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 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ฉบับนี้จัดท าข้ึน เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน 
ตามบทบาท อ านาจหน้าที่ และภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
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ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนา การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษา และสาธารณชนทั่วไปรับทราบ 
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น าเสนอเป็นภาพรวม  
ผลการด าเนินงานจ าแนกรายโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงาน
อ่ืนๆ โดยน าเสนอ เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผน และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
โดยการจัดพิมพ์เป็นเอกสารและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 www.utdone.net 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูลในการจัดท าครั้งนี้  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการด าเนินงาน
ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ เพ่ือขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สำรบญั 
 

หน้า 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
 
ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน   1 
 สภาพทั่วไป   1  
 สภาพพ้ืนที่และลักษณะทางภูมิประเทศ  1  
 ลักษณะภูมิอากาศ  1 
 การปกครอง  1  
 การจัดการศึกษา  2 
 โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  3  
 หน่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  3  
 ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  4  
 
ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  8 
 วิสัยทัศน์  7  
 พันธกิจ  8  
 ค่านิยม  8  
 วัฒนธรรม  8  
 เป้าประสงค์  8  
 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ  9 
 
ส่วนที ่3 ผลกำรด ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  11 
 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณงานประจ า  11 
 สรุปผลการด าเนินงานงบพัฒนาคุณภาพ  12 
 การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติม  34  
 
คณะท ำงำน   50 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัิการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561                                1 

 

สว่นที ่1 
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐาน 

  
  สภาพทัว่ไป 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต1  เลขท่ี 91/7 ถนนพำดวำรี หมู่ที ่3  ต ำบลป่ำเซ่ำ 
อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รหสัไปรษณีย์ 53000 โทรศพัท์ 055 817760 โทรสำร 055 817759 เว็บไซต์ 
http://www.utdone.net  ตั้งอยู่ในเขตภำคเหนือตอนลำ่ง  ระหวำ่งละติจดูที่ 17 องศำ 37 ลิปดำ และ 19 องศำ  
30 ลิปดำ ลองติจูดที่ 100 องศำ 05 ลิปดำ  และ 101 ลิปดำตะวันออก  อยู่ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดอุตรดติถ์  
5 กิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร โดยทำงรถไฟ 485 กิโลเมตร  และโดยทำงรถยนต์ 491 กิโลเมตร มีอำณำเขต
ติดต่อกับอ ำเภอและจังหวัดใกล้เคยีง ดังนี้ 

ทิศเหนือ อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ตดิกับอ ำเภอท่ำปลำและจังหวัดแพร่ 
ทิศใต้ อ ำเภอพิชัย ติดกับจังหวัดพิษณุโลก 
ทิศตะวันออก อ ำเภอทองแสนขัน ติดกับจังหวัดพิษณโุลก 
ทิศตะวันตก อ ำเภอลับแล ติดกับอ ำเภอตรอน อ ำเภอพิชัย และจังหวัดสุโขทัย 

 
  สภาพพื้นทีแ่ละลักษณะทางภมูปิระเทศ 
 

 ลักษณะภูมิประเทศของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มี 3 ลักษณะ คือ 
1. ที่ราบลุ่มแม่น ้าน่าน  บริเวณสองฝั่งของแม่น้ ำน่ำนและล ำน้ ำสำขำท่ีไหลมำบรรจบกับแม่น้ ำนำ่น  สภำพพ้ืนท่ี

ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีรำบลุ่ม อยู่ในเขตอ ำเภอตรอน พิชัย และบำงส่วนของอ ำเภอเมืองอุตรดติถ์ ลับแล และอ ำเภอทองแสนขัน 
2. ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจำกบริเวณที่รำบลุม่แม่น้ ำทำงด้ำนเหนือและดำ้น

ตะวันออกของจังหวัดประกอบด้วยที่รำบแคบๆ ระหว่ำงหุบเขำตำมแนวคลองตรอน คลองแม่พร่อง และล ำธำรสำยต่ำงๆ 
สลับกับภูมิประเทศเป็นเขำอยู่ในเขตอ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และลับแล 

3. เขตภูเขาและทีสู่ง  อยู่ในบริเวณทำงด้ำนเหนือและทำงตะวันออกของจังหวัด  โดยเฉพำะเขตอ ำเภอ 
เมืองอุตรดติถ์ และอ ำเภอลับแล 
 

  ลกัษณะภมูอิากาศ 
 

 จังหวัดอุตรดติถ์ได้รับอิทธิพลจำกกระแสลมมรสมุตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ มีควำมชื้น และ
ควำมร้อนสูงในฤดรู้อนอำกำศจะรอ้นจัด อำกำศเย็นสบำยในฤดูหนำว และมีฝนตกชุกในฤดูฝน 
 
  การปกครอง 
 

 จังหวัดอุตรดติถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภำคเหนือตอนล่ำงในแดนล้ำนนำตะวันออก อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 
โดยทำงรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดยทำงรถไฟ 485 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีประมำณ 7,838.592 ตำรำงกิโลเมตร   

จังหวัดอุตรดติถ์แบ่งกำรปกครองเป็น 9 อ ำเภอ  อยู่ในเขตพื้นท่ีบริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดติถ ์เขต 1 จ ำนวน 5 อ ำเภอ คือ 1) เมืองอุตรดิตถ์ 2) ตรอน 3) พิชัย 4) ลับแล  และ 5) ทองแสนขัน  
มีพื้นท่ีประมำณ 3,010.87 ตำรำงกิโลเมตร  แบ่งเขตกำรปกครองเปน็ 45 ต ำบล 417 หมู่บ้ำน เทศบำล 20 แห่ง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 33 แห่ง 
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  ตารางที่ 1  เขตการปกครองเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1 

อ้าเภอ 
พื นที่ 

(ตร.กม.) 
เขตการปกครอง 

ต้าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. ห่างจากจังหวัด 
เมืองอุตรดติถ ์ 756.48 17 158 11 7 - 
ตรอน 314.50 5 47 2 5 22 กม. 
พิชัย 736.68 11 98 2 11 45 กม. 
ลับแล 448.77 8 65 4 6 8 กม. 
ทองแสนขัน 754.44 4 49 1 4 42 กม. 

รวม 3,010.87 45 417 20 33  
 

ที่มา : ที่ท ำกำรปกครองจังหวัดอตุรดติถ์  
 
  การจัดการศึกษา 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต1 ตั้งข้ึนตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ง  
กำรก ำหนดเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ จ ำนวน 175 เขต เมื่อวันท่ี 7 กรกฎำคม 2546 ตำมมำตรำ 5 และมำตรำ 37 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำต ิ(ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 กับมำตรำ 8 มำตรำ 33 และ มำตรำ 36 แห่งพระรำชบญัญัตริะเบยีบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
พ.ศ. 2546 โดยกำรยุบรวมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรภำยในจังหวัด ประกอบด้วย 1) ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 2) ส ำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัด 3) ส ำนักงำนสำมญัศึกษำจังหวัด 4) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรอ ำเภอ 
และ 5) ส ำนักงำนกำรประถมศึกษำอ ำเภอ  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต1  มีเขตพืน้ท่ีบริกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 5 อ ำเภอ
คือ 1) อ ำเภอเมืองอุตรดิตถ์  2) อ ำเภอตรอน  3) อ ำเภอพิชัย  4) อ ำเภอลับแล  และ 5) อ ำเภอทองแสนขัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



โครงสรา้งการบรหิาร 
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอตุรดติถ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 1 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 
 
 

 

คณะกรรมการ 
ศึกษาธิการจังหวัด 

(กศจ.) 

 

 สถานศึกษา  
(164 โรงเรียน) 

 

 

หน่วย 
ตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

 

กลุ่ม 
อ้านวยการ 

 

กลุ่ม 
นโยบายและแผน 

 

กลุ่มบริหารงาน 
การเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกล 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

กลุ่มพัฒนาคร ู
และบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 

กลุ่ม 
บริหารงานบุคคล 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม  
และประเมินผล 
การจัดการศึกษา 

 

กลุ่ม 
กฎหมายและคด ี
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ขอ้มลูพืน้ฐานส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอตุรดติถ ์เขต 1 

ขอ้มลู ณ วนัที่ 10 มถิุนายน 2561 
 
ตารางที่ 2  จ้านวนบุคลากร สังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

  บุคลากร / กลุ่ม ชาย หญิง รวม 

ข้ำรำชกำร    
ผอ./รอง ผอ. 4   4 
กลุ่มอ ำนวยกำร 1 6 7 
กลุ่มนโยบำยและแผน 1 6 7 
กลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกล  1   1 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร       
กลุ่มบรหิำรงำนกำรเงินและสินทรพัย์ 4 5 9 
กลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 2 7 9 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   1 1 
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 4 8 12 
กลุ่มส่งเสรมิกำรจดักำรศึกษำ 1 6 7 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 1 2 3 

รวมข้าราชการ 19 41 60 
พนักงำนรำชกำร  2 2 

ลูกจ้ำงประจ ำ 6 4 10 

ลูกจ้ำงช่ัวครำว 2 3 5 

รวมบุคลากร สพป. ทั งสิ น 27 50 77 

 
ตารางที่ 3  จ้านวนโรงเรียนครู นักเรียน ห้องเรียน อัตรานักเรียน : ห้อง และนักเรียน : ครู 

อ้าเภอ โรงเรียน ครู/ผู้บริหาร นักเรียน ห้องเรียน นักเรียน:ห้อง นักเรียน:ครู 

เมืองอุตรดติถ ์ 60 479 7655 535 14 : 1 16 : 1 
ตรอน 21 154 2108 183 12 : 1 14 : 1 

พิชัย 48 363 5657 438 13 : 1 16 : 1 

ลับแล 18 123 1690 138 12 : 1 14 : 1 

ทองแสนขัน 17 150 2067 155 13 : 1 14 : 1 

รวม สพฐ. 164 1269 19177 1449 13 : 1 15 : 1 
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ตารางที่ 4  จ้านวนโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

อ้าเภอ 
ระดับท่ีจัดการศึกษา 

ร้อยละ อนุบาล 1 
- ป.6 

อนุบาล 2 
- ป.6 

อนุบาล 1 
- ม.3 

อนุบาล 2 
- ม.3 

อนุบาล 2 
- ม.6 

รวม 

เมืองอุตรดติถ ์ 9 40 5 6   60 36.59 

ตรอน 3 12 1 5   21 12.80 

พิชัย 6 35 1 5 1 48 29.27 

ลับแล   14 1 3   18 10.98 

ทองแสนขัน   10   7   17 10.37 

ร้อยละ 18 111 8 26 1 164 100 

 10.98 67.68 4.88 15.85 0.61 100   
 
ตารางที่ 5  จ้านวนนักเรียนสังกดัส้านักงานเขตพื นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

ระดับชั น 
จ้านวนนักเรียน 

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบำล 1 134 134 268 27 
อนุบำล 2 903 829 1732 155 
อนุบำล 3 1027 987 2014 159 
รวมอนุบาล 2064 1950 4014 341 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 1078 981 2059 161 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 1085 1016 2101 163 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 1085 1003 2088 165 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 1175 958 2133 166 
ประถมศึกษำปีท่ี 5 1169 1068 2237 166 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 1238 1050 2288 165 
รวมประถมศึกษา 6830 6076 12906 986 
มัธยมศึกษำปีท่ี 1 477 273 750 40 
มัธยมศึกษำปีท่ี 2 419 333 752 37 
มัธยมศึกษำปีท่ี 3 380 294 674 39 
รวม ม.ต้น 1276 900 2176 116 
มัธยมศึกษำปีท่ี 4 15 12 27 2 
มัธยมศึกษำปีท่ี 5 11 13 24 2 
มัธยมศึกษำปีท่ี 6 14 16 30 2 
รวม ม.ปลาย 40 41 81 6 
รวม มัธยมศึกษา 1316 941 2257 122 
รวม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 10210 8967 19177 1449 
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) และผลการประเมิน 
 ความสามารถพื นฐานนักเรียนชั นประถมศกึษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2560 
 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นประถมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับ นักเรียน 
ภาษาไทย อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

รวม  
4 กลุ่มสาระ 

เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 
ระดับประเทศ 704,705 46.58 36.34 37.12 39.12 39.79 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 450,996 45.29 32.73 35.55 38.13 37.93 

ระดับเขตพื้นท่ี 1,981 47.48 34.58 37.86 39.91 39.96 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นมัธยมศกึษาปีที่ 3 

ระดับ 
จ้านวน
นักเรียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
รวม  

4 กลุ่มสาระ 

เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 643,904 48.29 30.45 26.30 32.28 34.33 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 475,643 48.77 30.14 26.55 32.47 34.48 

ระดับเขตพื้นท่ี 624 45.45 27.89 21.95 30.31 31.40 

 
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั นพื นฐาน (O-NET) ชั นมัธยมศกึษาปีที่ 6 

ระดับ 
จ้านวน
นักเรียน 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
รวม  

4 กลุ่มสาระ 
เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย เฉลี่ย 

ระดับประเทศ 372,567 49.25 28.31 24.53 29.37 34.70 34.20 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 289,298 50.07 27.91 24.64 29.48 34.96 34.40 

ระดับโรงเรยีน 26 45.13 21.68 16.73 26.21 31.92 28.87 

 
ผลการทดสอบความสามารถพื นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั นประถมศึกษาปีท่ี 3   
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ 

ระดับ 
ผลคะแนนการทดสอบจ้าแนกตามวิชา (เฉลี่ยร้อยละ) 

ระดับคุณภาพ
รวม ด้านภาษา ด้านค้านวณ ด้านเหตุผล 

เฉลี่ยรวม 
ทั ง 3 ด้าน 

ระดับประเทศ 52.67 37.75 45.31 45.25 พอใช้ 

ระดับสังกัด (สพฐ.) 51.94 38.38 44.98 45.10 พอใช้ 

ระดับเขตพื้นท่ี 53.92 40.07 45.97 46.66 พอใช้ 
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ตารางที่ 7  รายชื่อเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน  สังกัดส้านกังานเขตพื นที่การศึกษาประถมศกึษาอุตรดิตถ์ เขต 1 

ที ่ เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน อ้าเภอ จ้านวนโรงเรียน 
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 

ประจ้าเครือข่ายฯ 

1 เมืองฝำง เมืองอุตรดติถ ์ 9 
 

2 นพเก้ำศึกษำ เมืองอุตรดติถ ์ 9 
 

3 ด่ำนด ำรงฤทธิ ์ เมืองอุตรดติถ ์ 11 
 

4 ไตรภำค ี เมืองอุตรดติถ ์ 8 นำยเชษฐ์ ไทยปิยะ 

5 อนุบำลอุตรดิตถ ์ เมืองอุตรดติถ ์ 3 
 

6 ป่ำเซ่ำ-หำดกรวด เมืองอุตรดติถ ์ 8 
 

7 เมืองอุตรดติถ ์ เมืองอุตรดติถ ์ 6 
 

8 คุ้งตะเภำ-ถ้ ำฉลอง เมืองอุตรดติถ ์ 8 
 

9 ดำรำรัศม ี พิชัย 7 
 

10 ไร่อ้อยดำรำ พิชัย 7 
 

11 พิชัยสงครำม พิชัย 7 
 

12 นำยำง พิชัย 5 
 

13 พิชัยท่ำพญำ พิชัย 8 นำยนิรัต ิ โปร่งแสง 

14 นำอิน-บ้ำนโคน พิชัย 6 
 

15 พิชัยดำบหัก พิชัย 8 
 

16 เมืองตรอน 1 ตรอน 7 
 

17 เมืองตรอน 2 ตรอน 7 
 

18 เมืองตรอน 3 ตรอน 9 
 

19 ทุ่งเวฬุวัน ลับแล 8 
 

20 พระแท่นศิลำอำสน ์ ลับแล 6 
 

21 ลับแลพัฒนำ ลับแล 11 นำยไพบิน  เขือนแก้ว 

22 ผักขวง ทองแสนขัน 6 
 

23 เหล็กน้ ำพ้ี ทองแสนขัน 7 
 

24 บ่อทอง ทองแสนขัน 7 
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สว่นที ่2 
ทศิทางการพฒันาการศึกษา 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาอตุรดิตถ์ เขต 1 
 
