คำนำ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ฉบับนี้จัดทาขึ้น เพื่อสรุปผลการดาเนินงาน
ตามบทบาท อานาจหน้าที่ และภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนา การดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่หน่วยงาน สถานศึกษา และสาธารณชนทั่วไปรับทราบ
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นาเสนอเป็นภาพรวม
ผลการดาเนินงานจาแนกรายโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงาน
อื่นๆ โดยนาเสนอ เป็นข้อมูลสาหรับการวางแผน และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
โดยการจัดพิมพ์เป็นเอกสารและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 www.utdone.net
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูลในการจัดทาครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดาเนินงาน
ฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศต่อไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
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โครงสร้างการบริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
หน่วยงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
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ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
วิสัยทัศน์
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1

ส่วนที่ 1
สภาพทัว่ ไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทัว่ ไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต1 เลขที่ 91/7 ถนนพำดวำรี หมู่ที่ 3 ตำบลป่ำเซ่ำ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000 โทรศัพท์ 055 817760 โทรสำร 055 817759 เว็บไซต์
http://www.utdone.net ตั้งอยู่ในเขตภำคเหนือตอนล่ำง ระหว่ำงละติจดู ที่ 17 องศำ 37 ลิปดำ และ 19 องศำ
30 ลิปดำ ลองติจูดที่ 100 องศำ 05 ลิปดำ และ 101 ลิปดำตะวันออก อยู่ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดอุตรดิตถ์
5 กิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร โดยทำงรถไฟ 485 กิโลเมตร และโดยทำงรถยนต์ 491 กิโลเมตร มีอำณำเขต
ติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ติดกับอำเภอท่ำปลำและจังหวัดแพร่
ทิศใต้ อำเภอพิชัย ติดกับจังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันออก อำเภอทองแสนขัน ติดกับจังหวัดพิษณุโลก
ทิศตะวันตก อำเภอลับแล ติดกับอำเภอตรอน อำเภอพิชัย และจังหวัดสุโขทัย

สภาพพื้นทีแ่ ละลักษณะทางภูมปิ ระเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มี 3 ลักษณะ คือ
1. ที่ราบลุ่มแม่น้าน่าน บริเวณสองฝั่งของแม่น้ำน่ำนและลำน้ำสำขำทีไ่ หลมำบรรจบกับแม่น้ำน่ำน สภำพพื้นที่
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รำบลุ่ม อยู่ในเขตอำเภอตรอน พิชัย และบำงส่วนของอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ลับแล และอำเภอทองแสนขัน
2. ที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขา บริเวณที่อยู่ต่อเนื่องจำกบริเวณที่รำบลุม่ แม่น้ำทำงด้ำนเหนือและด้ำน
ตะวันออกของจังหวัดประกอบด้วยที่รำบแคบๆ ระหว่ำงหุบเขำตำมแนวคลองตรอน คลองแม่พร่อง และลำธำรสำยต่ำงๆ
สลับกับภูมิประเทศเป็นเขำอยู่ในเขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ และลับแล
3. เขตภูเขาและทีส่ ูง อยู่ในบริเวณทำงด้ำนเหนือและทำงตะวันออกของจังหวัด โดยเฉพำะเขตอำเภอ
เมืองอุตรดิตถ์ และอำเภอลับแล

ลักษณะภูมอิ ากาศ
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับอิทธิพลจำกกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ มีควำมชื้น และ
ควำมร้อนสูงในฤดูร้อนอำกำศจะร้อนจัด อำกำศเย็นสบำยในฤดูหนำว และมีฝนตกชุกในฤดูฝน

การปกครอง
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจังหวัดหนึ่งในภำคเหนือตอนล่ำงในแดนล้ำนนำตะวันออก อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร
โดยทำงรถยนต์ 491 กิโลเมตร และโดยทำงรถไฟ 485 กิโลเมตร มีพนื้ ที่ประมำณ 7,838.592 ตำรำงกิโลเมตร
จังหวัดอุตรดิตถ์แบ่งกำรปกครองเป็น 9 อำเภอ อยู่ในเขตพื้นที่บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 จำนวน 5 อำเภอ คือ 1) เมืองอุตรดิตถ์ 2) ตรอน 3) พิชัย 4) ลับแล และ 5) ทองแสนขัน
มีพื้นที่ประมำณ 3,010.87 ตำรำงกิโลเมตร แบ่งเขตกำรปกครองเป็น 45 ตำบล 417 หมู่บ้ำน เทศบำล 20 แห่ง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล 33 แห่ง
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ตารางที่ 1 เขตการปกครองเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1
เขตการปกครอง
พืนที่
อ้าเภอ
(ตร.กม.)
ต้าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต.
เมืองอุตรดิตถ์
756.48
17
158
11
7
ตรอน
314.50
5
47
2
5
พิชัย
736.68
11
98
2
11
ลับแล
448.77
8
65
4
6
ทองแสนขัน
754.44
4
49
1
4
รวม
3,010.87
45
417
20
33

ห่างจากจังหวัด
22 กม.
45 กม.
8 กม.
42 กม.

