกษำปฐมวัยและสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ รวม 11 คณะ ๆ ละ 8 คน (รวมเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร) 
และน ำเสนอที่ประชุม กศจ.อุตรดิตถ์ เพ่ือขออนุมัติผลกำรประเมิน 
 ผลการด้าเนินงาน  
 1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเสนอขอรับกำรประเมิน จ ำนวน 53 รำย ผ่ำนกำรประเมิน 26 รำย  
ไม่ผ่ำน 3 รำย ปรับปรงุ 24 รำย ผลกำรประเมินผ่ำนและปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 94.34  
 2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ี  
ซึ่งจะสง่ผลต่อประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ดีข้ึนทำงวิชำกำรผ่ำนกำรประเมินฯ  
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน  - 
 
 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 47,900 บาท 
 วิธีการด้าเนินงาน  จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพให้กับอัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ณ ห้องปฏิบติักำร
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบำลอุตรดิตถ์ วิทยำกรกำรอบรมคือบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอตุรดิตถ์ 
เขต 1 อบรมสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้โปรแกรมกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ให้แก่ธุรกำรโรงเรยีน 
 ผลการด้าเนินงาน  อัตรำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน จ ำนวน 143 คน ได้รับกำรพัฒนำครูทุกคน และมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน  ในช่วงเวลำท่ีจัดอบรมบำงระบบปิดกำรใชง้ำน ท ำให้ไม่สำมำรถฝึกปฏิบัติจำกระบบจริง 
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน - 
 
7. โครงการการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ (ต้าแหน่งครูผู้ช่วย) 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 16,100 บาท 
 วิธีการด้าเนินงาน  จัดอบรมและปฐมนิเทศให้กับครูบรรจุใหม่ (ต ำแหน่งครูผู้ช่วย) ณ โรงแรมฟรำยเดย์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผลการด้าเนินงาน  ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จ ำนวน 107 คน ได้รับกำรอบรมปฐมนิเทศ  ท ำให้มีแนวทำงในกำร 
เตรียมควำมพร้อม และเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครผูู้ช่วยด้ำนกำรปฏิบัติงำน 
ในวิชำชีพครูได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นครูที่ดีได้ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน  - 
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8. โครงการมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 46,050 บาท 
 วิธีการด้าเนินงาน  จัดงำนมุทิตำจิตครูเกษียณอำยุรำชกำร ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสงักดั  
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และ หอประชุมวิทยำลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผลการด้าเนินงาน  ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และบคุลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ร่วมกิจกรรม มีควำมพึงพอใจในกำร 
จัดกิจกรรมให้กับผู้เกษียณอำยุรำชกำร เพ่ือแสดงควำมขอบคุณ สร้ำงขวัญก ำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้ำท่ี 
ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำร คือ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ เข้ำร่วมงำน 
จ ำนวน 152 คน และผู้เข้ำร่วมงำนในกำรแสดงมุฑิตำจิต จ ำนวน 776  คน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. โครงการนิเทศ ติดตามการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 109,808 บาท 
 วิธีการด้าเนินงาน  ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนในสังกัด ครอบคลุมงำน 4 ด้ำน 
ได้แก่ งำนวิชำกำร งำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ และงำนนโยบำยและแผน 
 ผลการด้าเนินงาน  โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ สำมำรถ 
จัดกำรศึกษำแลพัฒนำงำนต่ำงๆ ของโรงเรียนได้มำตรฐำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งเสริมระบบนิเทศและรำยงำนผล 
ให้มีควำมเข้มแข็งอย่ำงต่อเน่ือง หลำกหลำยมิติ เน้นกำรนิเทศแบบกัลยำณมิตรและกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน  - 
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 นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา 

 

10. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณที่ใช้ 37,000 บาท 
 วิธีการด้าเนินงาน 
 1. ประชุมเชงิปฏิบัติกำรกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำให้กับบคุลำกรสถำนศึกษำทุกโรงเรียน จ ำนวน 142 คน 
 2. จัดท ำเอกสำรสำรสนเทศเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรอ ำนวยควำมสะดวกและประกอบกำรตัดสินใจ ของผู้บริหำร 
ผู้ใช้บริกำรและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
 3. จัดหำซอฟท์แวร์ห้องปฏิบัติกำร sever 
 ผลการด้าเนินงาน บุคลำกรสถำนศึกษำทุกโรงเรียนได้เข้ำรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศ 
ทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยี สำมำรถจดัท ำข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีเอกสำรสำรสนเทศและ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร ผู้ใช้บริกำรและหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีระบบข้อมูล ซอฟท์แวร์  
อย่ำงเพียงพอในกำรพัฒนำสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน  โรงเรียนขำดบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญด้ำนคอมพิวเตอร์  
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน  โรงเรียนควรใหค้วำมส ำคัญในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้
ในงำนด้ำนกำรศึกษำ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 

11. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและสร้างโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 กลุ่มนโยบายและแผน งบประมาณที่ใช้ 62,310 บาท 
  กิจกรรมที่ 1 ก้ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ 
 วิธีการด้าเนินงาน 
  1. การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     ส่งแบบติดตำมและประเมินผลให้ผู้จัดเก็บข้อมูลและโรงเรียนในสังกัดรำยงำนในส่วนที่เก่ียวข้อง ประชุม
คณะกรรมกำรเพ่ือร่วมกันพิจำรณำและวิเครำะห์ข้อมูลกำรรำยงำนในแบบติดตำมและประเมินผล คณะกรรมกำรประเมิน
ตนเองน ำข้อมูลมำวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำน น ำเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชำ รำยงำน
ข้อมูลผ่ำนระบบกำรติดตำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
      2. การติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานในระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
      ส่งเครื่องมือวัดและประเมินผลของส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ให้โรงเรียนด ำเนินกำรวัด 
และประเมินผลนักเรียน และกรอกข้อมูลในระบบกำรติดตำมทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบกำรกรอกข้อมูล ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียน และส่งเอกสำร 
ให้กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือน ำข้อมูลไปพัฒนำกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียนต่อไป 
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 ผลการด้าเนินงาน  
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 สำมำรถส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
ได้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน สำธำรณชน
ได้ทรำบควำมเคลื่อนไหวกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพ่ือใช้
เป็นฐำนข้อมูลของกำรมีส่วนร่วมจำกองค์กรภำยนอก 
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน  ผู้ดูแลตัวชี้วัดมีภำระงำนที่รับผิดชอบหลำยด้ำน บุคลำกรมีจ ำนวนลดลง 
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียน
ในสังกัด ให้ควำมส ำคัญกับกำรรำยงำนข้อมูลตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยเกิดประโยชน์
แก่กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
  กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดต้ังงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ้าปี พ.ศ. 2562   
 วิธีการด้าเนินงาน  แต่งต้ังคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดต้ังงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และคณะกรรมกำร 
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จัดท ำเอกสำรกำรประชุม/ระเบียบวำระกำรประชุม/รำยงำน 
กำรประชุม และแจ้งจัดสรรงบประมำณประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2562 แก่สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการด้าเนินงาน  
 1. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดต้ังงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ปงีบประมำณ 
พ.ศ.2563 จ ำนวน 56 คน  
 2. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณกำรก่อสร้ำง/ปรับปรงุซ่อมแซมบ้ำนพักครู ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ.2562 จ ำนวน 40 คน  
 3. ประชุมคณะกรรมกำรพิจำณำจัดต้ังงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 งบลงทุนค่ำครภุัณฑ์ เพ่ิมเติม จ ำนวน 
40 คน  
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มีผลกำรพิจำรณำจัดต้ังงบประมำณงบลงทุน  
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และผลกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562  
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน -  
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน  - 
  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 วิธีการด้าเนินงาน 
 1. แต่งต้ังคณะท ำงำนควบรวมโรงเรียนขนำดเล็กระดับต ำบลทั้ง 41 ต ำบล ใน 5 อ ำเภอ ซึ่งมีนำยอ ำเภอ 
แต่ละอ ำเภอเป็นประธำน   
 2. พิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนขนำดเล็กที่ด ำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone) เพ่ือพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก 
ให้มีประชุมพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด  
ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกจ ำนวน 66 โรงเรียน 
 3. วำงแผนหำแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนในกำรเลิกสถำนศึกษำ เชิญผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่ยัง 
ไม่เลิกสถำนศึกษำ จ ำนวน 19 โรงเรียน ร่วมกันวำงแผนหำแนวทำงกำรด ำเนินกำรที่ชัดเจนในกำรเลิกสถำนศึกษำ  
สรุปผลกำรประชุมโรงเรียนที่มีแผนกำรเลิกสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 12 โรงเรียน และโรงเรียนที่มี 
แผนกำรเลิกสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 7 โรงเรียน 
 ผลการด้าเนินงาน โรงเรียนขนำดเล็กสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มีคุณภำพ
กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กที่ดีข้ึน 
     ปีกำรศึกษำ 2562 
  - มีจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กทั้งหมด 110 โรงเรียน เลิกจ ำนวน 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 2.73 
  - มีจ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กทั้งหมด 110 โรงเรียน ควบรวมจ ำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.91 รวม  
4 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 3.64 
 ปีกำรศึกษำ 2563 
         - ประกำศเลิกสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จ ำนวน 12 โรงเรียน 
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 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน  
 1. โรงเรียนขนำดเล็กที่ไม่ประสงค์ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้กรอบของขีดจ ำกัด  
จึงจ ำเป็นต้องพ่ึงพำตนเองให้มำก เพ่ือให้โรงเรียนขนำดเล็กด ำรงอยู่ได้ 
 2. โรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 40 คน ไม่มีผู้บรหิำรสถำนศึกษำ และมีครูเพียง 1- 2 คน แต่ผู้ปกครอง 
ไม่ไปเรียนรวม ส่งผลต่อคุณภำพกำรศึกษำผู้เรียนไม่มีคุณภำพ  
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน 
 1. ควรมีกำรพัฒนำโรงเรียนหลักที่มีโรงเรียนเครือข่ำยมำเรียนรวมต้ังแต่ 3 โรงเรียนข้ึนไป ให้ได้รับงบประมำณ  
ได้มีกำรพัฒนำคุณภำพทุกด้ำนอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือรองรับและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง ส่งลูกหลำนมำเรียนรวม  
 2. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ควรก ำหนดแนวทำงที่ชัดเจนในกำรส่งคืนอำคำร สิ่งปลูกสร้ำง  
และที่ดิน ในกรณีที่เลิกสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนของกรมธนำรักษ์ 
 3. ควรสนับสนุนงบประมำณให้กับโรงเรียนขนำดเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ    
 วิธีการด้าเนินงาน  แต่งต้ังคณะท ำงำนทบทวนแผนพัฒนำกำรศึกษำ และจัดท ำ (ร่ำง) แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรพิจำรณำกำรโอนเงินจัดสรรและหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ.2562 จัดท ำเอกสำรกำรประชุม/ระเบียบวำระกำรประชุม/รำยงำนกำรประชุม จัดท ำรูปเล่มแผนพัฒนำกำรศกึษำ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2565 จ ำนวน 20 เล่ม แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 20 เล่ม
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 จ ำนวน 20 เล่ม และแจ้งจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2562 แก่สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 ผลการด้าเนินงาน  
 1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกโครงกำร   
 2. ผู้บริหำรโรงเรียน ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  มีควำมเข้ำใจทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2562 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
อุตรดิตถ์ เขต 1   
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน -  
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน  - 
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12. โครงการตรวจสอบภายใน ประจ้าปี พ.ศ. 2562 
 หน่วยตรวจสอบภายใน งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท 
 วิธีการด้าเนินงาน 
 ส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
  ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ เช่น กำรเบิกจ่ำยเงินในระบบ GFMIS เงินทดรองรำชกำร ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน บัญชีวัสดุ,ใบเบิกพัสดุ กำรเบิกจ่ำยค่ำเช่ำบ้ำน กำรเบิกจ่ำยเงินวิทยฐำนะ/เงินประจ ำต ำแหน่ง ตรวจสอบ 
ควำมครบถ้วนของเอกสำรหลักฐำนกำรเบิกจ่ำย (งบเดือน)  สรุปผลกำรตรวจสอบพร้อมค ำแนะน ำรำยงำนผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตรวจสอบภำยใน เสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 สถานศึกษา 
  จัดท ำกระดำษท ำกำรส ำหรับเก็บข้อมูล ออกตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียน 
ตำมวันเวลำท่ีก ำหนดพร้อมให้ค ำแนะน ำกำรปฏิบัติงำนให้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร สรุปรำยงำนผล 
กำรตรวจสอบเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำเนำแจ้งโรงเรียนทรำบเพ่ือด ำเนินกำร 
ตำมข้อเสนอแนะ และรำยงำนผลกำรตรวจสอบสง่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 ผลการด้าเนินงาน  
 1. เอกสำร หลักฐำนงำนกำรเงิน และบัญชีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของปีงบประมำณ 2561 และ 
ปีงบประมำณ 2562 ได้รับกำรตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง 
 2. โรงเรียนจ ำนวน 44 แห่ง ตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ได้รับกำรตรวจสอบกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
ครบถ้วน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด้าเนินงาน   สถำนศึกษำเปลี่ยนบุคลำกรผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีกำรเงิน บัญชี และพัสดุ บ่อย ผู้ปฏิบัติ 
บำงท่ำนมีควำมใส่ใจน้อย มีภำระงำนมำก ผู้บริหำรบำงทำ่นมีควำมใส่ใจต่อกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ น้อย 
 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินงาน  ผู้บริหำรควรให้ควำมใสใ่จ ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ 
ของโรงเรียน กรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนจัดท ำไม่ถูกต้อง หรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องใดควรแนะน ำให้ศึกษำหำควำมรู้จำกผู้มคีวำมรู้ 
เพ่ือปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
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สรุปผลการด าเนินงานงบประมาณที่ได้รับเพ่ิมเติม 
 

นอกจากงบประมาณท่ีได้รับตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1  ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และหน่วยงานอื่นๆ ดังน้ี 

 

 งบประมาณเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ที่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

1 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพ์ระราชา  
สู่การปฏิบัติ  กิจกรรม การจัดค่ายนักเรียนในการน้อมน า 
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 9  
และรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 

80,000 นางสาวเสาวพิศ  
 อุ่นพันธ์ 

2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม : หน่ึงเครือข่าย หน่ึงโรงเรียนคุณภาพ NEW DLTV 

70,000 นายค ารณ จวนอาจ 

3 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพ์ระราชา  
สู่การปฏิบัติ  กิจกรรม การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

180,000 นางสาวเสาวพิศ  
 อุน่พันธ์ 

4 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

311,780 นางสาวดอกไม้  
 จิ๋วปาน 

5 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนแนวใหม่ 110,000 นางสุนันทา รักพงษ์ 
6 พัฒนาทักษะงานอาชีพและงานแนะแนว 65,600 นางศิรินันท์  

 ศรีพุทธโชติ 
7 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้  

อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้ 
44,000 นางศิรินันท์  

 ศรีพุทธโชติ 
8 อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครผูู้สอนปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกการศึกษา

ปฐมวัย” ตามโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยสู่พัฒนาการสมวัย 
50,000 นางรุจิรา  เทพอาจ 

 รวมงบประมาณที่ใช้ 911,380  
 

  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามภารกิจเป็นการเฉพาะ  จาก สพฐ. 