 

  วิสัยทัศน์ (vision) 
 

 องค์กรแข็งแกร่ง จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สู่มำตรฐำนสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย  
 
  พันธกิจ (Mission) 
 

 1. จัดกำรศึกษำให้มีคณุภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและพัฒนำสู่ระดับสำกล 
 2. ส่งเสรมิ สนับสนุนกำรจดักำรศกึษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนไดเ้รียนรูต้ำมศักยภำพ ปลูกฝังให้ผู้เรยีน 
เป็นคนดี ส ำนึกในควำมเป็นไทย และห่ำงไกลยำเสพตดิ      
 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ พร้อมท้ังส่งเสรมิ 
ให้มีกำรวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 4. บริหำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้เขม้แข็ง โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ตำมหลักธรรมำภิบำล  
 
  ค่านิยม (Core Values) 

 

บริกำรดี  มีควำมรับผิดชอบ 
 

  วัฒนธรรม (Culture) 
 

ยิ้ม ไหว้  ทักทำย  ให้บริกำร  ท ำงำนเป็นทีม 
   

  เป้าประสงค์ (Goals) 
 

เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1  มคีุณภำพ
และมำตรฐำนระดบัสำกล บนพ้ืนฐำนของควำมเป็นไทย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอตุรดติถ์ เขต 1  
จึงก ำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี ้ 

1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย  
และมีคณุภำพ  

2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค  
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  
4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์  เขต 1 และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไก

ขับเคลื่อนกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนสู่คณุภำพระดับมำตรฐำนสำกล 
5. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์  เขต 1 เน้นกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำย 

กำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมสีว่นร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจดักำรศึกษำ และกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ 
สู่สถำนศึกษำ 
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  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1  ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561  สอดคลอ้งตำมยุทธศำสตร์  เป้ำหมำยหลกั  และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำร  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ 
  1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรยีนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
  2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  3. ยุทธศำสตรผ์ลติและพัฒนำก ำลงัคน รวมทั้งงำนวิจัยท่ีสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ 
  4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเขำ้ถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ยุทธศำสตรส์่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำ 
  6..ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 เป้าหมายหลัก 
  1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคณุธรรมจรยิธรรม มีภูมคิุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ 
กำรพัฒนำประเทศในอนำคต 
  2. ก ำลังคนได้รบักำรผลติและพัฒนำ เพื่อเสรมิสร้ำงศักยภำพกำรแขง่ขันของประเทศ 
  3. มีองค์ควำมรู ้เทคโนโลย ีนวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน 
  4. คนไทยไดร้ับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมสี่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
 กลยุทธ์ 
  1. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ และจัดกจิกรรมเสริมทักษะพัฒนำผูเ้รียนในรปูแบบ 
ที่หลำกหลำยสอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  2. พัฒนำและปรับปรุงหลักสตูร กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  3. ส่งเสรมิกำรพัฒนำเนื้อหำสำระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพื่อกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน 
ต ำรำเรียนท่ีมีคณุภำพ รวมทั้งต ำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
  4. ปรับปรุงระบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้สอดคล้องกับหลกัสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
  5. ส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองและพลโลก ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในระบบกำรศึกษำอยำ่งเข้มข้น 
  6. วำงแผนกำรผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย ์อย่ำงเป็นระบบใหส้อดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจดั
กำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศกึษำ 
  7. ปรับระบบกำรผลิตคร ูคณำจำรย ์และบคุลำกรทำงกำรศึกษำใหม้ีประสิทธิภำพ 
  8. เร่งรัดพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมทั้งครูประจ ำกำรทีส่อนไมต่รงวุฒิครูที่สอนคละชั้นและครูใน
สำขำวิชำที่ขำดแคลน 
  9. สร้ำงขวัญก ำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับคร ูคณำจำรย ์และบุคลกรทำงกำรศึกษำ 
  10. พัฒนำระบบบริหำรงำนบคุคลของคร ูคณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
  11. เร่งผลิตและพัฒนำก ำลังคนสำขำท่ีจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ อำทิ ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีแพทย์ 
และพยำบำล 
  12. ส่งเสริมภำพลักษณ์กำรอำชีวศึกษำ เร่งปรับค่ำนิยม และวำงรำกฐำนทักษะอำชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่ 
วัยกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
  13. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงต่อเนือ่งทุกระดับ 
  14. เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกระบวนกำรผลติและพัฒนำก ำลังคน โดยสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
ตำมรูปแบบประชำรัฐ ทั้งระหว่ำงองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ 
  15. ส่งเสริมงำนวิจัยและนวตักรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
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  16. ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน 
ในทุกกพ้ืนท่ีครอบคลุมถึงคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผูม้ีควำมต้องกำรพิเศษ 
  17. เร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรม 
อย่ำงกว้ำงขวำง 
  18. จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ 
  19. เร่งพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อตอ่กำรศึกษำและกำรเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพมีควำมหลำกหลำย 
และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงท่ัวถึง 
  20. พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อกำรศึกษำและกำรบริหำรจดักำรที่ทันสมัยและไม่ซ้ ำซอ้น  
ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อยำ่งทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
  21. พัฒนำกระบวนกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ ระบบกำรรำยงำนผลของ
ฐำนข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมลูกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำให้เป็นเอกภำพเป็นปจัจุบันและมีมำตรฐำนเดยีวกัน 
  22. ผลิตและพัฒนำโปรแกรมประยุกต ์หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียนสถำนศึกษำ และ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดบั/ประเภทกำรศึกษำ น ำมำใช้เพิ่มคณุภำพกำรเรยีนรู้อย่ำงเป็นระบบ 
  23. จัดหำอุปกรณ/์ทรัพยำกรพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศให้กบัผู้เรยีงอย่ำงเพียงพอทั่วถึง  
และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
  24. ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจดักำรกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นด้ำนคุณธรรม  
ควำมโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลำง และในพื้นที่ระดับภำค/จังหวัด 
  25. พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณ/กำรเงินให้มีประสิทธิภำพ 
  26. ยกระดับคณุภำพกำรศึกษำตอบสนองกำรสร้ำงอำชีพและเพิ่มคณุภำพชีวิตลดควำมเหลื่อมล้ ำ  
สร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสรมิสร้ำงควำมมั่นคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต ้
  27. เร่งส่งเสรมิให้ทุกภำคส่วนมสีว่นร่วมรับผิดชอบในกำรจัดกำรศกึษำ รวมทั้งสนับสนุนทรัพยำกร 
เพื่อกำรศึกษำ 
  28. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์หน่วยงำนให้เกิดควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำย/ควำมเป็นภำคีหุ้นส่วน 
กับองค์กร ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ 
  29. ส่งเสริมและขยำยผลให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมีควำมพร้อมพัฒนำเป็นสถำนศึกษำ 
นิติบุคคลในก ำกับ 
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 สว่นที ่3  
ผลการด าเนนิงาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

  
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์  เขต 1  ได้รับจดัสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2561  จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส ำนกังำน  ค่ำสำธำรณปูโภค  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัด  ตำมภำระงำนและกำรติดตำมพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำดังนี้ 
 
  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณงานประจ า  

 

 

 งบประมำณทีใ่ช้บริหำรจดักำรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ (งำนประจ ำ) จำกงบบริหำรส ำนักงำน  และพัฒนำ
กำรศึกษำ  ด ำเนินกำรจัดตั้งและเบิกจ่ำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณที่ใช้ (บาท) 

ก. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ  
1 ค่ำเบี้ยประชุม ก.ต.ป.น.  45,000.00 
2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร-ประชุมอบรมสมัมนำ  249,345.50  
3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและค่ำวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง  42,355.69  
4 ค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ ์  154,210.00  
5 ค่ำวัสดสุ ำนักงำน  632,438.67  
6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  150,512.40  
7 ค่ำบ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ  74,050.00  
8 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตัิงำนนอกเวลำรำชกำร  64,540.00  
9 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร  164,062.50  
10 พัฒนำประสิทธภำพตำมนโยบำย  150,881.00  
11 จ้ำงเหมำพนักงำน/บุคลำกรท ำควำมสะอำด 1 อัตรำ  90,000.00  

ข. ค่าสาธารณูปโภค   
1 ค่ำไฟฟ้ำ  972,606.30  
2 ค่ำโทรศัพท์  85,854.89  
3 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข  71,878.00  
4 ค่ำไฟฟ้ำค่ำยลูกเสือ                   -    

รวมท้ังสิ้น  2,947,734.95  
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  สรุปผลการด าเนินงานงบพัฒนาคุณภาพ 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1  ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรตำมแผนปฏิบตักิำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  เพื่อใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณงบพัฒนำคณุภำพตำมกลยทุธ์  โดยยึดนโยบำย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มอ านวยการ   
1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบรหิำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  นำงชะเรียม ชัยทอง  และคณะ 
  กิจกรรมที่ 1 กำรจัดประชุมผู้บรหิำรสถำนศึกษำ 80,000 นำงวันชำติ  พงษ์พิชิต 
  กิจกรรมที่ 2 กำรจดัประชุมผู้บรหิำรกำรศึกษำ 35,061.50 นำงวันชำติ  พงษ์พิชิต 
  กิจกรรมที่ 3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) 16,250 นำงชะเรียม ชัยทอง 
  กิจกรรมที่ 4 กำรด ำเนินงำนตัวช้ีวดักำรประเมินส่วนรำชกำร 

ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริำชกำร (มำตรำ 44)    
 กิจกรรมที่ 5  กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
 กิจกรรมที่ 6 กำรพัฒนำระบบบรกิำร 
 กิจกรรมที่ 7  กำรควบคุมภำยใน 

14,843 นำงชะเรียม ชัยทอง 
(กิจกรรมที่ 4 – 7) 

  กิจกรรมที่ 8 พัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมเกณฑ ์
กำรประเมิน “สถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่นำ่ท ำงำน” 

63,660 
 

นำงสุดจิตร  เข็มเพ็ชร 

  กิจกรรมที่ 9  กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรประชำสัมพันธ ์ 59,907 นำงสำวกรรณิกำ  กำไหล่ทอง 
นำยอัครเดช  แก้วบุญมำ 

2 พัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมิน  
“สถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำน” 

223,679 นำงสุดจิตร  เข็มเพ็ชร 

 กลุ่มนโยบายและแผน   
1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  กำรพัฒนำระบบข้อมลูสำรสนเทศ   

งำนแผนและงบประมำณ  งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน 
 นำงสำวละออ วันจิ๋ว  และคณะ 

  กิจกรรมที่ 1 ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำฯ 

29,526 นำงวัชรำ  ค ำภู่ 
นำงสำวสุพัตรำ  ศิษย์ปู่ทรัพย ์

  กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปี 2562  
และรำยจ่ำยปี 2561 

14,700 นำงจันทร์ธิรำ  วงษ์วรรณำ 

  กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำนข้อมลู e-MES 16,700 นำงจันทร์ธิรำ  วงษ์วรรณำ 
  กิจกรรมที่ 4 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรโรงเรยีนขนำดเล็ก  

ปี 2561 
30,189 นำงสำวพิชญ์  ณัฏฐ์คณำรักษ์ 

  กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนแผนปฏิบตัิกำรสู่กำรปฏบิัติ ปี 2561 50,359.50 นำยธิติวุฒิ  มังคลำด 
นำงสุกัญญำ  หอมอ่อน 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย 73,092 นำยสมบรูณ์  วันยะนำพร 

2 กำรติดตำมและแกไ้ขปัญหำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในสถำนศึกษำ 37,089 นำยสมบรูณ์  วันยะนำพร 
 กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์   
1 พัฒนำระบบกำรจัดซื้อจดัจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 76,000 นำงดิศรำ  พรมโต 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล   
1 พัฒนำภำรกิจงำนกลุม่บริหำรงำนบุคคลส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1   
 นำงสำวพัชรินทร์  ไชยนิลวงศ ์

   กิจกรรมที่ 1  กำรประชุมเชิงปฏิบตัิกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้และ 
ควำมเข้ำใจกำรประเมินวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์ใหม่ (ตำมหนังสือ
ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21  ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2560) 

95,500  

   กิจกรรมที่ 2  กำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเลือ่นเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ
และเชี่ยวชำญ 

35,000 
 

 

 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   
1 กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงำนลูกเสือ ส ำนักงำนเขตพื้นที่

กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์  เขต 1 
- นำงสำวกำนต์พิชชำ  เรือนค ำ 

2 พัฒนำภำรกิจงำนกลุม่บริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1  

  

    กิจกรรมที่ 1  กำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ต ำแหน่งครูรำยเดือนแก้ไขปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 

17,280 นำงสำวกำนต์พิชชำ  เรือนค ำ 

    กิจกรรมที่ 2  กำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว  
ต ำแหน่งธุรกำรโรงเรียน 

29,820 นำงจีระประภำ  บุญประจง 

    กิจกรรมที่ 3  กำรให้ควำมรู้กำรวำงแผนชีวิตหลังเกษียณอำยุ
รำชกำรของผู้เกษียณอำยุรำชกำร 

50,960 นำงจีระประภำ  บุญประจง 

3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับผู้บรหิำรสถำนศึกษำและกำรบรหิำรจดักำร
แบบมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

180,960   นำงจีระประภำ  บุญประจง 

4 ศึกษำดูงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
อุตรดิตถ์ เขต 1 

29,800 นำงจีระประภำ  บุญประจง 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
1 พัฒนำทักษะงำนอำชีพและงำนแนะแนว 20,000 นำงศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ 

2 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 180,000 นำงศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ 
3 วิจัยพัฒนำสมรรถนะครูวิทยำศำสตร์ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

ด้ำนกำรอ่ำน คิดวเิครำะห์และเขียน โดยใช้กำรเสริมพลัง แบบ CPAC 
40,000 นำงสุนันทำ  รักพงษ ์

4 เครือข่ำย PLC เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนของครูต้นแบบ/ 
ครูแกนน ำ/ครูเครือข่ำย ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1 โดยใช้วิจัยปฏิบัติกำร 

366,300 นำงสุนันทำ  รักพงษ ์

5 จัดซื้อสื่อชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บรูณำกำร STEM ศึกษำระดบัปฐมวัย 226,870 นำงรุจิรำ  เทพอำจ 
6 พัฒนำสื่อและเทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำในโรงเรียนประชำรัฐ 28,165 นำยบดินทร์  ฟองใหญ่ 
7 พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตรส์ำมมิตเิสมือนจริง 40,000 นำยค ำรณ  จวนอำจ 

8 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรน ำหลักสตูรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560  สู่กำรปฏิบัติ” 