ที่มา : ที่ทำกำรปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์

การจัดการศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต1 ตั้งขึ้นตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรือ่ ง
กำรกำหนดเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 175 เขต เมื่อวันที่ 7 กรกฎำคม 2546 ตำมมำตรำ 5 และมำตรำ 37 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กับมำตรำ 8 มำตรำ 33 และ มำตรำ 36 แห่งพระรำชบัญญัตริ ะเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
พ.ศ. 2546 โดยกำรยุบรวมหน่วยงำนทำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรภำยในจังหวัด ประกอบด้วย 1) สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 2) สำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัด 3) สำนักงำนสำมัญศึกษำจังหวัด 4) สำนักงำนศึกษำธิกำรอำเภอ
และ 5) สำนักงำนกำรประถมศึกษำอำเภอ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต1 มีเขตพืน้ ที่บริกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 5 อำเภอ
คือ 1) อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ 2) อำเภอตรอน 3) อำเภอพิชัย 4) อำเภอลับแล และ 5) อำเภอทองแสนขัน

N
E
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S

โครงสร้างการบริหาร
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.)

ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)

กลุ่ม
อ้านวยการ

กลุ่ม
นโยบายและแผน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

กลุ่ม
บริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

หน่วย
ตรวจสอบภายใน

กลุ่ม
กฎหมายและคดี

สถานศึกษา
(164 โรงเรียน)

ร
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ข้อมูลพืน้ ฐานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
ตารางที่ 2 จ้านวนบุคลากร สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
บุคลากร / กลุ่ม

ชาย

ข้ำรำชกำร
ผอ./รอง ผอ.
กลุ่มอำนวยกำร
กลุ่มนโยบำยและแผน
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
หน่วยตรวจสอบภำยใน
รวมข้าราชการ
พนักงำนรำชกำร

4
1
1
1
4
2
4
1
1
19

หญิง

รวม

6
6

4
7
7
1

5
7
1
8
6
2
41
2

9
9
1
12
7
3
60
2

ลูกจ้ำงประจำ

6

4

10

ลูกจ้ำงชั่วครำว

2

3

5

27

50

77

รวมบุคลากร สพป. ทังสิน

ตารางที่ 3 จ้านวนโรงเรียนครู นักเรียน ห้องเรียน อัตรานักเรียน : ห้อง และนักเรียน : ครู
อ้าเภอ

โรงเรียน

ครู/ผู้บริหาร

นักเรียน

ห้องเรียน

เมืองอุตรดิตถ์
ตรอน

60
21

479
154

7655
2108

พิชัย

48

363

ลับแล

18

ทองแสนขัน
รวม สพฐ.

นักเรียน:ห้อง

นักเรียน:ครู

535
183

14
12

:1
:1

16
14

:1
:1

5657

438

13

:1

16

:1

123

1690

138

12

:1

14

:1

17

150

2067

155

13

:1

14

:1

164

1269

19177

1449

13

:1

15

:1

ร
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ตารางที่ 4 จ้านวนโรงเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระดับที่จัดการศึกษา
อ้าเภอ
อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 2
รวม
- ป.6
- ป.6
- ม.3
- ม.3
- ม.6

ร้อยละ

เมืองอุตรดิตถ์

9

40

5

6

60

36.59

ตรอน

3

12

1

5

21

12.80

พิชัย

6

35

1

5

48

29.27

ลับแล

14

1

3

18

10.98

ทองแสนขัน

10

7

17

10.37
100

ร้อยละ

1

18

111

8

26

1

164

10.98

67.68

4.88

15.85

0.61

100

ตารางที่ 5 จ้านวนนักเรียนสังกัดส้านักงานเขตพืนทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
จ้านวนนักเรียน
ระดับชัน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบำล 1
134
134
268
อนุบำล 2
903
829
1732
อนุบำล 3
1027
987
2014
รวมอนุบาล
2064
1950
4014
ประถมศึกษำปีที่ 1
1078
981
2059
ประถมศึกษำปีที่ 2
1085
1016
2101
ประถมศึกษำปีที่ 3
1085
1003
2088
ประถมศึกษำปีที่ 4
1175
958
2133
ประถมศึกษำปีที่ 5
1169
1068
2237
ประถมศึกษำปีที่ 6
1238
1050
2288
รวมประถมศึกษา
6830
6076
12906
มัธยมศึกษำปีที่ 1
477
273
750
มัธยมศึกษำปีที่ 2
419
333
752
มัธยมศึกษำปีที่ 3
380
294
674
รวม ม.ต้น
1276
900
2176
มัธยมศึกษำปีที่ 4
15
12
27
มัธยมศึกษำปีที่ 5
11
13
24
มัธยมศึกษำปีที่ 6
14
16
30
รวม ม.ปลาย
40
41
81
รวม มัธยมศึกษา
1316
941
2257
รวม สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
10210
8967
19177