ที่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มอ านวยการ   
1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริตของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
249,989 นางชะเรียม ชัยทอง 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
2 อบรม เรื่อง  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 26,850 นางจีระประภา  

 บุญประจง 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
3 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิด 
การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach)  
โดยเครือข่ายครู Boot Camp 

40,464 ว่าท่ี พ.ต.สมชาย 
 อินทร์ข า 
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ที่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

4 พัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขัน 
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562  
(รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

22,086.50 นายค ารณ จวนอาจ 

5 พัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 66,000 นายจ าเนียร จันทะ 
6 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกาศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
43,555 นายจ าเนียร จันทะ 

7 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 154,860 นางณัฐพัชร์   
 โรจน์ธนปัญญากุล 

8 ประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   

50,000 นางศิรินันท์  
 ศรีพุทธโชติ 

9 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

94,000 นางศิรินันท์  
 ศรีพุทธโชติ 

10 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

56,780 นางสุนันทา รักพงษ์ 

11 ประชุมเชงิปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการน าผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O-NET) ไปใช้ 

28,000 นางสาวเสาวพิศ  
 อุ่นพันธ์ 

12 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา ประจ าปี
งบประมาณ 2562 “ป้องกันการทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

395,000 นางสาวเสาวพิศ  
 อุ่นพันธ์ 

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
13 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคล 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ประจ าปงีบประมาณ 2562 
280,000 นางไพรินทร์ สกุล

โพน 
14 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรูค้วามเข้าใจ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีดูแล 

ระบบปัจจัยพ้ืนฐาน 
15,000 นางรุจีวัลย์ แพฟ้ืน 

15 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
- กิจกรรม คัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2562 
- กิจกรรม เย่ียมบ้านนักเรียน ประจ าปี 2562 

30,000 นายยุทธศักด์ิ  
 เนตรจันทร์ 

16 จัดค่ายเสริมทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”  
เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
ประจ าปี 2562 

80,000 นายยุทธศักด์ิ  
 เนตรจันทร์ 

17 ประชุมเชงิปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กกลุ่มวัยเรียน
และวัยรุ่น ปีงบประมาณ 2562  

32,000 นายยุทธศักด์ิ  
 เนตรจันทร์ 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

  

18 พัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์  
(Video Conference) 

15,000 นายสมบูรณ์  
 วันยะนาพร 

 รวมงบประมาณที่ใช้ 1,679,585.50  
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  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอื่น 
ที ่ ช่ือโครงการ งบประมาณ 

จาก 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
1 อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผ่านระบบทางไกลหลักสูตร 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี 
และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 

สสวท. 161,100 นางรุจิรา เทพอาจ 

2 อบรมครูพ่ีเลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบรูณาการ 
สะเต็มศึกษา 

สสวท. 29,260 นายค ารณ จวนอาจ 

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

กิจกรรม “รักษ์สิง่แวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา 
Uttaradit Model”ประจ าปงีบประมาณ 2562 

จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

797,400 นางไพรินทร์ สกุลโพน 

 รวมงบประมาณที่ใช้  987,760  

 
 

การด าเนินงานตามโครงการ 
 

 งบประมาณเพิ่มเติมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

1. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา สู่การปฏิบัติ   
 กิจกรรม การจัดค่ายนักเรียนในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง  
 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 80,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  จัดค่ายนักเรียนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา เป็นเวลา 1 วัน  
 ผลการด าเนินงาน   
  1. นักเรียน จ านวน 100 คน ผ่านการอบรมและได้รับความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 
สามารถปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้ตามหลักความพอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุมีผล มีภูมคิุ้มกันที่ดี มีคุณธรรม
ก ากับความรู้เป็นกรอบในการด ารงชีวิต  
 2. ครูผูส้อน จ านวน 24 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ได้รับความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา และพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สามารถจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน โรงเรียนมีกิจกรรมมาก ครูผูส้อนมีภารกิจอื่นนอกเหนือจากงานสอน นักเรียนใช้เวลา
ในการท ากิจกรรมหลายวัน ท าให้จัดอบรมดังกล่าวมากกว่า 1 วันไม่ได้ เพราะรบกวนเวลาสอนมากเกินไป 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการส าคัญ ควรจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการต่อเน่ือง 
ทุกปีการศึกษา เพ่ือเป็นการขยายความรู้ในด้านศาสตร์พระราชาให้กับครผูู้สอนและนักเรียนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิด 
ความรักในชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปขยายผลในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง 
 



 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         28 

   
 