108,558 นำงรุจิรำ  เทพอำจ 

9 ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดเกณฑ์กำรจบกำรศึกษำและกำรบรหิำรจดักำรหลักสตูร  
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 

90,000 นำงผกำมำศ  อิ่มประยูร 

10 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 530,000 นำงสุนันทำ  รักพงษ ์
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

11 ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 45,000 นำยจ ำเนียร  จันทะ 

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   
1 เสรมิสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 1,500 นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน 
2 แข่งขันตอบค ำถำมจำกสำรำนุกรมไทยฯ ส ำหรับเยำวชน 16,950 นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน 

3 กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ปีกำรศึกษำ 2561 

400,000 นำงสำวดอกไม้  จิ๋วปำน 

4 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำเพศวิถีศึกษำ 
แบบบูรณำกำรประจ ำปี 2561 

20,000 นำยยุทธศักดิ์   เนตรจันทร ์

5 เสรมิสร้ำงทักษะชีวิตและวินยัเชิงบวกนักเรียน ประจ ำปี  2561  35,000 นำยยุทธศักดิ์   เนตรจันทร ์
6 ตรวจตดิตำม สอดส่องดูแล ควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ  

ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
20,000 นำยยุทธศักดิ์   เนตรจันทร ์

7 เสรมิสร้ำงควำมเขม้แข็งกำรด ำเนนิงำนสภำนักเรียนของสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 (กิจกรรมกำรประชุมประธำนนักเรียน  
และเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนกัเรียน  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1) 

30,000 นำยยุทธศักดิ์   เนตรจันทร ์

8 ลูกเสือประชำธิปไตยตำ้นภัยยำเสพติดเทิดไท้องค์รำชัน 80,000 นำงไพรินทร์  สกลุโพน 

9 จัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2561 20,290 นำงพิศมัย  สุขศร ี
10 กำรป้องกันและลดอุบัตเิหตุทำงทอ้งถนนในสถำนศึกษำ ปี 2561 30,000 นำงพิศมัย  สุขศร ี

11 ส่งเสริมและพัฒนำงำนด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียน ปี 2561 30,000 นำงศิรินทร์นภำ  แย้งจันทร ์
12 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีกำรศึกษำ 2561 

 กิจกรรมที่ 1  กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
 กิจกรรมที่ 2  จัดท ำบัญชีรำยชื่อประชำกรที่เกิดระหว่ำง 
ปี พ.ศ. 2544 - 2560 (ส ำรวจส ำมะโนประชำกร) 
 กิจกรรมที่ 3  กำรคัดกรองนักเรียนยำกจน 

 
49,000 

 
นำงรุจีวัลย์  แพฟื้น 
(กิจกรรมที่ 1 – 3) 

  กิจกรรมที่ 2  จัดท ำบัญชีรำยชื่อประชำกรที่เกิดระหว่ำง 
ปี พ.ศ. 2544 - 2560 

35,500 นำงศิรินทร์นภำ  แย้งจันทร ์

 หน่วยตรวจสอบภายใน   
1 ตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 22,000 นำงกนกพร  ทำเหล็ก 

 รวมงบประมาณ 3,725,509  
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  ผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 
  กลุ่มอ านวยการ 
 

1. โครงการ  พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 งบประมาณที่ใช้  269,722 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  
 กิจกรรมที่ 1  กำรจัดประชุมผู้บรหิำรสถำนศึกษำ 
      จัดประชุมผู้บรหิำรสถำนศึกษำและผู้บรหิำรกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ 
เขต 1 รวม 12 ครั้ง 
 กิจกรรมที่ 2  กำรจัดประชุมผู้บรหิำรกำรศึกษำ 
     จัดประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำและรับฟังกำรประชุมผ่ำนระบบ Video Conference  รำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำวสพฐ.”  
จ ำนวน 48 ครั้ง       
 กิจกรรมที่ 3  กำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใส (ITA) 
      1. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อประเด็นแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ปีงบประมำณ 2560 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรและผูร้ับผิดชอบตัวช้ีวัดและจัดประชุมชี้แจงเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
      3. รับกำรประเมินคณุธรรมและควำมโปร่งใสระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 กิจกรรมที่ 4  กำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริำชกำร
(มำตรำ 44)    
  1. ประชุมชี้แจงให้ควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันวำงแผนด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำน 2 ครั้ง 
  2. จัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัตริำชกำรตำมตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริำชกำร (มำตรำ 44)
ปีงบประมำณ 2561 รอบ 6, 9, 12 เดือน 
 กิจกรรมที่ 5  กำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำ 
  1. ประชุมคณะกรรมกำรก ำกับ ดแูล รับผดิชอบจัดเก็บข้อมลูตัวบ่งช้ี และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561  จ ำนวน 3 ครั้ง 
  2. ประชุมปฏิบัติกำรจดัท ำข้อมูลมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำ จ ำนวน 1 ครั้ง 
  3. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ   
กิจกรรมที่ 6  กำรพัฒนำระบบบรกิำร 
  1. ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรฯ 2  ครั้ง 
  2. ประเมินควำมพึงพอใจ  
  3. จัดเตรยีมเอกสำรส ำหรบัรับกำรประเมินจำก สพฐ. 
กิจกรรมที่ 7  กำรควบคุมภำยใน 
  1. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบควบคมุภำยในและรำยงำนควบคุมภำยใน 2 ครั้ง 
  2. จัดอบรมให้ควำมรู้บุคลำกรในส ำนักงำน 
  3. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระเบียบ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 
  4. รำยงำน สตง. สพฐ. และ คตป. ศธ. 
กิจกรรมที่ 8  พัฒนำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมิน “สถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำน” 
  1. จัดกิจกรรมตำมเกณฑ์สะอำด 
  2. จัดกิจกรรมตำมเกณฑ์ปลอดภัย 
  3. จัดกิจกรรมตำมเกณฑ์สิ่งแวดลอ้มดี  
  4. จัดกิจกรรมตำมเกณฑ์มีชีวิตชีวำ 
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 กิจกรรมที่ 9  กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรประชำสัมพันธ ์
  1. ประชุมปฏิบัติกำรผูป้ฏิบัตหิน้ำที่ประชำสัมพันธ์ของสถำนศึกษำ 
  2. อบรมและสัมมนำ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจพระรำชบัญญตัิข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 กับกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ จัดท ำวำรสำรกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอตุรดติถ์ เขต 1 
 จำกกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ส่งผลใหส้ ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด มกีำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรข้ำรำชกำรครู  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีในภำรกิจท่ีได้รับมอบหมำยสำมำรถรำยงำน 
กำรประเมินผลได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์อย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบ มีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร  
มีวำงแผน/โครงกำรในกำรวำงแผน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  บุคลำกรมีจ ำนวนน้อยลง  ต้องรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนมำกขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรหำแนวทำงในกำรวำงแผนจดัเก็บข้อมูลสำรสนเทศให้ดียิ่งขึ้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการ  พัฒนำส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมิน “สถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่น่ำท ำงำน” 
 งบประมาณที่ใช้     223,679 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. สภำพแวดล้อมของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  ไดร้ับกำรพัฒนำ  มีบรรยำกำศทีด่ี 
และบุคลำกรในส ำนักงำนมีสุขภำวะที่ดีในกำรท ำงำน  มีควำมคดิสร้ำงสรรค์ เพิม่ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  
 2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1 มีภำพลักษณ์ที่ดี มีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
บุคลำกรมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี รับรู้และเห็นคณุค่ำของกำรมสีถำนท่ีท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรจัดสรรงบประมำณใหด้ ำเนินโครงกำรในโอกำสต่อไป 
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  กลุ่มนโยบายและแผน 
 

 โครงการ  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบข้อมลูสำรสนเทศ งำนแผนและงบประมำณ  งำนติดตำมประเมินผล 
 และรำยงำน 
 งบประมาณที่ใช้     141,475 บำท 
 กิจกรรมที่ 1  ระบบสำรสนเทศข้อมูลกลำงเพื่อกำรพัฒนำ 
 ผลการด าเนินงาน  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1  และโรงเรียนในสังกัด  มีฐำนข้อมูลกลำง
ส ำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตรงตำมภำรกิจและควำมต้องกำร ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนสะดวก รวดเร็ว  มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญดำ้นกำรพัฒนำและออกแบบซอฟทแ์วร์ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
 1. ควรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำและออกแบบซอฟท์แวร์ให้เพียงพอกับกำรปฏิบัติงำน 
 2. ควรมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติในกำรพัฒนำและออกแบบซอฟท์แวรเ์บื้องต้น  ให้กับบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด 
 กิจกรรมที่ 2  ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรบริหำรจดักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่มีประสิทธิภำพ 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1 สำมำรถน ำข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร มำจัดท ำ
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่ครบถ้วน ถูกต้อง  เพื่อใช้ประกอบกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1 สำมำรถส่งเสริม และสนบัสนุนกำรจัดกำรศึกษำได้
สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  พร้อมท้ัง
สำธำรณชนได้ทรำบควำมเคลื่อนไหว ตลอดจนกำรพัฒนำกำรจดักำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อใช้เป็น
ฐำนข้อมูลของกำรมสี่วนร่วมจำกองค์กรภำยนอกต่อไป 
 3. สถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  มีข้อมูลเพื่อรองรับกำรตรวจรำชกำร กำรตดิตำม
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนเปน็ปัจจุบัน  และสำมำรถจัดท ำข้อมลูกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย  ในระบบตดิตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย โครงกำรและกิจกรรม สพฐ. (e-MES)  ได้ครบถ้วน ถูกต้อง 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  บุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศกึษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1  และโรงเรียน 
ในสังกัด  ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรรำยงำนข้อมลูตำมแบบตดิตำมและประเมินผล  เพื่อให้กำรด ำเนนิงำนบรรลุ
เป้ำประสงค์ที่ก ำหนด  เกิดประโยชน์แก่กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 กิจกรรมที่ 3  ประชุมจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
 ผลการด าเนินงาน  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1  สำมำรถด ำเนินงำนจัดตั้งจดัสรร
งบประมำณและจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
เป็นธรรม ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเกดิประโยชน์สูงสดุ   เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่ สพฐ.ก ำหนด 
 กิจกรรมที่ 4  ประชุมปฏิบัติกำรกำรด ำเนินงำนรำยงำนข้อมูลทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1 รำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
(ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ผ่ำนเว็บไซต์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำที่ก ำหนด  
 2. ผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ไดร้ับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณท์ ำงำนร่วมกัน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  โรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับเปลี่ยนบุคลำกรผู้ปฏิบตัิงำน  
e-budget  จึงควรไดร้ับกำรจดัสรรงบประมำณเพื่อพัฒนำบุคลำกรในเรื่องนี้เป็นประจ ำทุกป ี
 กิจกรรมที่ 5  พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
  ผลการด าเนินงาน   
 1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1 มีกำรส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ ก ำกับ และตดิตำม  
กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนขนำดเล็กท่ีมีจ ำนวนนักเรียน 40 คนลงมำ และไม่ประสงค์ไปเรยีนรวม ใหส้ำมำรถบริหำร
จัดกำรงำนโรงเรียนทั้ง 4 ด้ำน ไดแ้ก่ 1) งำนวิชำกำร 2) งำนบริหำรบุคคล 3) งำนงบประมำณ 4) งำนบริหำรงำนท่ัวไป 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1 และโรงเรียนขนำดเล็กไดร้่วมกันวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและวำงแผลกำรจดัท ำบนัทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรศึกษำ 2561 มติที่ประชุมใหโ้รงเรียน
ที่มีจ ำนวนนักเรียน 40 คนลงมำ ที่ไม่ประสงค์ไปเรยีนรวม จดัท ำบนัทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก (MOU)  โดยมเีงื่อนไขบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโรงเรยีนขนำดเล็ก ด ำเนินกำรดังนี ้
  1) มีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนระดับชำติ (O-Net) ค่ำเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สูงกว่ำระดับประเทศ 
  2) ได้รับกำรรับรองจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กรมหำชน)  
รอบที่ 4 หรือผ่ำนกำรรับรองกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  3) ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดติถ ์เพื่อให้โรงเรียนด ำรง 
อยู่ได้ โดยไม่ดูดซับทรัพยำกร ยกเว้น กรณีโรงเรียนมีควำมต้องกำรจ ำเป็นและเร่งด่วน 
 3. ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน และผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
สนับสนุน ส่งเสรมิ และช่วยเหลือโรงเรียนในกำรด ำเนินกำรบริหำรจดักำรและจัดกจิกรรมกำรเรียนกำรสอน ให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภำพและผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของผู้เรียน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน   
 1. เมื่อน ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนขนำดเล็ก เพื่อรองรับกำรปฏริูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2554 – 2561 มำเป็นเกณฑ์ในกำรก ำหนดข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนักงำนพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 
กับโรงเรยีนขนำดเล็กท่ีมีนักเรียน 40 คนลงมำนั้น ส่งผลท ำใหม้ีโรงเรียนขนำดเล็กผำ่นเกณฑ์จ ำนวนน้อยมำก ซึ่งใน 
ปีกำรศึกษำ 2560 มีโรงเรียนทีส่ำมำรถผ่ำนเกณฑ์ได้เพียง 4 โรงเรียน และไม่ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 19 โรงเรียน 
 2. กำรจะควบรวมโรงเรียนขนำดเล็กหรือไม่ควบรวมนั้น ไมไ่ดเ้ป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้บรหิำรสถำนศึกษำ  
หรือครผูู้สอน แต่เป็นไปตำมผลประชำมติของผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งทำงโรงเรียนไม่สำมำรถท ำอะไรได้ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรมีกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU)  ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กอยำ่งต่อเนื่อง 
 กิจกรรมที่ 6  ขับเคลื่อนแผนปฏบิัติกำรสู่กำรปฏิบัติ   
 ผลการด าเนินงาน   
 1. จัดท ำแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์  
เขต 1  ได้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 2. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1  และโรงเรียนในสังกัดมีทิศทำง กำรพัฒนำกำรศึกษำ
และมีแผนปฏิบตัิกำรไปใช้ เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล บรรลเุป้ำหมำย
ที่ก ำหนด 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  โครงกำร 
ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบตัิกำร  
ได้รับงบประมำณไม่ครบตำมที่ก ำหนดไว้ ท ำให้ 
บำงกิจกรรมไมส่ำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนได้       
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรจัดสรร
งบประมำณให้กับโครงกำรที่ได้รับกำรบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติกำรให้ครบ 100%  ซึ่งจะท ำให้
แผนปฏิบัติกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น    
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  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1. โครงการ  พัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและระบบเครือข่ำย 
 งบประมาณที่ใช้    73,092 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ธุรกำรโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย  สำมำรถน ำเทคโนโลยมีำ
ใช้เป็นประโยชน์ และน ำไปประกอบกิจกรรมกำรเรยีนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. มีระบบฐำนข้อมลู ซอฟท์แวร ์อย่ำงเพียงพอในกำรพัฒนำสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
 3. เว็บไซตส์ ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอตุรดติถ์ เขต 1 www.utdone.net  น ำเสนอข้อมูล 
อย่ำงครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได ้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำ และอ้ำงอิงได ้
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  โรงเรียนควรให้ควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรน ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้
ในงำนด้ำนกำรศึกษำ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการ  กำรติดตำมและแกไ้ขปญัหำกำรใช้งำนอินเทอร์เนต็ในสถำนศึกษำ  
 งบประมาณที่ใช้   37,089 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  ผู้เรยีนและครผูู้สอนสำมำรถเข้ำถงึแหล่งข้อมูลทำงกำรศึกษำ  ได้รับควำมรู้  ประสบกำรณ์จำก
สภำพควำมเป็นจริง  เพิ่มแรงจูงใจในกำรเรียน  ลดควำมเหลื่อมล้ ำที่จะท ำให้สถำนศึกษำทุกพ้ืนท่ีสำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงหลำกหลำย  สำมำรถสื่อสำรระหว่ำงสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นๆ  เช่ือมโยงไปถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกแห่ง 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
 1. สนับสนุนงบประมำณด้ำนอุปกรณร์ะบบเครือข่ำย และค่ำเช่ำสัญญำณที่เพียงพอกับกำรบริหำรจัดกำรอินเทอร์เนต็ 
ให้ครอบคลุมพื้นที่ และมีควำมเสถียรตลอดเวลำ 

2. ให้ควำมรู้ด้ำนระบบเครือข่ำยอนิเทอร์เน็ตเบื้องต้นแก่บคุลำกรทุกคน 
3. จัดสรรงบประมำณคำ่เช่ำอินเทอร์เน็ตให้รวดเร็ว ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดปัญหำกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำน

งบประมำณของโรงเรยีน 
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  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

 โครงการ  พัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 
 งบประมาณที่ใช้    76,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ครู/เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมประชุมช้ีแจงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน รำยกำร 
ค่ำครุภณัฑ์ และค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้กับโรงเรียนทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมำณ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำร  
และสำระส ำคญัของพระรำชบัญญตัิกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ สำมำรถปฏิบัติงำนไดอ้ย่ำงคุ้มค่ำ 
โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสทิธิผล และตรวจสอบได ้
 2. คณะกรรมกำรตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรตรวจรับพัสดุของ
หน่วยงำน ปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมระเบยีบฯ ที่ก ำหนด 
 3. ครู/เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจดัซื้อจัดจำ้งด้วยวิธีประกำศเชิญชวนท่ัวไป (e-bidding) ให้กับโรงเรียน
ที่ได้รับจดัสรรงบประมำณ ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในหลักกำร และสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ 
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงคุ้มค่ำ โปร่งใส มปีระสิทธิภำพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
สำมำรถบันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงภำครัฐในระบบ e-GP ได้อย่ำงถูกต้อง 
 4. ครู/เจ้ำหน้ำท่ีเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 4 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ในหลักกำร และสำระส ำคัญของพระรำชบญัญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบรหิำรพสัดุภำครัฐ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
คุ้มค่ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้  สำมำรถบันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจดัจ้ำงภำครัฐในระบบ e-GP ได้อย่ำงถูกต้อง 
 5. กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำนเพื่อเร่งรดักำรด ำเนินงำน และติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน   
 1. ระบบกำรจดัซื้อจัดจำ้งภำครัฐ (e-GP) ด ำเนินกำรไมไ่ด้บำงวันและบำงช่วงเวลำ เนื่องจำกกรมบัญชีกลำงปิดระบบ
เพื่อปรับปรุง หรือระบบขัดข้อง ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำนในระบบ 
 2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงบำงรำยกำรไมเ่ป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี เนื่องจำกมีปัญหำด้วยกระบวนกำรท ำงำน เช่น 
กำรแจ้งจัดสรรงบประมำณ กำรอนุมัติเงินประจ ำงวด ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด 
 3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในข้ันตอนกำรด ำเนินงำนในระบบ (e-GP) เมื่อเกิดปัญหำ หรือบันทึกผิดพลำดบำงรำยกำร 
ไม่สำมำรถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งกรมบัญชีกลำง หรือคลังจังหวัดด ำเนนิกำรแก้ไข 
 4. บุคลำกรด้ำนงำนพัสดุ มีกำรย้ำยและเปลี่ยนผู้ท ำหน้ำที่พัสดุบ่อย ท ำให้กำรท ำงำนไม่ต่อเนื่อง และไม่มีกำรส่งมอบงำน 
ท ำให้เกิดปัญหำกำรปฏิบตัิงำนท่ีไม่ถูกต้อง ไม่ทันตำมก ำหนดเวลำ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
 1. ควรจัดอบรมให้ควำมรู้แกเ่จ้ำหน้ำท่ีพัสดุและผู้ที่เกีย่วข้อง ทุกปีงบประมำณ เพื่อทบทวนควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
ระบบจัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ 
 2. ควรมีกำรจดัสรรงบประมำณ และอนุมัตเิงินประจ ำงวด ให้สอดคล้องกับแผนกำรจดัซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ 
 3. ควรเสนอให้กรมบัญชีกลำงปรบัปรุงระบบจดัซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ให้สำมำรถเข้ำปฏบิัติงำนได้ง่ำย  เมื่อเกิดข้อผดิพลำด 
สำมำรถแก้ไขเองได้ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรปฏิบตัิงำน 
 4. เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลระเบียบ แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น Line Facebook เว็บไซต์ตน้สังกัด 
และควรมีช่องทำงประชำสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถสืบค้น ข้อมูล สอบถำมปญัหำ และมีบุคลำกรท ำหน้ำที่ 
ตอบค ำถำมและคอยช่วยเหลือแนะน ำ ให้ควำมรู้เกีย่วกับกำรจดัซื้อ จัดจ้ำง เพื่อลดปญัหำกำรร้องเรยีน และเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 โครงการ  พัฒนำภำรกจิงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 
 กิจกรรมที่ 1  กำรประชุมเชิงปฏบิัติกำรเสรมิสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจกำรประเมินวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์ใหม่   
(ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 21  ลงวันท่ี 5 กรกฎำคม 2560) 
 งบประมาณที่ใช้    69,668 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนดใหม ่
    2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สำมำรถเสนอขอเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร 
ที่ ก.ค.ศ. ใหม่ ได้อย่ำงถูกต้อง 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน   
 1. ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร จ ำนวน 1 วัน น้อยเกินไป 
 2. วิทยำกรถ่ำยทอดเนื้อหำยังไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
 1. เพิ่มระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ครไูด้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
ตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวได้ชัดเจนมำกยิ่งข้ึน 
 2. ก.ค.ศ.ควรจัดวิทยำกร มำให้ควำมรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ดังกล่ำว ตำมค ำขอของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ 
 กิจกรรมที่ 2  กำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ 
ช ำนำญกำรพิเศษและเช่ียวชำญ 
 งบประมาณที่ใช้   35,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินจ ำนวน 7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน, 
สำขำกำรศึกษำปฐมวัย และสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ  รวม 9 คณะ ๆ ละ 8 คน  (รวมเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1. โครงการ  กำรรับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อปฏิบตัิงำนลูกเสือ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1 
 งบประมาณที่ใช้   -  บำท 
 ผลการด าเนินงาน  ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดและส ำนักงำนลูกเสือเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ไดผู้้ปฏิบัติงำนลูกเสือตำมที่
ต้องกำรและมีผูดู้แลค่ำยลูกเสือจังหวัด 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  จำกกำรด ำเนินงำนในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบตัิงำนลูกเสือ ส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์  เขต 1 มีปัญหำตรงท่ีกำรท ำ TOR  ขอบข่ำยงำนไม่ชัดเจน จึงท ำให้กำรสรรหำบุคคล 
ไม่ตรงกับงำนท่ีปฏิบัติเท่ำที่ควร 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรก ำหนดขอบข่ำยให้ชัดเจนกว่ำนี้เพื่อที่จะไดผู้้ปฏิบตัิงำนท่ีตรงตำมควำมต้องกำร   
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2. โครงการ  พัฒนำภำรกิจงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1  
 กิจกรรมที่ 1  กำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูรำยเดือนแก้ไขปญัหำสถำนศึกษำ 
ขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 
 งบประมาณที่ใช้   17,280 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  ผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูรำยเดอืนแก้ไขปัญหำสถำนศึกษำ 
ขำดแคลนครูขั้นวิกฤต ประจ ำปี 2561 มีดังนี้ 
 กลุ่มวชิาปฐมวัย  ผูม้ีสิทธ์ิสอบแขง่ขันฯ จ ำนวน 27 รำย ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน 22 รำย 
 กลุ่มวชิาประถมศึกษา  ผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขันฯ จ ำนวน 3 รำย ผ่ำนกำรสอบแข่งขันฯ 3 รำย 
 กลุ่มวชิาภาษาไทย  ผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขันฯ จ ำนวน 19 รำย ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน 13 รำย 
 ผลการด าเนินงาน  ท ำให้สถำนศกึษำมีกำรพัฒนำระบบในกำรบรหิำรจัดกำร และแบ่งเบำภำระหน้ำที่ในกำร
รับผิดชอบของครู โดยมุ่งกำรพัฒนำกำรเรยีนรู้ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอตุรดติถ์ เขต 1 ไม่เพียงพอ  
จึงต้องขอให้ข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำมำช่วยปฏิบัตหิน้ำท่ีให้ส ำเร็จลลุ่วงไปด้วยดี 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำมำปฏิบตัิงำนเพิ่ม  เพื่อใหก้ำรสอบแข่งขัน
ส ำเรจ็ลลุ่วงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 กิจกรรมที่ 2  กำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว  ต ำแหน่งธุรกำรโรงเรียน 
 งบประมาณที่ใช้   29,820 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  ผู้มีสิทธ์ิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งธุรกำรโรงเรียน ประจ ำปี 2561 
จ ำนวน 225 รำย ผ่ำนกำรสอบแขง่ขันฯ 61 รำย  ผลกำรด ำเนินงำน ท ำให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบในกำรบริหำร
จัดกำร  และแบ่งเบำภำระหนำ้ที่ในกำรรับผิดชอบของครู   โดยมุ่งกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  บุคลำกรใน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่เพียงพอ  
จึงต้องขอให้ข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำมำช่วยปฏิบัตหิน้ำท่ีให้ส ำเร็จลลุ่วงไปด้วยดี 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำมำปฏิบตัิงำนเพิ่ม  เพื่อใหก้ำรสอบแข่งขัน
ส ำเรจ็ลลุ่วงตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 กิจกรรมที่ 3  กำรให้ควำมรู้กำรวำงแผนชีวิตหลังเกษียณอำยรุำชกำรของผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
 งบประมาณที่ใช้   50,960 บำท 
 ผลการด าเนินงาน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1 สำมำรถบริหำรงำนบุคคลได้อย่ำงมี
คุณภำพท ำใหผู้้รับบริกำรมคีวำมสขุ ผู้เกษียณอำยุรำชกำรภำคภมูิใจในกำรจัดงำนในครั้งนี้เป็นอย่ำงมำก 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  งบประมำณในกำรจดังำนค่อนข้ำงจ ำกัดเพรำะต้องใช้จ่ำยตำมทีร่ำชกำรก ำหนด 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  กำรด ำเนินงำนครั้งต่อไป ควรจัดเฉพำะผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำรเท่ำน้ัน 
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3. โครงการ  กำรสร้ำงควำมเขม้แข็งให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรแบบมสี่วนร่วมในกำรพัฒนำคร ู
 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 งบประมาณที่ใช้    180,960 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเขม้แข็ง สำมำรถบริหำรจัดกำรในบริบทแบบมีส่วนร่วมได้อย่ำงมีคณุภำพ 
 2. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมสอดคล้องตรงกบัควำมต้องกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สถำนศึกษำ และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของกำรจัดกำรศึกษำในระดับชุมชน ท้องถิ่นมำกขึ้น 
 3. มีกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนเป็นควำมร่วมมืออย่ำงบรูณำกำร 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  โรงเรียนทีไ่ดไ้ปศึกษำดูงำนเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ ท ำให้โรงเรียนขนำดเล็ก 
ที่ไปศึกษำดูงำนร่วมด้วย เมื่อได้ศกึษำรูปแบบแล้วน ำมำปฏิบตัิค่อนข้ำงยำก   
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  กำรด ำเนินงำนควรมีควำมระมัดระวังในกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มำกเนื่องจำก
งบประมำณที่ใช้ต้องคุ้มค่ำ และประหยดั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการ  ศึกษำดูงำนของบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  
 งบประมาณที่ใช้   29,800 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   

1.  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต   1  
มีวิสัยทัศน์ในกำรปฏิบัติกว้ำงไกล มีควำมรักและควำมสำมัคคีกันมำกข้ึน 

2. จำกกำรศึกษำดูงำน  ท ำให้ไดร้บัควำมรู้ประสบกำรณ์และแนวคิดเพิ่มเตมิ  บุคลำกรเกิดวสิัยทัศน์  สำมำรถน ำควำมรู ้
ที่ได้รับมำปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม มีประสทิธิภำพ  และได้มำตรฐำน  ผูร้ับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจ
ในกำรบริกำรต่ำงๆ ที่มีคณุภำพมำกข้ึน  
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  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

1. โครงการ  พัฒนำทักษะงำนอำชีพและงำนแนะแนว  
 งบประมาณที่ใช้    20,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 ขึ้นไป  มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ตำมควำมถนัด ควำมสนใจของตนเองที่ดีต่องำนอำชีพ 
 2. ครูผู้รับผิดชอบทักษะงำนอำชีพทุกโรงเรียนไดร้ับกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
นักเรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมจดุมุ่งหมำย 
 3. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1  มีควำมรู้ทักษะงำนอำชีพท่ีหลำกหลำย  
สำมำรถน ำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ 
 4. ครูที่เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรน ำควำมรู้และทักษะงำนอำชีพ ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่นักเรียน 
 5. ครูผู้สอนทักษะอำชีพและครูแนะแนว จัดท ำโครงกำรอำชีพกำรแนะแนว ให้กับนักเรียนที่สนใจ เพื่อเป็นกำรหำ
รำยได้ระหว่ำงเรียนและศึกษำต่อสำยอำชีพ 
 6. ครูผู้สอนน ำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน 
 
2. โครงการ  พัฒนำกำรเรยีนกำรสอนภำษำไทย  
 งบประมาณที่ใช้   180,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. นักเรียนจบช้ัน ป.1 อ่ำนออกเขียนไดภ้ำยใน 1 ปี และนักเรียนช้ัน ป.2 ขึ้นไปอ่ำนคล่องเขียนคล่องอำ่นรู้เรื่องสื่อสำร 
ได้ครผููส้อนวิชำภำษำไทยสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอ่ำนออกเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 2. ครูได้น ำนวตักรรมกำรเรียนกำรสอนมำแลกเปลีย่นเรยีนรู้ด้วยกันนักเรียนที่มีปญัหำกำรอ่ำนออก เขยีนได้  
ทุกระดับชั้นสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ และอ่ำนรู้เรื่อง ท ำให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุม่สำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทยสูงขึ้น
น ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในกลุม่สำระกำรเรียนรู้อื่นๆ และกำรเรยีนรู้ในระดับที่สูงขึ้น 
 