   
 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม : หนึ่งเครือข่าย  
 หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ NEW DLTV 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 70,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1 แต่งต้ังคณะกรรมการ จัดท าเอกสารคู่มือ/แนวทางการด าเนินงาน ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมสร้างความรูค้วามเข้าใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน/ครูผูส้อนโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จ านวน 130 คน ระยะเวลา 1 วัน 
 กิจกรรมที่ 3 ตรวจเย่ียม นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน น าเสนอผลการด าเนินงาน/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินงาน ตามโครงการ 
 กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนการน าเสนอผลงานของโรงเรียนที่มีประสบความส าเรจ็การด าเนินงานในระดับเขตตรวจราชการ 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) มีความรู้ความเข้าใจ
มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน สามารถบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. โรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จเปน็แบบอย่างที่ดีในการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) เป็นโรงเรียนพ่ีเลี้ยง ช่วยเหลือแนะน าและขยายผลการด าเนินงานไปยังโรงเรยีนอื่นได้ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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3. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ 
 กิจกรรม การประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 180,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในสงักัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  เป็นเวลา 1 วัน  และเดินทางไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหารโรงเรียน
และคณะครูทีโ่รงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จงัหวัดตาก ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการศึกษาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 21 และ 23 สิงหาคม 2562   
 ผลการด าเนินงาน  ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 130 คน และบุคลากรในสังกัด จ านวน 30 คน  ได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก และได้รับการพัฒนาศักยภาพในการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ 
ในโรงเรียนและในชีวิตประจ าวัน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โครงการน้ีเป็นโครงการส าคัญที่สอดคล้องกับพระราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน
ให้กับประชาชนเก่ียวกับด้านการศึกษา ที่มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน จึงควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินงาน
ภายในโรงเรียนตามความต้องการและตามบริบทของโรงเรียน เพ่ือให้มีการสืบสาน รักษา และต่อยอด เกิดความย่ังยืน  
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4. โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562  
 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 311,780 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2562 
ร่วมกับ สังกัดองค์กรส่วนท้องถ่ินจังหวัด สังกัดโรงเรียนเอกชน และการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 
 การแข่งขันระดับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 24 เครือข่าย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  
(ขยายโอกาส) และการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา 144 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
(ขยายโอกาส) 35 โรงเรียน นักเรียนรวม 3,229 คน ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2562 มีการแข่งขัน 219 รายการ 
 ผลการด าเนินงาน โรงเรียนที่เข้าแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ ไปร่วมกิจกรรมการประกวด
และแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย จ านวน 52 โรงเรียน 219 กิจกรรม  รวมเป็น
นักเรียนและครู จ านวน 759 คน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  
 1. บางเครือข่ายจัดการแข่งขันล่าช้า จึงท าให้เขตพ้ืนที่ไม่มีเวลาในการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
 2. บางเครือข่ายให้โรงเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูลผู้แข่งขัน ตามกิจกรรมที่แข่งขันลงในระบบการรายงานตัวเอง  
และไม่ตรวจสอบความถูกต้อง ท าให้พิมพ์ชื่อ – สกุล นักเรียนผิด 
 3. บางเครือข่ายไม่ตรวจสอบความถูกแต่ละกิจกรรมว่ามีชื่อนักเรียนของเครือข่ายเข้าแข่งขันหรือไม่ ท าให้ไม่มีชื่อ
นักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมน้ัน 
 4. คณะกรรมการตัดสินบางกิจกรรมรวมคะแนนผิด จึงต้องให้กรรมการตัดสินเป็นผู้แก้ไข 
 5. คณะกรรมการตัดสินลืมลงลายมือชื่อในใบสรุปผลคะแนนรวม 
  6. ในวันแข่งขันจริง มีครูฝึกสอนในกิจกรรมน้ัน ๆ มาเพ่ิมหรือเปลี่ยนตัวครูฝึกสอน 
 7. งบประมาณการจัดการแข่งขันไม่เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
 1. เครือข่ายควรจัดการแข่งขันตามก าหนดเวลา 
 2. เครือข่ายควรตรวจสอบกิจกรรมที่แข่งขันในระบบให้เรียบร้อย และถูกต้อง 
 3. คณะกรรมการตัดสินควรตรวจสอบผลการแข่งขันให้ถูกต้อง และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย 
 4. การขอแก้ไขชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการแข่งขัน /ครูผู้ฝกึสอน ให้ใช้แบบ Doc 5  
 5. ให้ระบุจ านวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันให้ชัดเจนและถูกต้อง  
 6. ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 
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5. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนแนวใหม่ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 110,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1 PLC วิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติ ระดับท้องถ่ิน และระดับสถานศึกษา  
 กิจกรรมที่ 2 PLC เครือข่ายยกระดับคุณภาพผู้เรียนแนวใหม่ (Active Learning เชิงแก้ปัญหาและเชิงสร้างสรรค ์
ประกอบด้วย น าวิธีปฏิบัติที่ดีสู่การปฏิบัติ เครือข่ายครูต้นแบบและครูแกนน า ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดีสู่การปฏิบัติ 
 กิจกรรมที่ 3 พัฒนาแบบทดสอบ New PISA    
  กิจกรรมที่ 4 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยใช้รูปแบบเครอืข่ายการวมพลังนิเทศการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิด 
Active Learning ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประเมินผลและการรายงานผล 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ครูวิชาการโรงเรียนจ านวน 180 คน  สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินระดับชาติ O-NET/NT และน าไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนจัดกลุ่มนักเรียนเพ่ือพัฒนาตามศักยภาพองผู้เรียนแต่ละบุคคล  
 2. ครูแกนน าจ านวน 143 คน มีการจัดกิจกรรม Active Learning                                             
 3. ครูต้นแบบจ านวน 70 คน มีการจัดกิจกรรม Active Learning เชิงสร้างสรรค์และแก้ปัญหา (STEM Education  
โครงงาน การสอนแบบบูรณาการ) 
 4. แบบทดสอบแบบทดสอบตามแนว NEW PISA มีคุณภาพ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ความเข้าใจในการพัฒนากิจกรรมเป็นผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน จัดท าโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
   
 
 
 
 
 
 