3. โครงการ  วิจัยพัฒนำสมรรถนะครูวิทยำศำสตร์ในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนด้ำนกำรอ่ำน คิดวเิครำะหแ์ละเขียน  
 โดยใช้กำรเสรมิพลัง แบบ CPAC 
 งบประมาณที่ใช้   40,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  กำรวิจัยในครั้งน้ี เป็นกำรวิจัย ในระยะที่ 1 และ 2  ผลกำรวิจัยพบว่ำ 
 1. ครูวิทยำศำสตร์มสีภำพกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน ด้ำนกำรอ่ำน คดิวิเครำะห์ และเขียนอยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งด้ำน 
กำรเตรียมกำรสอน ด้ำนกระบวนกำรเรยีนกำรสอนและด้ำนกำรบันทึกสรุปรำยงำน จัดเก็บและ น ำผลกำรประเมินไปใช้  
และมีควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 
    2. รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะครูวิทยำศำสตร์ฯ ที่ผู้วิจยัสร้ำงขึ้น มี 4 องค์ประกอบ ซึ่งผลกำรพิจำรณำของผูเ้ชี่ยวชำญ  
มีควำมคิดเห็นสอดคล้องกันว่ำ  รปูแบบกำรพัฒนำมีควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ ควำมชัดเจนและควำมง่ำยต่อกำรน ำไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรมีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนด้ำนกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์
และเขียน โดยใช้กำรเสรมิพลัง แบบ CPAC ในครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ 
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4. โครงการ  เครือข่ำย PLC เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนของครูต้นแบบ/ครูแกนน ำ/ครเูครือข่ำย ในสังกัด 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ เขต 1 โดยใช้วิจัยปฏิบัติกำร 
 งบประมาณที่ใช้   366,300 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  ครูต้นแบบ ครูแกนน ำ ครูเครือข่ำย ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์ 
เขต 1 จ ำนวน 7 เครือข่ำย มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับกำรศึกษำ ยุคศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โครงการ  จัดซื้อสื่อชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำร STEM ศึกษำระดับปฐมวัย  
 งบประมาณที่ใช้    226,870 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. โรงเรียนเครือข่ำยที่เข้ำร่วมโครงกำรอบรมหลักสตูรบูรณำกำร STEM ทุกโรงเรียน ได้รับจัดสรรสื่อกำรเรยีนรู ้
ชุดกิจกรรมตำมแนว STEM ศึกษำ    
 2. ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนเครือข่ำยเข้ำร่วมโครงกำร พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สูส่ะเต็มศกึษำ โดยใช้สื่อ
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้บรูณำกำร STEM ศึกษำ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
 1. โรงเรียนเครือข่ำยไมไ่ด้รับสื่อชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้สูส่ะเต็มศึกษำ    
 2. ขำดสื่อกำรเรียนรู้ทีเ่หมำะสม  
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ควรเตรยีมสื่อชุดกิจกรรมกำรเรียนรู ้ให้ครบถ้วนตำมขั้นตอน เพื่อใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ตำมขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการ  พัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำในโรงเรียนประชำรัฐ  
 งบประมาณที่ใช้   28,165 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ครูในโรงเรียนประชำรัฐ จ ำนวน 53 คน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจวิธีกำรและแนวทำงด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรยีน
กำรสอนด้วยกำรใช้สื่อดิจิทลักำรเรียนกำรสอนโรงเรียนประชำรัฐอยูใ่นระดับดมีำก 
 2. ครูในโรงเรียนประชำรัฐ จ ำนวน 53 คน สำมำรถใช้ห้องออกอำกำศถ่ำยทอดสด และแก้ปญัหำคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ำยอินเทอรเ์น็ตในโรงเรียนประชำรัฐเบื้องต้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อยู่ในระดับมำกที่สดุ 
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 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ซอฟต์แวร์ระบบกำรปฏิบัติกำรต้องอัพเดตบ่อยและครูขำดควำมรู้ในกำรโคลน
ระบบกำรปฏิบัติกำร 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน ควรให้ควำมรูเ้กี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรโคลนระบบกำรปฏิบตัิกำรสื่อทำงกำรศึกษำ
โรงเรียนประชำรัฐ  และขยำยผลให้ครูทุกคนท่ีใช้สื่อทำงกำรศึกษำโรงเรียนประชำรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. โครงการ  พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนคณติศำสตรส์ำมมิติเสมือนจรงิ 
 งบประมาณที่ใช้   40,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  ผู้รับกำรพัฒนำสำมำรถจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ทีส่่งเสริมกำรคิดระดบัสูง โดยใช้สื่อกำรเรียน 
กำรสอนสำมมติิเสมือนจริง Augmented Reality AR โดยใช้วิธีกำรแก้ปัญหำอยำ่งเป็นระบบ มีกระบวนกำร 
และกำรท ำงำนในระบบกลุม่ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรค่อนข้ำงมีจ ำกดั  
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรเพิ่มเวลำในกำรฝึกปฏิบตัิกำรเพิ่มจำกเดิมอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. โครงการ  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรน ำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560  สู่กำรปฏิบตัิ” 
 งบประมาณที่ใช้   108,558 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนมีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยครบทุกโรงเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ครูปฐมวัยสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสู่กำรปฏิบัต ิ
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน    
 1. ครูมีภำระงำนในหน้ำท่ีมำก  ครูไม่ครบชั้น  และไม่ตรงเอก 
 2. ได้รับจดัสรรงบประมำณปลำยปีงบประมำณ ท ำให้มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนน้อย 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรมีงบประมำณสนับสนุนกำรนเิทศติดตำม เพื่อกำรขับเคลื่อนและเกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องในภำคเรียนท่ี 2  
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9. โครงการ  ปรับปรุงหลักสตูรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรยีนรู้ ตัวช้ีวัดเกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ 
 และกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 งบประมาณที่ใช้   90,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุงหลกัสูตรสถำนศึกษำและน ำไปใช้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ และสำระภมูิศำสตร ์ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (ฉบับปรบัปรุง พ.ศ.2560) 
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู ้ตัวช้ีวัด เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2561 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 และ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 แล 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. โครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  
 งบประมาณที่ใช้   530,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  นักเรียนช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3, 6 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 และ 6 ได้รบักำรพัฒนำคุณภำพ  
ตำมมำตรฐำนและตัวช้ีวัดที่ใช้ในกำรออกข้อสอบระดับชำติ (O-NET/NT)  และสอดคล้องกับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21          
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  ควำมต่อเนื่องในกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรจัดกิจกรรมทีเ่น้นให้นักเรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองจำกกำรปฏิบัติ 
(Active Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  โครงการ  ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561   
 งบประมาณที่ใช้   45,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  องค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. และคณะอนุ ก.ต.ป.น. ได้รับกำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพ 
ด้ำนกำรตดิตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล 
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  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

1. โครงการ  เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 งบประมาณที่ใช้   1,500 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  นักเรียนมีขวัญก ำลังใจในกำรเรียน มีควำมมั่นใจในอนำคตมำกขึ้น และมีควำมภำคภูมิใจกับตนเอง 
มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง และสุขภำพจิตดขีึ้น  ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน และกำรขำดเรียนของ
นักเรียน  ครอบครัวมีควำมมั่นใจในกำรส่งเสริมกำรศึกษำของนักเรียนมำกขึ้น  นักเรียนมโีอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมที่ทำง
สถำนศึกษำจัดขึ้นมำกข้ึนและมีโอกำสเรยีนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
 1. จ ำนวนทุนกำรศึกษำมีจ ำนวนนอ้ยเกินไป ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักเรียน 
 2. สถำนศึกษำส่งใบสมัคร และหลกัฐำนประกอบขอรับทุน ไม่ตรงตำมก ำหนด 
 3. สถำนศึกษำส่งหลักฐำนประกอบกำรขอรับทุนไม่ครบถ้วน และถกูต้อง 
 4. ครูผู้รับผิดชอบแตล่ะสถำนศึกษำไม่ประชำสมัพันธ์เกี่ยวกับทุนกำรศึกษำต่ำงๆ  ให้นักเรียนทรำบอย่ำงทั่วถึง  
ท ำให้นักเรียนขำดโอกำส 
 5. นักเรียนเขียนใบสมัครขอรับทุน และเรยีงควำมเกี่ยวกับประวตัิสว่นตัวไม่ถูกต้อง  
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1. สถำนศึกษำ ครู และนักเรียนควรแสวงหำแหล่งเงินทุน/มูลนิธิ ฯ จำกท่ีอื่นด้วย 
 2. ควรจัดสรรจ ำนวนทุนกำรศึกษำเพิ่มขึ้นเนื่องจำกมีนักเรียนยำกจนมำกและต้องกำรโอกำสทำงกำรศึกษำ 
 3. ควรให้ครูแนะน ำนักเรียนถึงวิธีกำรใช้จ่ำยทุนกำรศึกษำ 
 4. ครูที่รับผิดชอบแตล่ะสถำนศึกษำควรตรวจสอบควำมถูกต้องใบสมัครขอรับทุนกำรศึกษำ และส่งใบสมัครขอรับทุน
ได้ตรงตำมก ำหนดด้วย 
 5. สถำนศึกษำควรประชำสัมพันธเ์กี่ยวกับทุนกำรศึกษำต่ำง ๆ ให้นกัเรียนทรำบมำกขึ้นเพื่อให้โอกำสทำงกำรศึกษำ 
กับนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการ  แข่งขันตอบค ำถำมจำกสำรำนุกรมไทยฯ ส ำหรับเยำวชน  
 งบประมาณที่ใช้   16,950 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  นักเรียนมีนสิัยรักกำรอ่ำนเพิ่มขึ้นอย่ำงยั่งยืน  มีทักษะกำรอ่ำนในระดับที่สูงขึ้น  มีควำมสุข 
กับกำรอ่ำนและกำรค้นคว้ำหำควำมรู ้ โรงเรียนได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้ำแข่งขันในระดับภำค จ ำนวน 10 โรงเรียน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
 1. มีโรงเรียนเข้ำแข่งขันตอบค ำถำมจำกสำรำนุกรมไทยน้อย 
 2. งบประมำณไมเ่พียงพอ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1. ประชำสัมพันธ์กำรแข่งขันตอบค ำถำมจำกสำรำนุกรมไทยใหโ้รงเรียนได้ทรำบมำกข้ึน 
 2. ควรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม 
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3. โครงการ  กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและงำนศลิปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 
 งบประมาณที่ใช้   400,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนที่ชนะกำรแข่งขัน  ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ไปร่วมกิจกรรมกำรประกวด
และแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรนักเรียน ระดับภำคเหนือ ที่จังหวัดพะเยำ จ ำนวน 182 โรงเรียน  นักเรยีน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ไดแสดงออกถึงควำมรคูวำมสำมำรถดำนศิลปหตัถกรรม ดำนวิชำชีพ  และดำนวิชำกำร โดยมผีลงำนเปนท่ี
ประจักษ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
 1. บำงเครือข่ำยจัดกำรแข่งขันล้ำช้ำ  ท ำให้ระยะเวลำในกำรตรวจสอบข้อมูลมีจ ำกดั 
 2. บำงเครือข่ำยไมต่รวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล  และกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
  3. บุคลำกรที่ได้รับค ำสั่งแต่งตั้งไมส่ำมำรถมำปฏิบตัิหน้ำทีไ่ด้ ท ำให้ตอ้งมกีำรเพิ่มหรือเปลีย่นตัวครฝูึกสอน 
 4. งบประมำณกำรจัดกำรแข่งขันไม่เพียงพอ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1. เครือข่ำยควรจดักำรแข่งขันตำมก ำหนดเวลำ 
 2. ควรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล  และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
 3. ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. โครงการ  พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำเพศวถิีศึกษำแบบบูรณำกำรประจ ำปี 2561 
 งบประมาณที่ใช้   20,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  ครูที่ผ่ำนกำรอบรมวิชำเพศวิถีศึกษำแบบบูรณำกำร สำมำรถจดักำรเรียนกำรสอนวิชำเพศวิถีศึกษำ
ได้อย่ำงเหมำะสมตำมวัย และสำมำรถแนะน ำให้ค ำปรึกษำ วิธีกำรปอ้งกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ของวัยรุ่น และกำร 
มีเพศสมัพันธ์ที่ปลอดภยัได ้
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 1. ระยะเวลำในกำรอบรมมีน้อย เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดในด้ำนงบประมำณ 
 2. สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง (โรงพยำบำลต ำบล อ ำเภอ และจังหวัด)  ไมร่ำยงำนข้อมลูกำรตั้งครรภ ์
ของนักเรียน ให้หน่วยงำนต้นสังกดัทรำบ เนื่องจำกเกรงว่ำมีผลกระทบต่อสถำนศึกษำในภำพรวม   
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
 1. สพฐ.ควรก ำหนดนโยบำย แนวทำงและขอบเขตกำรด ำเนินงำนปอ้งกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ที่ชัดเจน เพื่อให้สถำนศึกษำด ำเนนิกำรป้องกันและแกไ้ขปัญหำได้จริง และเป็นไปในแนวทำงเดียวกันทั่วประเทศ 
 2. จัดสรรงบประมำณใหส้ ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและปรับทัศนคติ
ผู้ปกครองนักเรยีนและผู้เกีย่วข้องเกี่ยวกับปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุน่ 
 3. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ควรรำยงำนข้อมลูกำรตั้งครรภ์ของนักเรียน ให้หน่วยงำนสถำนศึกษำ และ
สถำนศึกษำน้ันๆ ทรำบ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขและให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนดังกล่ำวได้รวดเร็ว 
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5. โครงการ  เสรมิสร้ำงทักษะชีวิตและวินัยเชิงบวกนักเรยีน ประจ ำปี 2561  
 งบประมาณที่ใช้   35,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  นักเรียนมภีูมิคุม้กัน ไดร้ับควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำตนเองและทักษะชีวิต สำมำรถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีไ่ม่ดีใหเ้ป็นบุคคลที่มีลกัษณะอันพึงประสงค์ และน ำควำมรู้ที่ได้จำกอบรม ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันและแกไ้ข
ปัญหำในสถำนกำรณต์่ำงๆ ได ้
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  งบประมำณที่จัดสรรไมเ่พียงพอตอ่กลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรอบรม ท ำให้ต้องลด
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  สพฐ.ควรก ำหนดรูปแบบในกำรอบรมและกลุม่เป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียน 
ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำ โดยเฉพำะภยัจำกยำเสพตดิ 
 
6. โครงการ  ตรวจติดตำม สอดส่องดูแล ควำมประพฤตินักเรียนนักศกึษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
 งบประมาณที่ใช้   20,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  นักเรียนนักศึกษำมคีวำมรู้ควำมเขำ้ใจในกฎ ระเบียบวินัยลดกำรประพฤติตนท่ีไมเ่หมำะสม  
ก่อเหตุทะเลำะวิวำท และเกรงกลวัต่อกำรกระท ำผิดกฎหมำยมำกข้ึน  
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ครบทุกกจิกรรม เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนของภำรกิจงำน 
ด้ำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ซึ่งปัจจุบันศูนย์เสมำรักษ์ไปอยู่ท่ีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (กองลูกเสือฯ สป.) 
จึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อได้ เนือ่งจำกจะมีผลต่อกำรใช้งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงิน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  สพฐ.ควรจดัสรรงบประมำณสนับสนุนให้ใช้ส ำหรับกิจกรรมนี้โดยเฉพำะ รวมถึง
ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและช่วงระยะเวลำในกำรสอดส่องดูแลนักเรียนท่ีชัดเจน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรตรวจ
ติดตำมและเฝำ้ระวัง  
 
7. โครงการ  เสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็กำรด ำเนินงำนสภำนักเรียนของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ  2561  
 กิจกรรม  กำรประชุมประธำนนักเรียน และเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
 อุตรดิตถ์ เขต 1 
 งบประมาณที่ใช้   30,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  โรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำท่ีของสภำนักเรยีน รวมถึงวิธีกำรจัดกิจกรรม 
ที่สร้ำงสรรค์ ตลอดจนแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมสภำนักเรียน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ควำมเป็นพลเมืองและ 
วิถีประชำธิปไตย รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกำรน ำรูปแบบกิจกรรมสภำนักเรียนไปประยุกต์ใช้ในกำรแกไ้ข
ปัญหำในสถำนศึกษำได้อย่ำงมคีุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ประธำนนักเรียนท่ีเข้ำอบรมส่วนใหญ่ ไม่อยู่ในวัยเดียวกัน มีท้ังระดบัประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ ในแต่ละระดับช้ัน มีควำมแตกตำ่งกันท้ังในด้ำนควำมคิด กำรระดมสมอง และกำรน ำเสนอ  
 
8. โครงการ  ลูกเสือประชำธิปไตยตำ้นภัยยำเสพตดิเทิดไท้องค์รำชัน  
 งบประมาณที่ใช้    80,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมเีครือข่ำยกำรท ำงำนและปฏิบตัิหน้ำที่เฝ้ำระวัง ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
และมีกำรเสริมสรำ้งทักษะกำรด ำรงชีวิตของผู้เรียนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้ำน คือ ยึดมั่นประชำธิปไตย  มีคุณธรรม
ควำมเป็นไทย  และห่ำงไกลยำเสพติด 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  เกิดภัยธรรมชำติ  (ฝนตกหนัก) 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรจัดอบรมช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝน 
 
9. โครงการ  จัดงำนฉลองวันเด็กแหง่ชำติ ประจ ำปี 2561  
 งบประมาณที่ใช้   20,290 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  เด็กและเยำวชนมีจติส ำนึกท่ีดี รู้รกัสำมัคคี มคีุณธรรม จริยธรรม เปน็บุคคลที่มีคณุค่ำในสังคม 
และประเทศชำต ิ
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10. โครงการ  กำรป้องกันและลดอุบตัิเหตุทำงท้องถนนในสถำนศึกษำ ปี 2561  
 งบประมาณที่ใช้   29,082 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  นักเรียนท่ีผ่ำนกำรอบรม เกิดควำมตระหนักรู้ เกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร มีมำรยำทในกำรขับข่ี 
และรูจ้ักวิธีกำรป้องกันตัวเองขณะขับข่ียำนพำหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนำงำนด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียน ปี 2561 
 งบประมาณที่ใช้   30,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดติถ์  เขต 1 และโรงเรียนตระหนักและมีจติส ำนึกตอ่สุขภำพ 
ของตนและนักเรยีน  มีกำรจดักิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพนกัเรียนทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง  มีเครอืข่ำยด ำเนินงำน
ร่วมกับหน่วยงำนและองค์กรด้ำนสุขภำพในกำรส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพอนำมัยของเด็กในวัยเรียนทุกโรงเรียน 
 2. นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคที่ถูกต้อง ออกก ำลังกำยทุกวันและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภำพ สำมำรถน ำควำมรู้ ประสบกำรณ์และทักษะดูแลสุขภำพของตนเอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดไดเ้ป็นอย่ำงดี สำมำรถ
ออกแบบกิจกรรมน ำควำมรูสู้่กำรปฏิบัติให้เป็นคนรักสุขภำพ มีทักษะในกำรเฝ้ำระวังสุขภำพของตนเอง ครอบครัว เพื่อน 
และชุมชน  ท ำให้ลดอัตรำภำวะทุพโภชนำกำรขำด – เกิน  ลดปัญหำสุขภำพในช่องปำกของนักเรียน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
 1. นักเรียนบำงส่วนมำจำกครอบครัวยำกจน  ขำดกำรดูแลเอำใจใส่  จึงเป็นปัญหำในเรื่องพฤติกรรมกำรบริโภค   
ท ำให้เกิดปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร 
 2. ผู้เข้ำอบรมบำงท่ำนไม่สำมำรถเข้ำอบรมได้ตลอดหลักสูตร  เนื่องจำกมีภำระเร่งด่วน 
 3. วิทยำกรเน้นเนื้อหำวิชำกำรมำกเกินไป  ท ำให้ผู้เข้ำอบรมเกดิควำมเบื่อหน่ำย 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1. ควรช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจกับครู ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศกึษำทุกคน ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและ 
ทุกฝ่ำยควรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนด ำเนินกำร 
 2. กำรด ำเนินงำนโครงกำรของโรงเรียน  ควรด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  และสำมำรถ
ท ำให้นักเรียนน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจ ำวนั 
 3. วิทยำกรฝึกอบรมจะต้องมีกำรปรับเปลีย่นและสอดแทรกกิจกรรม 
ตลอดเวลำ  เพื่อให้ผู้เขำ้รอบรมมสี่วนร่วม และไม่เกิดควำมเบื่อหนำ่ย 
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12. โครงการ  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ปีกำรศึกษำ 2561    
  กิจกรรมที่ 1  กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561  กิจกรรมที่ 2  จัดท ำบัญชีรำยชื่อประชำกรที่เกิดระหว่ำง  
ปี พ.ศ. 2544 - 2560 (ส ำรวจส ำมะโนประชำกร)  กิจกรรมที่ 3  กำรคัดกรองนักเรียนยำกจน 
 งบประมาณที่ใช้   49,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. นักเรียนวัยกำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนด้วยกระบวนกำรที่โปร่งใสและเป็นธรรม 
      2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรยีนมีข้อมูลพื้นฐำนในกำรจัดกำรศกึษำขั้นพ้ืนฐำนให้กับนักเรียนวัยกำรศึกษำภำคบังคับ 
 3. นักเรียนยำกจนโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรคัดกรองและได้รับกำรช่วยเหลือครบทุกคน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
 1. จัดสรรงบประมำณมำให้ล่ำช้ำ ไม่ทันต่อกำรด ำเนินงำน 
 2. กำรออกประกำศค ำสั่งต่ำง ๆ มหีลำยขั้นตอน ท ำให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1. ควรแจ้งจัดสรรงบประมำณมำให้ทันต่อกำรด ำเนินงำน 
 2. ควรลดขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรจัดท ำประกำศ ค ำสั่งแต่งตั้งต่ำง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. โครงการ  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ปีกำรศึกษำ 2561    
  กิจกรรมที่ 2  จัดท ำบัญชีรำยชื่อประชำกรที่เกิดระหว่ำง ปี พ.ศ. 2544 - 2560 (ส ำรวจส ำมะโนประชำกร) 
 งบประมาณที่ใช้   35,500 บำท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริกำร  ในกำรวำงแผนกำรจดักำรศึกษำ 
 2. เพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรตดิตำมงำนตำมกลยุทธ์และค ำรับรองของ สพฐ. 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
 1. บำงโรงเรียนไม่ให้ควำมส ำคญักบักำรส ำรวจ จัดท ำ  จัดเก็บข้อมูลส ำมะโนประชำกร 
 2. บำงโรงเรียนไม่แบ่งงำนให้ครูประจ ำกำรไปส ำรวจข้อมลู  จะมอบให้ธุรกำรโรงเรียนซึ่งไม่ใช่คนในพ้ืนท่ีไปส ำรวจ
ข้อมูล  และธุรกำรโรงเรียนมีภำระงำนมำกและต้องรับผดิชอบโรงเรยีนหลำยโรงเรียน 
 3. เขตพื้นท่ีบริกำรของแต่ละโรงเรยีนจ ำนวนไมเ่ท่ำกัน  บำงโรงเรยีนมีบุคลำกรน้อยแต่มีพื้นที่บริกำรมำก 
 4. ปัจจุบันภำระงำนของโรงเรียนมีมำก  ท ำให้กำรส ำรวจข้อมลูล่ำช้ำ  ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1. ผู้บริหำรโรงเรียนควรมอบหมำยงำนให้ครูผูร้ับผดิชอบในกำรด ำเนินงำนและติดตำมกำรด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จ 
 2. ควรมีผู้รบัผิดชอบหลำยคนร่วมกันด ำเนินงำน เพื่อให้ได้ข้อมลูที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
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  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

 โครงการ  ตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
 งบประมาณที่ใช้   22,000 บำท 
 ผลการด าเนินงาน  เอกสำรหลักฐำนงำนกำรเงินและบัญช ี ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอตุรดติถ์  
เขต 1 ได้รับกำรตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้อง  และโรงเรยีนไดร้ับกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ครบถ้วน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน   
 1. เปลี่ยนบุคลำกรผู้ปฏิบตัิหน้ำทีก่ำรเงิน บัญชี พัสดุ บ่อย 
 2. ผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีไม่ใส่ใจในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเท่ำที่ควร โดยอ้ำงว่ำ งำนมำก 
 3. ผู้บริหำรไม่ใส่ใจในเรื่องกำรปฏบิัติงำนกำรเงิน บัญชี และพสัดุ เทำ่ที่ควร 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ผู้บริหำรควรให้ควำมใส่ใจ ก ำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญช ีและพัสดุ  
ของโรงเรียนให้มำก  กรณีที่ผู้ปฏบิัติงำนจัดท ำไม่ถูกต้อง หรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องใดควรแนะน ำให้ศึกษำหำควำมรู ้
จำกผู้ที่มีควำมรู้เพื่อปฏิบตัิงำนไดถู้กต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
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  สรุปผลการด าเนินงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม 
 

 
นอกจากงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ์ เขต 1 ยังได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นๆ ดังน้ี 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

จาก 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 งบแลกเป้า    
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย 
สพฐ.  
(งบแลกเป้า) 

120,000 นางรุจิรา  เทพอาจ 

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย PLC พัฒนาการจัด
ประสบการณ์สูส่ะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย” 

สพฐ.  
(งบแลกเป้า) 

55,000 นางรุจิรา  เทพอาจ 

3 พัฒนาระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรูเ้พื่อยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
(NT/O-NET)  ปีการศึกษา 2561 

สพฐ.  
(งบแลกเป้า) 

37,576 นายบดินทร์  ฟองใหญ่ 

4 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน 
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส าหรับนักเรยีน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
ประจ าปี 2561 

สพฐ.  
(งบแลกเป้า) 

67,000 นางศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ 

5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บรหิารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

สพฐ.  
(งบแลกเป้า) 

17,340 นายจ าเนียร  จันทะ 

6 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร ์

สพฐ.  
(งบแลกเป้า) 

11,100 นายค ารณ  จวนอาจ 

 กลุ่มอ านวยการ    
1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

สพฐ. 184,254.50 นางชะเรียม ชัยทอง 

 กลุ่มบริหารงานบุคคล    
1 พัฒนาภารกิจงานกลุม่บริหารงานบุคคลส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 กิจกรรมการประเมินผลงานทางวชิาการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษและเช่ียวชาญ 

สพฐ. 190,400 นางสาวพัชรินทร์   
    ไชยนิลวงศ์ 

 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
1 การพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาองักฤษครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาร่วมกับ URU English 
Home มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดติถ์ 
 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการสอนการอ่าน
ภาษาไทยและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย ร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลยั
ราชภัฎ
อุตรดิตถ ์  

- ว่าท่ี พ.ต.สมชาย  อินทร์ข า 

  กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ตดิตามการสอนภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

จาก 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนา
ครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดบัภมูิภาค (Boot Camp)  
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการนิเทศ ติดตาม
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพฒันาตามโครงการพัฒนา
ครูแกนน าภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูผูส้อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค 
(Boot Camp) 
 กิจกรรมที่ 3 การประชุมถอดบทเรียนครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกน
น าภาษาอังกฤษในระดับภมูิภาค (Boot Camp) 
 กิจกรรมที่ 4 การอบรมขยายผลตามโครงการพัฒนาครู
แกนน าภาษาอังกฤษในระดับภมูิภาค (Boot Camp)  
แก่ครูผูส้อนภาษาอังกฤษทุกโรงเรยีนในสังกัด 

สพฐ. 40,000 ว่าท่ี พ.ต.สมชาย  อินทร์ข า 

3 การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  
: Active Learning 

สพฐ. 48,000 นางผกามาศ อ่ิมประยรู 

4 นิเทศ ก ากับ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย  
“ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู”้ และกจิกรรม Active Learning 

สพฐ. 20,000 นางผกามาศ อิ่มประยรู 

5 “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปี 2561 สพฐ. 125,000 นางณัฐพัชร์  
    โรจน์ธนปัญญากลุ 

6 พัฒนาทักษะงานอาชีพและงานแนะแนว สพฐ. 45,000 นางศิรินันท์  ศรีพุทธโชติ 

7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพฐ. 344,108 นายจ าเนียร  จันทะ 
8 เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”   
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

สพฐ. 183,000 นางสาวเสาวพิศ  อุ่นพันธ ์

9 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดติถ ์กิจกรรม  ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา 

จังหวัด
อุตรดิตถ ์

258,300 นางสาวเสาวพิศ  อุ่นพันธ ์

10 ประเมินคุณภาพนักเรยีนช้ัน ป.1, 2, 4, 5, ม.1, ม.2   สพฐ. 406,100 นางสุนันทา  รักพงษ์ 
11 รายงานผลการวิจยั รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะคร ู

ในการจัดการเรียนการสอน ดา้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน โดยใช้การเสรมิพลังแบบ CPAC 

สพฐ. 35,000 นางสุนันทา  รักพงษ ์

12 ค่ายฝึกอ่าน คิด พิชิต PISA สพฐ. 48,000 นางสุนันทา  รักพงษ์ 
13 ประเมินคุณภาพนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 สพฐ. 112,804 นางสุนันทา  รักพงษ์ 

14 พัฒนาเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการ 
จัดประสบการณเ์รียนรู้วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย 
 กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบตัิการผ่านระบบทางไกล
“หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตรร์ะดบัปฐมวัย” 
 

สสวท. 108,800 นางรุจิรา  เทพอาจ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ

จาก 
งบประมาณ 
ที่ใช้ (บาท) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    
1 พัฒนาศักยภาพครผูู้รับผิดชอบการด าเนินงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของสถานศกึษา   
สพฐ. 47,403 นายยุทธศักดิ์  เนตรจันทร ์

2 เสรมิสร้างทักษะชีวิตและวินยัเชิงบวกนักเรียน  
ประจ าปี  2561  

สพฐ. 
(ปปส.) 