6. โครงการพัฒนาทักษะงานอาชีพและงานแนะแนว 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 65,600 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  จัดประชุมเชงิปฏิบัติการพัฒนาทักษะงานอาชีพและงานแนะแนว ประจ าปี 2562 ส าหรับครู
ผู้รับผิดชอบงานอาชีพ โรงเรียนละ 1 คน และนักเรียนโรงเรียนละ 2 คน ได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง จ านวน 5 อ าเภอ 5 จุด  
 ผลการด าเนินงาน  ครูผูร้ับผิดชอบทักษะงานอาชีพและนักเรียนที่เข้ารับการพัฒนา จ านวน 142 โรงเรียน โรงเรยีน
ละ 2 คน รวม 284 คน รวมทั้งสิ้น 426 คน สามารถน าความรู้และทักษะงานอาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนทักษะอาชีพและครูแนะแนวจัดท าโครงการอาชีพการแนะแนวให้กับนักเรียนที่สนใจ 
เพ่ือเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนและศึกษาต่อสายอาชีพ นักเรียนสามารถน าความรู้และทักษะจากการประชุม 
เชิงปฏิบัติการน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง 
 และสื่อสารได้ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 44,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  จัดค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 50 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 50 คน ได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยแบ่งเป็น
ฐานการเรียนรู้ 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามผลการติดตามและประเมินผลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-MES) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 100 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562   
สามารถอ่อนออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง สื่อสารได้ นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาสามารถอ่านออกเขียนได้  
เพ่ือน าไปสู่การอ่านเขียนเพ่ือการสื่อสาร (อ่านเข้าใจ)  
 2. มีเครื่องมือนิเทศก ากับ ติดตาม การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 3. นักเรียนที่มีปัญหาการอ่านและการเขียนทุกระดับชั้น สามารถอ่านออกเขียนได้ และอ่านรู้เรื่อง สื่อการได้  
(อ่านเข้าใจ) 
 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยสูงข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 น าไปสู่ 
การพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ และการเรียนรู้ในระดับที่สูงข้ึน 
 5. มีผลการนิเทศก ากับ ติดตาม การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือน าไปพัฒนา 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน การจัดค่ายนักเรียนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน 
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ควรจัดให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน 
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8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย”  
 ตามโครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย สู่พัฒนาการสมวัย 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 50,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูปฐมวัยให้ความรู้การจัดกิจกรรมประจ าวัน และ 
การสอน DLTV สื่อการเรียนรู้บูรณาการกับการสอนในแต่ละสัปดาห์ โดยมีวิทยากรประจ าฐาน ได้แก่ ครูปฐมวัย 
ในโรงเรียนต้นแบบและเครือข่าย จ านวน 2 - 4 คน มีการสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัยกับครูปฐมวัย 
ที่ไม่จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยในกลุ่มไลน์ และเขียนสะท้อนความคิด ความรู้สึกในการอบรม เพ่ือน าไปพัฒนาต่อไป 
 ผลการด าเนินงาน  ครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่จบวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการ 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ สร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัยกับโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายในสังกัด รวมทั้งสิ้น 
24 เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ครูผูส้อนปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรูร้ะดับปฐมวัยด้วย  
6 กิจกรรมหลัก และเสริมทักษะภาษาเชื่อมต่อในระดับประถมศึกษาโรงเรียนต้นแบบช่วยส่งเสริมและเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยกับโรงเรียนเครือข่าย 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน พ้ืนฐานความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมแต่ละด้านของครูปฐมวัยไม่จบวิชาเอก 
บางคนอาจต้องมีการเสริมทักษะเฉพาะทางในการจัดกิจกรรม ได้แก่ งานศิลปะ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
 1. จัดกิจกรรมเสริมความรู้เฉพาะทางให้กับครูปฐมวัย ได้แก่ งานศิลปะสร้างสรรค์ เกมการศึกษา 
 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างต่อเน่ืองทุกภาคเรียน เพ่ือกระตุ้นการพัฒนาการศึกษา  
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 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตามภารกิจเป็นการเฉพาะ  จาก สพฐ. 
1. โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 กลุ่มอ านวยการ งบประมาณที่ใช้ 249,989 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจรติ เพ่ือขอรับงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน จัดท าประกาศ ค าสั่ง เก่ียวข้องกับการด าเนินงานเพ่ือให้บุคลากรถือปฏิบัติ  
 2. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
 3. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการป้องกันกำรทุจริต รำยงำนไปยังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
และรำยงำนกำรใช้งบประมำณในเว็บไซต์ฐำนข้อมูลโรงเรยีนสุจริต 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. มีแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน ที่เป็นไปตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
 2. มีรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ใช้ประกอบการด าเนินงาน 
 3. บุคลากร มสี่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ 
 4. มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสูงข้ึน โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 มีผลคะแนน 
ITA ในระดับ A 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  บุคลากรมีจ านวนน้อย มีภาระงานมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน จัดประชุมชี้แจงสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนแก่ผู้รับผิดชอบระดับส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกิจกรรมให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่สูงข้ึน และแบ่งหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินงำนให้ทุกกลุ่ม/หน่วย และก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
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2. โครงการอบรม เร่ือง  “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 26,850 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ประสานกับวิทยากรที่รับผิดชอบ จัดอบรม “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ในวันที่  
27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
เขต 2 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ส านักงานการศึกษาพิเศษ มาเข้ารับการอบรม จ านวน  
755 คน จ าแนก ดังน้ี 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จ านวน 456 คน 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จ านวน 198 คน 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จ านวน 83  คน 
 - ส านักงานการศึกษาพิเศษ จ านวน 18  คน       
 ผลการด าเนินงาน  ผู้เข้ารับการอบรมมีความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเข้าใจ
ในการเป็นจิตอาสา เป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้อื่น เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนในรูปแบบของจิตอาสา สามารถน าความรู้
และการฝึกปฏิบัติการบรรยายไปถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน การอบรมต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างเขตพ้ืนที่ จึงท าให้ผู้เข้ารับการ
อบรมไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าท่ีควร และผู้เข้ารับการอบรมมาไม่ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ผู้บริหารควรก าชับใหผู้้ใต้บังคับบัญชาเข้าอบรมให้ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 
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3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการสือ่สาร  
 (Communicative  Approach)  โดยเครือข่ายครู Boot Camp 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 40,464 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  
ตามแนวคิดการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) โดยเครือข่ายครู Boot Camp มีครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษสมัครเข้ารับการอบรม 145 คน คณะท างานและทีมวิทยากร จ านวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 155 คน 
ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 ผลการด าเนินงาน  การจัดอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
และครูแกนน า Boot Camp ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 15 วันไปเรียบร้อยแล้ว และมีความสามารถโดดเด่น meให้คร ู
ที่ยังไม่ผ่านการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและสามารถน าความรู้ที่ได้รับรูปแบบใหม่มาปรับ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการอบรมเป็นการน าเสนอเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Approach) ผ่านทักษะทั้ง 4 ทักษะ คอืการฟัง  
การอ่าน การพูดและการเขียน เรื่อง First Day of School 8 ข้ันตอน  
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน ครูผู้สอนภาษาองักฤษ จ านวน 30 คน ไม่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามเงื่อนไข เน่ืองจาก
กลับก่อนการอบรมจะเลิก เน่ืองจากมีภาระงานหลายสาเหตุด้วยกัน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษหรือการศึกษา 
ดูงานโรงเรียนที่ประสบผลส าเรจ็ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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4. โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ  
 ระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 22,086.50 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 (รอบแรก ระดับ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา) (คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา/คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา) ในวันที่ 13 มกราคม 2562 และแจ้งผลการแข่งขันไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ผลการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีผลการแข่งขันทางวิชาการ  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดสอบแข่งขันทางวิชาการไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีนักเรียนที่เข้าสอบจ านวนมาก  
ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการจัดท าข้อสอบเพ่ิมข้ึน  
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเพ่ิมข้ึน 
 
5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 66,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ ให้กับครูผู้สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สาระวิทยาการค านวณ) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 44 โรงเรยีนๆ 
ละ 3 คน รวม 132 คน และสรุปรายงานผลการด าเนินไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                                                                        
 ผลการด าเนินงาน  ผู้บริหารโรงเรียนและครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สาระวิทยาการ
ค านวณ) ตระหนักเห็นความส าคัญ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนรู้สาระวิทยาการค านวณ ได้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนด                                                                         
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
 
6. โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกาศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ.2562 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 43,555 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน จัดท าแผนการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา แต่งต้ัง 
คณะอนุ ก.ต.ป.น จัดท าเครื่องมือติดตามฯ 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 3. ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4. สรุปผลการด าเนินงานโครงการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนในสังกัด จ านวน 142 โรงเรยีน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ครบทุกโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  
มีสารสนเทศด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
และมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562                                                                                                                                            
  
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         38 

7. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 154,860 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 9/2562 จ านวน 60 โรงเรียน 
 2. จัดอบรมครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รุน่ที่ 9 และครูผู้สอนปฐมวัยรุ่นอื่นๆ เพ่ือทดแทน 
ผู้เกษียณอายุราชการ ย้ายและบรรจุใหม ่
 3. จัดอบรมครูปฐมวัยโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 – 9 จ านวน 143 โรงเรียน  
 ผลการด าเนินงาน  
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย ต้ังแต่ปี 2554 – 2561 จ านวน 8 รุ่น รวมทั้งหมด 83 โรงเรียน และผ่านเกณฑ์ การประเมินเข้ารับรางวัล
ตราสัญลักษณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ทุกโรงเรียน  
 2. โรงเรียนในโครงการสามารถจัดกิจกรรมในกล่อง “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” อย่างน้อย 20 กิจกรรม 
ต่อ 1 ปีการศึกษา อย่างมีคุณภาพ และต่อเน่ือง เป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆ ได้  
 3. ครูมคีวามรู้ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ 
 4. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการปลูกฝังเตรียมความพรอ้มให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  บางโรงเรียนไม่ให้ความส าคัญในการส่งครูเข้ารับการอบรม 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  เน้นย้ าให้โรงเรียนให้ความส าคัญในการเข้าร่วมโครงการที่จะเกิดผล 
 
8. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่   
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 50,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1. แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา นิเทศ ติดตามความก้าวหน้า  
ของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา และตรวจสอบ 
ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมาย ของมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
 2. พัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่     
 3. นิเทศ ก ากับติดตาม โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด 
 ผลการด าเนินงาน โรงเรียนในสังกัด จ านวน 142 แห่ง มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีเข้มแข็ง  
และมีประสิทธิภาพ จากผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ผู้บริหาร ครผูู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ และผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเข้าใจระบบการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ ตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ แนวใหม่ ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนมีแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้บรรลผุลอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
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9. โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 94,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ (ครูแกนน าจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและคณะศึกษานิเทศก์) วางแผน
ตามคู่มือด าเนินงานกิจกรรมโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุด (ของส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สพฐ. และตามสภาพบริบท ความพร้อมของโรงเรียน   
 2. ส ารวจโรงเรียนที่มีความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 3. โรงเรียนที่ขอจัดสรรงบประมาณท่ีมีความต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียน
บ้านในเมือง 2) โรงเรียนบ้านท่าสัก 3) โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 4) โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 5) โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ า)  รวมทั้งสิ้น 79,000 บาท 
 4. ด าเนินการเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ด าเนินการ 
 5. มอบหนังสือพระราชนิพนธ์ให้กับโรงเรียนขอจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5 โรงเรียน เพ่ือด าเนินการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้นักเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดกิจกรรมสง่เสริมนิสัยรักการอ่าน ตามรอย 
พระจริยวัตรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 6. นิเทศ ก ากับติดตาม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
 ผลการด าเนินงาน  มีโรงเรียนแกนน าการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์               
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 5 โรงเรียน นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกคน ได้รับการสง่เสริม
นิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม และย่ังยืน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
 
10. โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 56,780 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ประชุมสัมมนาจัดท า PLC ทบทวนการใช้หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน และก าหนดกรอบสาระท้องถ่ิน และหลอมรวม 
กรอบสาระท้องถ่ิน (ระดับเขตพ้ืนที่)                                                    
 ผลการด าเนินงาน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง  
พ.ศ. 2560) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีความสามารถตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 
ของหลักสูตร มีผลสัมฤทธ์ิในการสอบระดับชาติสูงข้ึน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
 
11. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการน าผลการทดสอบ 
 ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช ้
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 28,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  จัดประชุมเชงิปฏิบัติการครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการน าผลการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ไปใช้ 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ครูผูส้อนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จ านวน 142 คน ได้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ไปใช้ 
 



 รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562         40 

 2. ครูผูส้อนได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการวัดและประเมินผล สามารถสร้างข้อสอบได้ตรงตามมาตรฐาน 
และตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ สามารถสามารถจัดท าบันทึกผลการเรียนประจ ารายวิชา (ปพ.5) ได้ถูกต้อง 
และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า สามารถวิเคราะหผ์ลการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษา 2561 และมีแนวทาง 
ในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนส าหรับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562   
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน -  
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โครงการน้ีเป็นโครงการที่มีส าคัญในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนด าเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และให้โรงเรียนด าเนินการเอง
ตามความต้องการของโรงเรียนอย่างต่อเน่ืองทุกปี 
 

   
 
12. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562  
 “ป้องกันการทุจริต”  (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 395,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1. จัดประชุมเชงิปฏิบัติการให้กับครูผูส้อนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียน  
ในการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในโรงเรียนและแนวทางการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการโรงเรียนสุจริต  
เป็นเวลา 1 วัน 
 2. จัดท าแผนและปฏิทินการนิเทศ ก ากับติดตาม และด าเนินนิเทศ ติดตาม โรงเรียนในการน าหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาไปปรับใช้ในสถานศึกษา 
   3. จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโรงเรียนแกนน าในการน าหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในสถานศึกษา เป็นเวลา 3 วัน 
   4. จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนตัวแทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน จ านวน 23 โรงเรียน ด าเนินงานกิจกรรม  
บริษัทสร้างการดี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กิจกรรม บริษัทสร้างการดี 
 ผลการด าเนินงาน   
   1. นักเรียนทุกโรงเรียน ได้รับการปลูกฝงัค่านิยม 5 ประการ ของโรงเรียนสุจริต  โดยผ่านการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษาในโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร สามารถน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
   2. ครูผู้สอนทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยปลูกฝังค่านิยม 5 ประการ  
ของโรงเรียนสุจริต 
   3. ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต จากการแลกเปลีย่น
เรียนรู้และการไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นแกนน าในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
   4. โรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน พบว่า โรงเรียนน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
ไปใช้อย่างหลากหลาย ท้ังการบรูณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการน าไปปรับใช้ในชีวิต 
ประจ าวัน  แต่ข้อสังเกตคือในด้านการวัดและประเมินผล  แต่ละโรงเรียนยังไม่มีความชัดเจน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน โรงเรียนมีกิจกรรมที่ต้องด าเนินงานนอกเหนือจากการสอนในห้องเรียนมาก 
ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน การน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียนเป็นเรื่องใหม่ ครผูู้สอนบางคน 
ยังมีความสับสนในเรื่องการน าไปบูรณาการให้ตรงกับตัวชี้วัดในแต่ละสาระการเรียนรู้ รวมถึงการวัดผลในห้องเรียน   
ซึ่งควรมีการประชุมสัมมนาทบทวนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพ่ือให้ครูผู้สอน 
มีแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง 
 

          
 

               
 
13. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี 
 บรมราชาภิเษก ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 280,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  ฝึกอบรมผู้บงัคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสอื ยุวกาชาด ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในสังกัด จ านวน  35 โรงเรียนๆ ละ 1 คน  จ านวน 35 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาในสงักัด จ านวน 35 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน จ านวน 140 คน และขยายผลการฝึกอบรม 5 จุด 
(อ าเภอละ 1 จุด) ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5ฯ โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตฯ  โรงเรียน 
บ้านน้ าพ้ีมิตรภาพที่ 214 และโรงเรียนชุมชนบ้านดง จุดละ 80 คน รวม 400 คน 
 ผลการด าเนินงาน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ ยุวกาชาด จ านวน 575 คน ได้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีภูมคิุ้มกัน 
และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด อัตราการเพ่ิมของผู้เสพยาเสพติด
รายใหม่ลดลง โรงเรียนสามารถด าเนินกิจกรรมโครงการลกูเสือต้านภัยยาเสพติดได้อย่างต่อเน่ือง และโรงเรียนมีเครือข่าย
ในการท างานและปฏิบัติหน้าท่ีเฝ้าระวัง ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  งบประมาณไม่เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมให้มากข้ึนเพ่ือให้ครอบคลุมทุกโรงเรียน 
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14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบปัจจัยพืน้ฐาน 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  จัดอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจการด าเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
ให้กับครโูรงเรียนในสังกัด จ านวน 148 โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 10 คน รวม 158 คน 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. นักเรียนยากจน ด้อยโอกาส ได้รับปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขครบทุคน 
 2. ครูและบคุลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานคัดกรองนักเรียนยากจน ยากจนพิเศษ 
แบบมีเงื่อนไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผลลัพธ์/เชิงคุณภาพ นักเรียนที่ประสบปัญหาความยากจน และความขาดแคลน ด้อยโอกาส ได้รับปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรมครบทุกคน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  - 
 
15. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 30,000 บาท 
 - กิจกรรม คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ประจ าปี 2562 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1. สรุปวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และจัดท าหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และระยะเวลาให้สถานศึกษา 
ในสังกัด ส่งผลงานเข้าคัดเลือกตามระยะเวลาท่ี สพฐ.ก าหนด 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก ด าเนินการพิจารณา
คัดเลือก โดยประเมินจากเอกสารและเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าคัดเลือกทุกระดับ 
 3. ประเมินผลและสรุปรายงาน สพฐ. 
 ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนในสังกัดที่ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน จ านวน 9 แห่ง ขนาดกลาง จ านวน 5 แห่ง  
และขนาดเล็ก จ านวน 4 แห่ง ได้รับความรู้และเข้าใจวิธีการด าเนินงานและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้อง
และเป็นระบบ โรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าคัดเลือก ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติและมีขวัญก าลังใจในการ ได้รับการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเน่ือง และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานศึกษาอื่นได้  
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน โรงเรียนขนาดเล็กบางแห่ง มีข้อจ ากัดในด้านบุคลากรและนักเรียนน้อย สภาพบริบท 
และปัญหาของแต่ละสถานศึกษา แตกต่างกัน ไม่สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
 1. สพฐ.ควรก าหนดให้โรงเรียนทุกแห่งพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจัดอบรมให้ความรู้ผู้บริหาร
โรงเรียน เรื่อง “การเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา” เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างจริงจังและย่ังยืน 
 2. สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่จะพัฒนา และจัดสรรเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น
หรือมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพ่ือยกระดับคุณภาพและด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 - กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจ าปี 2562 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1. จัดท าหนังสือแจ้งให้โรงเรียนสรปุรายงานผลการเย่ียมบ้านนักเรียน การคัดกรองนักเรียน และการประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการเย่ียมบ้านนักเรียนและติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหา 
ทางสังคมและอยู่ในสภาวะยากล าบาก ด าเนินการออกเย่ียมบ้านนักเรียนโดยลงพ้ืนที่มอบเงินและสิ่งของให้นักเรียน 
ที่โรงเรียนรายงาน 
 3. แจ้งประสานให้โรงเรียนรวบรวมรายชื่อนักเรียนที่ประสบปัญหาทางสังคมและอยู่ในสภาวะยากล าบาก 
ให้ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบ้านพักเด็กและครอบครัวจงัหวัดอุตรดิตถ์ พิจารณา 
ให้ความช่วยเหลือต่อไป 
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 ผลการด าเนินงาน   
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ออกเย่ียมบ้านนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ที่อยู่ใน
สภาวะยากทุกแห่ง จ านวน 51 แห่ง 
 2. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินการออกเย่ียมบ้านนักเรียน และจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกคน โรงเรียน 
มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนรายบุคคล กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา จากการคัดกรองนักเรียน สามารถดูแล
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่นักเรียนได้ตรงตามสภาพจรงิ  
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  
 1. การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาทางสังคมโดยใช้งบประมาณของรัฐไม่สามารถใช้ได้ เน่ืองจาก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มิใช่หน่วยงานสงเคราะห ์
 2. สภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละโรงเรียนมีมาก ไม่สามารถดูแลช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรเสนอแก้ระเบียบกฎหมายในการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา 
หรือสิ่งของเครื่องอุปโภค เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาทางสังคมได้จริง 
 2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรท าข้อตกลงกับกระทรวงสาธารณสุข ในการบูรณาการร่วมกัน
ออกเย่ียมบ้านนักเรียน ดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาทางสุขภาพทางการเรียน และสุขภาพจิต 

   
 