80,000 นายยุทธศักดิ์  เนตรจันทร ์

3 ลูกเสือประชาธิปไตยตา้นภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน สพฐ. 95,000 นางไพรินทร์  สกลุโพน 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
การพัฒนา ระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การจบการศึกษา (ปพ.3)  และการให้บริการข้อมลู 
ทางการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา 

สพฐ. 16,000 นางรุจีวัลย์   แพฟ้ืน 

5 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวม ปีงบประมาณ 
2561 

สพฐ. 427,440 นางรุจีวัลย์   แพฟ้ืน 

6 โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
อุตรดิตถ ์

797,400 นางไพรินทร์  สกลุโพน 

 รวมงบประมาณ 
 

3,550,065.50  
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    สรปุผลการด าเนนิงานตามโครงการ 
 

  งบแลกเป้า  
 

1. โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ปฐมวัย 
 งบประมาณที่ใช้   120,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
 2. โรงเรียนมีการพัฒนาและมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2560  
 3. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้ปฐมวัยและน าไปสู่การปฏิบตัิในช้ันเรียน  
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ครูมีภาระงานในหน้าท่ีมากขึ้น ครไูม่ครบช้ันและไม่ตรงเอก ขาดสื่อการเรยีนรู ้
ที่เหมาะสม  
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
 1. ได้รับจดัสรรงบ ปลายปีงบประมาณ ท าให้มรีะยะเวลาในการด าเนินงานน้อย   
 2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนเรื่องการนิเทศติดตาม เพื่อการขับเคลือ่นและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. โครงการ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย PLC พัฒนาการจัดประสบการณ์สูส่ะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย” 
 งบประมาณที่ใช้   55,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. โรงเรียนมหีลักสูตรการศึกษาปฐมวัยครบทุกโรงเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 2. ครูปฐมวัยสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบตัิ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ครูมีภาระงานในหน้าท่ีมาก ครูไมค่รบชั้นและไม่ตรงเอก 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 1. ได้รับจดัสรรงบ ปลายปีงบประมาณ ท าให้มรีะยะเวลาในการด าเนินงานน้อย 
 2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนเรื่องการนิเทศติดตาม เพื่อการขับเคลือ่นและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งในภาคเรียนท่ี 2  
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3. โครงการ  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรยีนในการทดสอบทางการศึกษา 
 ระดับชาติ (NT/O-NET)  ปีการศึกษา 256 
 งบประมาณที่ใช้   37,576 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)  
ในภาพรวมอยู่ในระดับดมีาก  
 2. ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 151 คน สามารถพัฒนาแบบทดสอบส าหรับน าไปวัดและประเมินผลในระดับช้ันเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับด ี
    ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรรจาก สพฐ. ส่งมาใหส้ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดติถ์ เขต 1 อยู่ในไตรมาสที่ 4  ท าให้มีระยะเวลาในการด าเนินงานน้อย  ไม่สามารถจัดกิจกรรม 
ตามที่ตั้งไวไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรขยายผลให้ครบทุกช้ันเรียนและนิเทศ ติดตามการจัดการเรยีนการสอน 
และการสรา้งเครื่องมือวัดผลสัมฤทธ์ิที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตวัช้ีวัดในระดับชั้นเรยีนอย่างต่อเนือ่ง เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าในการด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาคณุภาพผู้เรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. โครงการ  ค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านการเขยีนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  ส าหรับนักเรียน 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  ประจ าปี 2561 
 งบประมาณที่ใช้   67,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. นักเรียนได้เรยีนรู้ตามฐานครบทุกฐานโดยผา่นการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และด าเนินกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียน  
 2. นักเรียนเข้ากลุม่กิจกรรมสัมพันธ์ นันทนาการ โดยจดักิจกรรมใหน้ักเรียนทุกคนมสี่วนร่วม เพื่อการผ่อนคลาย 
 3. ครูผู้สอน (วิทยากรประจ าฐาน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แตล่ะฐานกจิกรรม เพื่อพัฒนาการการอ่านการเขียนของนักเรียน 
 4. ประชุมสรปุผล (คณะท างาน วทิยากร) หลังจากเสร็จสิ้นการจัดคา่ยพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรยีน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
 1. ระยะเวลาในการจดัค่าย เพิม่เป็น 2 วัน เพื่อท่ีนักเรียนจะไดเ้รียนรู้เนื้อหาและกิจกรรมเพิม่มากข้ึน 
 2. นักเรียนท่ีเข้าร่วมพัฒนากจิกรรมควรที่จะครอบคลมุทุกโรงเรียน 
 3. ครูผู้ควบคุมน านักเรียนมาเข้าคา่ยควรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม
หรือสังเกตการณ์  
 
5. โครงการ  พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาและบคุลากรทางการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 งบประมาณที่ใช้   17,340 บาท 
 ผลการด าเนินงาน  ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 70 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมให้ประสบผลส าเร็จ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  การด าเนินงานโครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. มีกิจกรรมที่ใหด้ าเนนิการมาก
เกินไป และมีเวลาด าเนินงานจ ากดั 
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6. โครงการ  การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสู่การยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์  
 งบประมาณที่ใช้   11,100 บาท 
 ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนรับมอบนโยบาย โดยศึกษาคู่มือครูประกอบการสอนการคดิเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณติ)
และน าแบบฝึกการคดิเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณติ) ไปวางแผนการด าเนินงานภายในโรงเรยีน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  งบประมาณที่ไดร้ับไม่สอดคล้องกบัช่วงระยะเวลาในการด าเนินงาน เห็นควร 
ให้พิจารณาห้วงระยะเวลาในการจดัสรร ให้เร็วข้ึน จะเป็นประโยชน์คุ้มค่าและครอบคลุมเป้าหมายไดม้ากยิ่งข้ึน 
 

  กลุ่มอ านวยการ 
 

 โครงการ  ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 งบประมาณที่ใช้  184,254.50 บาท 
 ผลการด าเนินงาน บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ์ เขต 1 ได้รับการพัฒนา 
และมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมตามคณุลักษณะของเขตพื้นท่ีสุจริต และสามารถปฏบิัติงานตามกระบวนงาน 
และวิธีปฏิบตัิตามภารกจิที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  บุคลากรมีจ านวนน้องลง  มีภาระงานมากขึ้น  ท าให้ไม่สามารถเข้ารว่มกิจกรรม 
ได้ครบถ้วนทุกคน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรก าหนดปฏิทินการปฏบิัติงานให้ชัดเจนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 โครงการ  พัฒนาภารกจิงานกลุ่มบริหารงานบุคคลส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 กิจกรรม  การประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษ 
และเชี่ยวชาญ 
 งบประมาณที่ใช้   190,400 บาท 
 ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินจ านวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, 
สาขาการศึกษาปฐมวัย และสายงานบริหารสถานศึกษา  รวม 9 คณะ ๆ ละ 8 คน  (รวมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ) 
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  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

1. โครงการ  การพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษครูผูส้อนภาษาองักฤษ ระดับประถมศึกษา 
 ร่วมกับ URU English Home  มหาวิทยาลัยราชภัฎอตุรดติถ ์
 งบประมาณที่ใช้   - 
 กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาเทคนิคการสอนการอ่านภาษาไทยและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ครูผูส้อนระดับ
ปฐมวัย  ร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดติถ์ 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 18 โรงเรียน 18 คนได้รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาเทคนิคการสอนการอ่าน
ภาษาไทยและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนระดับปฐมวยั ร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลยัราชภฎั
อุตรดิตถ ์ครูผูส้อนปฐมวัย ได้รับการพัฒนาเทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาไทย ส าหรับเด็กปฐมวยั ในช้ันอนุบาล 3  
และการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการผลิตสื่อการสอน ประกอบด้วย บตัรค าตัวอักษร ก-ฮ 
บัตรภาพ ก-ฮ บัตรค าศัพท์ ช่ือนักเรียนในห้อง หนังสือเลม่ใหญ ่(Big Book)  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ 
ของนักเรียนปฐมวัยในช้ันอนุบาล 3 ให้พร้อมในการเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ต่อไป  
 2. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จ านวน 8 โรงเรียน 8 คน ไดร้ับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาเทคนคิการสอน
ภาษาอังกฤษครูผูส้อนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ์ 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาครูผูส้อนระดับปฐมวยั จ านวน 18 โรงเรียน 18 คน และระดับประถมศึกษา 
จ านวน 8 โรงเรียน 8 คน ไดร้ับการนิเทศ ติดตาม โดยอาจารย์ดร.อญัชลี  วงศ์หล้า ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ
จาก URU English Home มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และคณะศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษและปฐมวัย ครบทุกคน  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ครูผูส้อนปฐมวัยและครูผูส้อนภาษาอังกฤษยังให้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรมน้อย 
เมื่อเทียบกับปรมิาณครผูู้สอนปฐมวัยและครูผูส้อนภาษาอังกฤษท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯมีอยู่ในปัจจุบัน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ์ เขต 1 ควรประสานงาน 
ด้านการพัฒนาครูผูส้อนปฐมวัยและครผููส้อนภาษาอังกฤษร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 กิจกรรมที่ 2  การนิเทศ ติดตามการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จ านวน 18 โรงเรียน 18 คนได้รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาเทคนิคการสอนการอ่าน
ภาษาไทยและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนระดับปฐมวยั ร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลยัราชภฎั
อุตรดิตถ ์ครูผูส้อนปฐมวัย ได้รับการพัฒนาเทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาไทย ส าหรับเด็กปฐมวยั ในช้ันอนุบาล 3  
และการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการผลิตสื่อการสอน ประกอบด้วย บตัรค าตัวอักษร ก-ฮ 
บัตรภาพ ก-ฮ บัตรค าศัพท์ ช่ือนักเรียนในห้อง หนังสือเลม่ใหญ(่Big Book) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ 
ของนักเรียนปฐมวัยในช้ันอนุบาล 3 ให้พร้อมในการเรียนในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ต่อไป  
 2. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จ านวน 8 โรงเรียน 8 คน ไดร้ับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาเทคนคิการสอน
ภาษาอังกฤษครูผูส้อนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ ์ 
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาครูผูส้อนระดับปฐมวยั จ านวน 18 โรงเรียน 18 คน และระดับประถม
ศึกษา จ านวน 8 โรงเรียน 8 คน ได้รับการนเิทศ ติดตาม โดยอาจารย์ดร.อัญชลี  วงศ์หล้า ผูเ้ชี่ยวชาญด้านการสอน
ภาษาอังกฤษจาก URU English Home มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดติถ์และคณะศึกษานเิทศก์ภาษาอังกฤษและปฐมวัย 
ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ครูผูส้อนปฐมวัยและครูผูส้อนภาษาอังกฤษยังให้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรมน้อย 
เมื่อเทียบกับปรมิาณครผูู้สอนปฐมวัยและครูผูส้อนภาษาอังกฤษท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯมีอยู่ในปัจจุบัน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ์ เขต 1 ควรประสานงาน 
ด้านการพัฒนาครูผูส้อนปฐมวัยและครผููส้อนภาษาอังกฤษร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
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2. โครงการ  การนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครผูู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการอบรม 
 ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  
 งบประมาณที่ใช้   40,000 บาท 
 กิจกรรมที่ 1 การประชุมช้ีแจงการนิเทศ ติดตามครูผูส้อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน า
ภาษาอังกฤษ ในระดับภูมภิาค (Boot Camp) 
 ผลการด าเนินงาน  ครูผูส้อนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพฒันาตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ ในระดับ
ภูมิภาค(Boot Camp) ครูกลุ่มเป้าหมาย 19 คน เข้าร่วมประชุมรับฟงัค าช้ีแจงการนิเทศ ติดตามครผูู้สอนภาษาอังกฤษ 
ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ ในระดบัภูมิภาค (Boot Camp)  ครบทุกคน  คิดเป็นร้อยละ 
100 ได้ทราบแนวทางการเตรียมตวัรับการนิเทศ ตดิตามการจดัการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยคนละ 1 ช่ัวโมง 
ตลอดจนการเตรียมแผนการสอน อุปกรณ์ต่างๆ สื่อการเรียนการสอน เพื่อเตรียมตัวสอนนักเรียนให้มคีุณภาพยิ่งข้ึนไป 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ปัญหาระยะเวลาในการนเิทศ ติดตามครผููส้อนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนา 
ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค(Boot Camp) ค่อนข้างจ ากัด ต้องขอความร่วมมือศึกษานเิทศก์
ภาษาอังกฤษจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถร์่วมเป็นคณะออกนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของครูครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จ านวนทั้งหมด  
4 คน จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ์ เขต 1 จ านวน 1 คน และจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ์ จ านวน 3 คน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรนิเทศ ติดตามการเรยีนการสอนของครูครูผูส้อนภาษาอังกฤษท่ีผา่นการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค(Boot Camp) ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏบิัติงานของครูผูส้อนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพฒันา 
ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผูส้อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกน
น าภาษาอังกฤษในระดับภมูิภาค (Boot Camp)  จ านวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ ในระดับภมูิภาค (Boot Camp) 
จ านวน 19 คน ไดร้ับการนเิทศติดตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  คนละ 1 ช่ัวโมง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้ทราบ
ความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ตลอดจนส่งเสรมิ สนับสนุนการสอนของครูผูส้อนภาษาอังกฤษท่ีผา่นการพัฒนา 
ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp) พัฒนาการเรยีนการสอนของตนเอง  
ทราบจุดเด่น เห็นจดุพัฒนาในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ปัญหาระยะเวลาในการนเิทศ ติดตามครผููส้อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนา 
ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค(Boot Camp) ค่อนข้างจ ากัด ต้องขอความร่วมมือศึกษานเิทศก์
ภาษาอังกฤษจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถร์่วมเป็นคณะออกนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของครูครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค(Boot Camp) จ านวนทั้งหมด  
4 คน จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอตุรดติถ์ เขต 1 จ านวน 1 คน และจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ์ จ านวน 3 คน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรนิเทศ ติดตามการเรยีนการสอนของครูครูผูส้อนภาษาอังกฤษท่ีผา่นการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
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 กิจกรรมที่ 3 การประชุมถอดบทเรียนครผูู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน า
ภาษาอังกฤษในระดับภมูิภาค (Boot Camp) 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. การประชุมถอดบทเรียนของครผูู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษ 
ในระดับภมูิภาค(Boot Camp) จ านวน 19 คน ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. การถอดบทเรียนการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค (Boot Camp) ของ
ครูผูส้อนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพฒันาตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภมูิภาค (Boot Camp) 
จ านวน 19 คน ศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ในวันท่ี 25 สิงหาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด 
ในประเด็นการถอดบทเรียน คือ สิง่ที่ได้จากการอบรมพัฒนา การน าไปใช้/พัฒนาการเรียนการสอน บทเรียน/แนวคดิ 
ที่ได้รับ และผลการน าไปใช้ ครผูู้สอนภาษาอังกฤษได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เติมเติมประสบการณ์ใหต้นเอง 
มีความรู้ ความมั่นใจในการสอนมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมที่ 4 การอบรมขยายผลตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค (Boot Camp)  
แก่ครูผูส้อนภาษาอังกฤษทุกโรงเรยีนในสังกัด 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. การอบรมขยายผลตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกนัและความกา้วหน้าของการจัดการเรียนรู้ของครูผูส้อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมภิาค (Boot Camp)  โดยมีวิทยากรในการอบรมขยายผลซึ่งเป็นตัวแทน
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)  จ านวน 2 คน  คือ
นางสาวกฤตยา ทองแต้ม ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดติถ์ ซึ่งเป็น Master Trainer ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดติถ์ เขต 1 และนางสาวภัควลิญชญ์  ศรีใจมั่น ครู โรงเรยีนบ้านในเมือง ครูทีผ่่านการพัฒนา Boot 
Camp รุ่นที่ ๘ และ ดร.สมเดียว  เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เติมเต็มในการท า PLC 
และการจัดท า Best Practice การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการด าเนินงานตามกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม เป็นเงิน 40,000 บาท 
 2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการขยายผลตามโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษในระดับภมูิภาค (Boot Camp) 
อยู่ในระดับความพึงพอใจ ระดับมาก 
 
3. โครงการ  การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning  
 งบประมาณที่ใช้   48,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนมีการบรหิารจดัการเวลาเรยีน “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู”้  ได้อย่างเหมาะสม 
ตามสภาพบริบทของโรงเรียน 
 2. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทีไ่ดร้ับงบประมาณด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายฯ ควรขยาย
เครือข่าย   ในการพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุอย่างเหมาะสม ตามสภาพบริบทของโรงเรียน 
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4. โครงการ  นิเทศ ก ากับ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู”้และกิจกรรม Active Learning  
 งบประมาณที่ใช้    20,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ผู้บริหาร ครู ในโรงเรียนเป้าหมายน าแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ : Active Learning  ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล 
 2. ครูผู้สอนน าไปบูรณาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และสามารถน าสู่การปฏิบตัิได้ถูกต้อง  
 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามกระบวนการกิจกรรมท่ีโรงเรียนด าเนินการและเรียนรู้อย่างมีความสุขส่งผลให้นักเรียน
เป็นคนดีและมีคณุธรรม 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงบางกิจกรรมยังขาด
งบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ์
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ครูผูส้อนและผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน ควรต้องมีการวางแผนในการจัดกิจกรรม 
การเรยีนรู้ : Active Learning  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเมตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรยีน 
 
5. โครงการ  “บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย ประเทศไทย”  ปี 2561  
 งบประมาณที่ใช้   125,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน  โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย” สามารถจัดการเรียน 
การสอน และประสบการณ์ ดา้นวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย  และยังสามารถสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับป้ายบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย อีกด้วย 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  โรงเรียนที่สมัครเข้ารับป้าย 
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย  ควรได้รบัการนิเทศจากคณะกรรมการทุกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. โครงการ  พัฒนาทักษะงานอาชีพและงานแนะแนว  
 งบประมาณที่ใช้   45,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ขึ้นไป  มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ตามความถนัด ความสนใจของตนเองที่ดีต่องานอาชีพ 
 2. ครูผู้รับผิดชอบทักษะงานอาชีพทุกโรงเรียนไดร้ับการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามจดุมุ่งหมาย 
 3. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  มีความรู้ทักษะงานอาชีพท่ีหลากหลาย  
สามารถน าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
 1. ครูที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการน าความรู้และทักษะงานอาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
 2. ครูผู้สอนทักษะอาชีพและครูแนะแนว จัดท าโครงการอาชีพการแนะแนว ให้กับนักเรียนที่สนใจ เพื่อเป็นการหา
รายได้ระหว่างเรียนและศึกษาต่อสายอาชีพ 
 3. ครูผู้สอนน านวัตกรรมการเรียนการสอนแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน 
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7. โครงการ  โรงเรยีนคุณธรรม สพฐ.  
 งบประมาณที่ใช้   344,108 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. โรงเรียนคณุธรรมเปา้หมายสามารถด าเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร  ครู  นักเรียน โดยก าหนด
คุณธรรมเป้าหมาย และคณุธรรมอัตลักษณไ์ดส้อดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
 2. ครูไดร้ับการพัฒนา อบรม มีความตระหนักในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการสร้างเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือ 
 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคณุธรรม จริยธรรมและกระบวนการคิดเชิงระบบท่ีเกิดจากการลงมือปฏิบัติโครงงาน
คุณธรรม (Moral Project) 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. โครงการ  เสริมสร้างคณุธรรม จรยิธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศกึษา “ป้องกันการทุจริต”   
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
 งบประมาณที่ใช้    183,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมทีักษะกระบวนการคดิ มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียงมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคณุธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
 2. ครูผู้สอนร้อยละ 90  มีความเขา้ใจ และสามารถจดัการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต  ให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. โรงเรียนทุกโรงเรียน ร้อยละ 90 ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนกิจกรรมตามมาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียน
สุจรติ ได้อย่างมีคุณภาพ 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  งบประมาณที่ไดร้ับไม่เพียงพอ และไมเ่ป็นไปตามก าหนดในแผนปฏบิัติงาน 
ประกอบกับกิจกรรมอื่น ๆ อาจมมีาก จนท าให้ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  การด าเนินงานในปีต่อไป  ควรสนบัสนุนงบประมาณใหโ้รงเรยีนทุกโรงเรียน 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสุจริต   
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9. โครงการ  พัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ ์กิจกรรม  ขับเคลื่อนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ถานศึกษา  
 งบประมาณที่ใช้   258,300 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน  มีความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 80  วัดได้จากแบบสอบถามหลังการประชุมสมัมนา  
 2. ครูผู้สอน ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความเข้าใจการน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ให้กับนักเรียนได้ร้อยละ 80 มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม วัดไดผ้ลงานการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
หลังจากการอบรม  และจากการนิเทศ ติดตาม ท่ีโรงเรียน  ครผูู้สอนสามารถน าไปใช้จัดการเรยีนการสอนในห้องเรียน   
มีผลการใช้แผนการจัดการเรยีนรู้ และมีชิ้นงานของนักเรียนท่ีเกดิจากการคิด วิเคราะห์ มีการถอดบทเรียนหลังแผนฯ 
 3. นักเรียนสามารถน าหลักปรัชญาฯ ไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม เกดิทักษะการคดิวิเคราะห์ ด ารงตน 
อยู่บนทางสายกลาง ร้อยละ 100  โดยวัดจากผลงานหลังเสร็จสิ้นการอบรม และผลงานที่น ามาจดัประกวดนิทรรศการ 
(Best Practice) 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  งบประมาณที่ไดร้ับไม่เพียงพอ และไมเ่ป็นไปตามก าหนดในแผนปฏบิัติงาน 
ประกอบกับกิจกรรมอื่น ๆ อาจมมีาก จนท าให้ไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  การด าเนินงานในปีต่อไป ควรจดัสรรงบประมาณให้โรงเรียนท่ีเป็นศนูย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ส าหรับด าเนนิกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ และขยายผลให้กับ
โรงเรียนอื่น ๆ ในเครือข่าย ครูผูส้อน และนักเรยีนแกนน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. โครงการ  ประเมินคุณภาพนักเรียนช้ัน ป.1, 2, 4, 5, ม.1, ม.2    
 งบประมาณที่ใช้   406,100 บาท 
 ผลการด าเนินงาน  นักเรียนช้ันป.1, 2, 4, 5, ม.1, ม.2  จ านวน 8,372 คน ได้รับการประเมินคณุภาพด้วยข้อสอบ
กลางท่ีได้มาตรฐาน 
 
11. โครงการ  รายงานผลการวจิัย รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรยีนการสอน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์  
 และเขียน โดยใช้การเสรมิพลังแบบ CPAC  
 งบประมาณที่ใช้   35,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน  ครูผูส้อนกกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนด้านการอ่านคดิวิเคราะห์  
และเขียน 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  ความต่อเนื่องในการพัฒนาของครผูู้สอนเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารให้ทนัสมัย 
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12. โครงการ  ค่ายฝึกอ่าน คิด พิชิต PISA  
 งบประมาณที่ใช้   48,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ีอายุ 15 ปีในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถเ์ขต 1 ทุกโรงเรยีนและนกัเรียนที่มีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถท าข้อสอบตามแนว PISA  
ได้อย่างมีคณุภาพ  
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  การน าหลักสูตรการอบรมสู่การปฏิบัติในระดับเครือข่าย 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  โครงการ  ประเมินคุณภาพนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
 งบประมาณที่ใช้   112,804 บาท 
 ผลการด าเนินงาน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 มีผลคะแนนเฉลีย่ ด้านภาษา ด้านค านวณ
และด้านเหตผุลจากการสอบระดบัชาติ (NT) สูงกว่าปีการศึกษา 2559 
 ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน  ระยะเวลาในการส่งเกณฑ์ให้คะแนนการตรวจเขียนตอบระหว่างส่วนกลาง 
กับเขตพื้นที ่
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  การอ านวยความสะดวกเรื่องการสง่เกณฑ์ให้คะแนนการตรวจข้อสอบเขียนตอบ
ระหว่างส่วนกลางและเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 
14. โครงการ  พัฒนาเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรยีนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  กิจกรรม  การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล“หลักสตูรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย” 
 งบประมาณที่ใช้    108,800 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   
 1. ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการพฒันาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์
สู่สะเต็มศึกษา  
 2. ผู้บริหารสามารถนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สูส่ะเต็มศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
 3. เครือข่ายโรงเรียน STEM ศึกษา ช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนการจดัการศึกษาปฐมวัยสู่สะเตม็ศึกษา  
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน 
 1. ครูมีภาระงานในหน้าท่ีมากขึ้น   
 2. โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่มสีื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้  
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  จัดกิจกรรมบูรณาการคณติศาสตร ์และวิทยาศาสตร์ในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

1. โครงการ  พัฒนาศักยภาพครผูู้รับผิดชอบการด าเนินงานระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา    
 งบประมาณที่ใช้   47,403 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   ครูผูร้ับผดิชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน มีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรอง  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีข้อมลูนักเรยีนเป็นรายบุคคล และสามารถบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง 
เป็นระบบ มีข้อมูลนักเรียนเป็นปจัจุบัน และนักเรียนท่ีมีฐานะยากจนและประสบปญัหาไดร้ับการช่วยเหลือจาก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ไดต้รงตามสภาพจริงและทั่วถึง 
 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  ระยะเวลาในการอบรมมีน้อย เนือ่งจากมีข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน   
 1. สพฐ.ควรก าหนดแนวทางและแบบรายงานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีนในแต่ละด้านใหส้ถานศึกษา
ด าเนินการให้ครอบคลมุครบถ้วนทุกด้าน และเป็นไปในแนวทางเดยีวกันทั่วประเทศ 
 2. จัดสรรงบประมาณใหส้ านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับทัศนคติ
ผู้ปกครองนักเรยีนและผู้เกีย่วข้องกับการจัดการศึกษา 
 
2. โครงการ  เสรมิสร้างทักษะชีวิตและวินัยเชิงบวกนักเรยีน ประจ าปี  2561  
 งบประมาณที่ใช้   80,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน  นักเรียนมภีูมิคุม้กัน ไดร้ับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและทักษะชีวิต สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีไ่ม่ดีใหเ้ป็นบุคคลที่มีลกัษณะอันพึงประสงค์ และน าความรู้ที่ได้จากอบรม ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแกไ้ข
ปัญหาในสถานการณต์่างๆ ได ้
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  งบประมาณที่จัดสรรไมเ่พียงพอตอ่กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ท าให้ต้องลด
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  สพฐ.ควรก าหนดรูปแบบในการอบรมและกลุม่เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน 
ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปญัหา โดยเฉพาะภยัจากยาเสพตดิ 
 
3. โครงการ  ลูกเสือประชาธิปไตยตา้นภัยยาเสพตดิเทิดไท้องค์ราชัน  
 งบประมาณที่ใช้   95,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 95 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมมีเครือข่ายการท างานและปฏิบตัหิน้าท่ีเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ยาเสพตดิในสถานศึกษา และมีการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียนใหม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้าน คือ  
ยึดมั่นประชาธิปไตย  มีคุณธรรมความเป็นไทย  และห่างไกลยาเสพติด 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  เกิดภัยธรรมชาติ  (ฝนตกหนัก) 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรจัดอบรมช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝน 
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4. โครงการ  ประชุมเชิงปฏิบตัิการ การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนา ระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสาร
 หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมลูทางการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา
 งบประมาณที่ใช้    16,000 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   

  1. ครู และบุคลากร โรงเรยีนในสังกัดทุกโรงเรยีนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดท า จัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษา 
  2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมกีารพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศด้านการจบการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน จัดสรรงบประมาณมาใหล้่าช้า ไมท่ันต่อการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรแจ้งจัดสรรงบประมาณมาให้ทันต่อการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. โครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรยีนรวม ปีงบประมาณ 2561  
 งบประมาณที่ใช้   427,440 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   

  1. นักเรียนพิการในโรงเรียนที่จดัการเรยีนรวม จ านวน 137 โรงเรยีน ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศกึษาอย่างทั่วถึง
และมีคณุภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จดัการเรียนรวมได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง  ในรูปแบบที่เหมาะสม 
และหลากหลายวิธีการ 

  3.  โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียน จ านวน 137 โรงเรียนสามารถจดัการศึกษาให้กับเด็กพิการ ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  จัดสรรงบประมาณมาใหล้่าช้า ไมท่ันต่อการด าเนินงาน 
 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน  ควรแจ้งจัดสรรงบประมาณมาให้ทันต่อการด าเนินงาน 
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6. โครงการ  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 งบประมาณที่ใช้   797,400 บาท 
 ผลการด าเนินงาน   
 กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model”  
ด าเนินการจัดเข้าคา่ยอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลง้ิวงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดติถ์ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนในสังกดัจ านวน 143 โรงเรียน ครูที่เขา้รบัการอบรมโรงเรยีนละ 1 คน ด าเนินการอบรม/ 
เข้าค่าย จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 3 วัน รุ่นที่ 1 วันท่ี 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี ่5 – 6 โรงเรียนละ  
2 คน จ านวน 109 โรงเรียน รวม 218 คน รุ่นที ่2 วันท่ี 3 – 5 มีนาคม 2562 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 – 3 โรงเรียนละ 
6 คน จ านวน 35 โรงเรียน รวม 210 คน  
 จากการจัดเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบตัิการส่งผลให้นักเรียน มีจติส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม มจีิตอาสาในการพัฒนา
บ้านเมือง มีคุณธรรมน าความรู้ มคีวามส านึกในความเป็นชาตไิทย วิถีประชาธิปไตย และสามารถด าเนินโดยยดึหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ไดม้ีโอกาสประกอบกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย  
ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน อดกลั้น และรู้รักสามัคคี เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันตสิุข 
 กิจกรรมที่ 2 มหกรรมการประกวด Best practice “รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit 
Model” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานงานวิชาการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาอุตรดิตถ์ เขต 1 
 การจัดมหกรรมการประกวด Best practice “รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา  Uttaradit Model” 
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ จัดกิจกรรมการประกวดการจัดนิทรรศการของโรงเรียนท่ีจัดกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 72 โรงเรยีน จาก 23 เครือข่าย (เครือข่ายละ 3 โรงเรียน) และการแสดงผลงานทางวิชาการ 
ของโรงเรียน จ านวน 20 โรงเรยีน ก าหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องคัทลียา 
โรงแรมฟรายเดย์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 1,250 คน และส่งผลใหผู้้เข้าร่วมกิจกรรม 
ได้มเีวทีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ และด้านอาชีพ นักเรยีนที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม  
ได้จุดประกายด้านความคิด สามารถน าไปต่อยอดเป็นอาชีพเมื่อจบการศึกษาต่อไปได ้
 ปัญหา/อุปสรรคการด าเนินงาน  
 1. การจัดสรรงบประมาณลา่ช้าและมีการเร่งรัดการใช้งบประมาณมากเกินไป   
 2. เดือนมีนาคมสถานศึกษาทุกแหง่อยู่ระหว่างการสอบปลายภาคของนักเรียน และอยูร่ะหว่างการก าลงัจะปิดภาคเรียน 
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คณะท างาน 
 
 

  ที่ปรึกษา  
 

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

 
 

  คณะท างาน 
 

 นายเชษฐ์  ไทยปิยะ     รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  ประธานคณะท างาน 
 นางสาวละออ  วันจิ๋ว ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานคณะท างาน 
 นายสมบรูณ์  วันยะนาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
 นางจันทร์ธิรา  วงษ์วรรณา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
 นางสุกัญญา  หอมอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ ์ คณารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
 นางสาวสุพัตรา  ศิษยปู่ทรัพย ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ คณะท างาน 
 นายเลิศ  แปลงดี  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 านาญการ 
 
 

  ออกแบบปก 
 

 นายสมบูรณ์  วันยะนาพร    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 
 