16. โครงการจัดค่ายเสริมทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพือ่ปอ้งกันปัญหายาเสพติด 
 และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ประจ าปี 2562 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 80,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  จัดอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
โรงเรียนละ 4 คน จ านวน 35 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 175 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 140 คน 
และครูผูค้วบคุม 35 คน 
 ผลการด าเนินงาน นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต 
ในด้านจิตใต้ส านึก วิธีคิด และกระบวนการตัดสินใจที่ดี มีภูมิคุ้มกันตระหนักรู้เรื่องภัยคุกคามด้านยาเสพติดและปัญหา
ของสังคม สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้อง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  
 1. งบประมาณและระยะเวลาในการอบรมน้อย เน่ืองจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด และการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมนักเรียนจ านวนมากๆ จ าเป็นต้องใช้สมาธิและการท าความเข้าใจ 
 2. หลังจากอบรมแล้ว โรงเรียนขาดการติดตามนักเรียนที่ผ่านการอบรมอย่างต่อเน่ือง และมิได้ขยายผลจัดอบรม
ให้แก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาในสถานศึกษาต่อ จึงขาดการกระตุ้นในการปรับพฤติกรรม 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรก าหนดให้โรงเรียนทุกแห่งพัฒนาครูและนักเรียน โดยใช้
กิจกรรมสภานักเรียนเป็นต้นแบบและพัฒนานักเรียนในรูปแบบ Active Learning 
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 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ควรจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับศาสตร์พระราชาเรื่อง 
“การเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา”เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างจริงจงัและย่ังยืน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตเด็กกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  
 ปีงบประมาณ 2562 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา งบประมาณที่ใช้ 32,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 1. ถอดบทเรียนและทบทวนการด าเนินงานให้ความรู้เรื่องการพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ในปีที่ผ่านมา สรุปวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และก าหนดกิจกรรมและรูปแบบการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
 2. ประชุมเชงิปฏิบัติการครูผูร้ับผิดชอบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 142 โรงเรียน  
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยประสานวิทยากรจากศูนย์สุขภาพจิตที่ 2  
จังหวัดพิษณุโลก มาด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้ 
 ผลการด าเนินงาน  ครูผูร้ับผิดชอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกโรงเรียน มีองค์ความรู ้
ในการปรับพฤติกรรมและพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  
 1. ระยะเวลาในการอบรมน้อย เน่ืองจากมีงบประมาณจ ากัด และเน้ือหาหลักสูตรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีมาก จ าเป็นต้องใช้เวลาในการท าความเข้าใจ 
 2. หลังจากอบรมแล้วสถานศึกษาหลายแห่งยังขาดการติดตามประเมิลผล และขยายผลการอบรมให้แก่ครูประจ าชั้น
และผู้เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง จึงขาดการกระตุ้นในการปรับพฤติกรรม 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
 1. สพฐ.ควรก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งพัฒนาครูและนักเรียน โดยท า MOU กรับกระทรวงสาธารณสุข จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ในการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตอย่างจริงจงั และจัดนักจิตวิทยาลงปฏิบัติการใน
สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ควรจัดอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกับศาสตร์พระราช เรื่อง “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”  
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจงัและย่ังยืน 
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18. โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์  (Video Conference) 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งบประมาณที่ใช้ 15,000 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
  กิจกรรม 1 การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)  โดยใช้ซอฟท์แวร์ Scopia 
ให้กับแกนน ากลุ่มโรงเรียน 
  กิจกรรม 2 การประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ Video Conference ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากับโรงเรียนในสังกัด 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. บุคลากรโรงเรียนที่เป็นแกนน าเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน 24 กลุ่มๆ ละ 2 คน รวม 47 คน ได้เข้ารับการการประชมุ
ทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)  โดยใช้ซอฟท์แวร์ Scopia  
  2. บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และบุคลากรโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ 
การใช้งาน Scopia ผ่านอุปกรณ์ระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 สามารถมอบหมายนโยบายให้กับโรงเรียนในสังกัดได้
อย่างรวดเร็ว มีการโต้ตอบซึ่งกันและกันได้สองทาง  เกิดความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
ประชุมหรืออบรม เป็นการเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารที่เปน็ประโยชน์ และลดความเสี่ยงของบุคลากรในการเดินทาง 
  4. การใช้งานอุปกรณร์ะบบผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ท่ีมีอยู่ให้สามารถใช้งานได้อย่าง 
เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  บุคลากรโรงเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประชุมทางไกลผ่านระบบ 
วีดิโอคอนเฟอเรนซ์ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ประชุมใหค้วามรู้และทักษะการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์  
แก่บุคลากรโรงเรียนทุกโรงเรียน 
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 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากหน่วยงานอ่ืน 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมผ่านระบบทางไกลหลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณจาก สสวท.   งบประมาณที่ใช้ 161,100 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน  จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครปูฐมวัยของโรงเรียนที่เป็นศูนย์ในการอบรมครูผ่านระบบ
ทางไกลให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 
 ด าเนินการอบรมตามก าหนดเวลา จ านวน 2 หลักสูตร คอืหลักสูตรที่ 3 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
เทคโนโลยีในระดับปฐมวัยในวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 และหลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ 
สะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยในวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2562  
 ผลการด าเนินงาน  ผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัยของโรงเรียนแกนน าและเข้าร่วมโครงการจ านวน 138 คน 
โรงเรียนทั้งหมด 59 โรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรยีนรู้
บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยทุกคน ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจสามารถ 
จัดประสบการณ์เรียนรู้เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยทุกคน  
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  
 1. สถานที่ในการอบรม ระบบอินเทอร์เน็ต ไม่เสถียรท าให้สัญญาณขาดหายบ้างเพียงเล็กน้อย 
 2. มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการอีก 49 โรงเรียนในสังกัด สพป. ท่ีไม่ได้รับสื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในปีงบประมาณ 
2562 อาจมีผลต่อการน าสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
 1. ควรมีการอบรมขยายผลหรือทบทวนความรู้เพ่ิมเติม ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ได้แก่ การอบรม ผ่านระบบทางไกล
คอนเฟอเรนซ์ หรือจัดงานเปิดบ้านสะเต็มศึกษาปฐมวัยในแต่ละภูมิภาค 
 2. มีการนิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการการอบรมครูพี่เลี้ยงด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา งบประมาณจาก สสวท.   งบประมาณที่ใช้ 29,260 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน 
 1. จัดอบรมครูพ่ีเลี้ยงตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
(STEM Education) รับสัญญาณ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้เข้ารับการอบรม 
ประกอบด้วย ข้าราชการครูจากโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และส านักงานเขตมัธยมศึกษา เขต 39 จ านวน 4 ช่วง รวม 51 คน 
 2. จัดอบรมขยายผลครูตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ส่งสัญญาณไปยังโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรม  
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการครจูากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 จ านวน 4 ช่วง 
ครูที่ได้รับการขยายผล 180 คน จากโรงเรียน 36 แห่ง จ าแนกเป็น โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จ านวน 25 แห่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 จ านวน  11 แห่ง 
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 ผลการด าเนินงาน  ครูพ่ีเลี้ยงที่รับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวของการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างครบถ้วน 
และสามารถเป็นโรงเรียนพ่ีเลี้ยง ช่วยเหลือแนะน า และขยายผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
ไปยังโรงเรียนอื่นๆ ได้ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน ครูยังขาดการประยุกต์ใช้สื่อให้ครอบคลุมในแต่ละเน้ือหาของกิจกรรม 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โรงเรียนควรได้รับการสนับสนุนสื่อการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. โครงการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “รักษ์สิ่งแวดล้อม  
 น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model”ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    งบประมาณจาก จังหวัดอุตรดิตถ์    งบประมาณที่ใช้ 797,400 บาท 
 วิธีการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1  ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit  Model 
 ด าเนินการจัดเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลงิ้วงาม  อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด จ านวน 143 โรงเรียน ครูที่เข้ารับการอบรมของแต่ละโรงเรียน จ านวน 1 คน   
ด าเนินการอบรม/เข้าค่ายรุ่นละ 3 วัน โดยก าหนดจัด 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนละ 2 คน จ านวน 109 โรงเรียน รวมจ านวน 218 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 3 – 5 มีนาคม  
2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 โรงเรียนละ 6 คน จ านวน 35 โรงเรียน รวมจ านวน 210 คน  
 กิจกรรมที่ 2  มหกรรมประกวดกิจกรรมรักษส์ิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model และ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานงานวิชาการ 
 จัดมหกรรมการประกวด Best practice “รักษ์สิง่แวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา  Uttaradit Model”  
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานงานวิชาการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  ประจ าปี
งบประมาณ 2562  มีกิจกรรมดังน้ี   
 1. การประกวดการจัดนิทรรศการของโรงเรียนที่จัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 72 โรงเรียน จาก 23 เครือข่าย
(เครือข่ายละ 3 โรงเรียน) 
 2. การแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียน จ านวน 20 โรงเรียน จัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 
09.30 น. ณ ห้องคัทลียา โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 1,250 คน และ
ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีเวทีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ และด้านอาชีพ นักเรียนที่เข้าเย่ียมชมนิทรรศการ 
และเข้าร่วมกิจกรรม ได้จุดประกายด้านความคิด สามารถน าไปต่อยอดเป็นอาชีพเมื่อจบการศึกษาต่อไปได้ 
 ผลการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1 จากการจัดเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “รกัษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit   
Model” ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้นักเรียนมีจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาในการพัฒนา
บ้านเมือง มีคุณธรรมน าความรู้ มีความส านึกในความเป็นชาติไทย วิถีประชาธิปไตย และสามารถด าเนินโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีโอกาสประกอบกิจกรรมร่วมกัน เสรมิสร้างประสบการณช์ีวิต ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  
ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน อดกลั้น และรู้รักสามัคคี เพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
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 กิจกรรมที่ 2  การจัดมหกรรมประกวดกิจกรรมรักษส์ิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model 
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานงานวิชาการ ส่งผลใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีเวทีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ  
และด้านอาชีพ  นักเรียนที่เข้าเย่ียมชมนิทรรศการและเข้าร่วมกิจกรรม ได้จุดประกายด้านความคิด สามารถน าไปต่อยอด
เป็นอาชีพเมื่อจบการศึกษาต่อไปได้ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน - 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  
 1. การจัดสรรงบประมาณล่าช้าและมีการเร่งรัดการใช้งบประมาณมากเกินไป   
 2. เดือนมีนาคมโรงเรียนทุกแห่งอยู่ระหว่างการสอบปลายภาคของนักเรียน และอยู่ระหว่างก าลังจะปิดภาคเรียน 
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คณะท างาน 
 

  ท่ีปรึกษา  
 

 นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน 
 ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

  คณะท างาน 
 

 นายเชษฐ์  ไทยปิยะ     รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ประธานคณะท างาน 
 นางสาวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานคณะท างาน 
 นายสมบูรณ์  วันยะนาพร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  คณะท างาน 
 นายธิติวุฒิ  มังคลาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
 นางจันทร์ธิรา  วงษ์วรรณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
 นางสุกัญญา  หอมอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์  คณารักษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
 นางสาวสุพัตรา  ศิษย์ปู่ทรัพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะท างาน 
 นายสายันต์  นุชศรี  พนักงานธุรการ คณะท างาน 
 นางวัชรา  ค าภู่     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ คณะท างานและเลขานุการ 

 
 

  รวบรวม วิเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูล จัดท ารายงาน 
 

 นางวัชรา  ค าภู่     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
 
 

  ตรวจสอบต้นฉบับ 
 

 นางสาวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นายธิติวุฒิ  มังคลาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
 

  ออกแบบปก 
 

 นายสมบูรณ์  วันยะนาพร    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
 
 
 