ห้องเรียน
27
155
159
341
161
163
165
166
166
165
986
40
37
39
116
2
2
2
6
122
1449

ร
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ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET) และผลการประเมิน
ความสามารถพืนฐานนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET) ชันประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับ

นักเรียน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

รวม
4 กลุ่มสาระ

ภาษาไทย

อังกฤษ
เฉลี่ย
36.34

เฉลี่ย
37.12

เฉลี่ย
39.12

เฉลี่ย
39.79

ระดับประเทศ

704,705

เฉลี่ย
46.58

ระดับสังกัด (สพฐ.)

450,996

45.29

32.73

35.55

38.13

37.93

ระดับเขตพื้นที่

1,981

47.48

34.58

37.86

39.91

39.96

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET) ชันมัธยมศึกษาปีที่ 3
จ้านวน
นักเรียน

ภาษาไทย
เฉลี่ย

เฉลี่ย

เฉลี่ย

เฉลี่ย

รวม
4 กลุ่มสาระ
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

624

45.45

27.89

21.95

30.31

31.40

ระดับ

ระดับเขตพื้นที่

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพืนฐาน (O-NET) ชันมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระดับ

จ้านวน
นักเรียน

เฉลี่ย

เฉลี่ย

เฉลี่ย

เฉลี่ย

เฉลี่ย

รวม
4 กลุ่มสาระ
เฉลี่ย

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

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

ระดับโรงเรียน

26

45.13

21.68

16.73

26.21

31.92

28.87

ผลการทดสอบความสามารถพืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชันประถมศึกษาปีที่ 3
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ
ผลคะแนนการทดสอบจ้าแนกตามวิชา (เฉลี่ยร้อยละ)
ระดับคุณภาพ
ระดับ
เฉลี่ยรวม
รวม
ด้านภาษา
ด้านค้านวณ
ด้านเหตุผล
ทัง 3 ด้าน
ระดับประเทศ
52.67
37.75
45.31
45.25
พอใช้
ระดับสังกัด (สพฐ.)

51.94

38.38

44.98

45.10

พอใช้

ระดับเขตพื้นที่

53.92

40.07

45.97

46.66

พอใช้

ร
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ตารางที่ 7 รายชื่อเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน
อ้าเภอ
จ้านวนโรงเรียน
ประจ้าเครือข่ายฯ
1 เมืองฝำง
เมืองอุตรดิตถ์
9
2

นพเก้ำศึกษำ

เมืองอุตรดิตถ์

9

3

ด่ำนดำรงฤทธิ์

เมืองอุตรดิตถ์

11

4

ไตรภำคี

เมืองอุตรดิตถ์

8

5

อนุบำลอุตรดิตถ์

เมืองอุตรดิตถ์

3

6

ป่ำเซ่ำ-หำดกรวด

เมืองอุตรดิตถ์

8

7

เมืองอุตรดิตถ์

เมืองอุตรดิตถ์

6

8

คุ้งตะเภำ-ถ้ำฉลอง

เมืองอุตรดิตถ์

8

9

ดำรำรัศมี

พิชัย

7

10 ไร่อ้อยดำรำ

พิชัย

7

11 พิชัยสงครำม

พิชัย

7

12 นำยำง

พิชัย

5

13 พิชัยท่ำพญำ

พิชัย

8

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 พระแท่นศิลำอำสน์

ลับแล

6

21 ลับแลพัฒนำ

ลับแล

11

22 ผักขวง

ทองแสนขัน

6

23 เหล็กน้ำพี้

ทองแสนขัน

7

24 บ่อทอง

ทองแสนขัน

7

นำยเชษฐ์ ไทยปิยะ

นำยนิรัติ โปร่งแสง

นำยไพบิน เขือนแก้ว

ร
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
วิสัยทัศน์ (vision)
องค์กรแข็งแกร่ง จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)
1. จัดกำรศึกษำให้มีคณ
ุ ภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและพัฒนำสู่ระดับสำกล
2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้เรียนรูต้ ำมศักยภำพ ปลูกฝังให้ผู้เรียน
เป็นคนดี สำนึกในควำมเป็นไทย และห่ำงไกลยำเสพติด
3. พัฒนำและเสริมสร้ำงสมรรถนะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรฐำนวิชำชีพ พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้มีกำรวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้และนวัตกรรม เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
4. บริหำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน
ตำมหลักธรรมำภิบำล

ค่านิยม (Core Values)
บริกำรดี มีควำมรับผิดชอบ

วัฒนธรรม (Culture)
ยิ้ม ไหว้ ทักทำย ให้บริกำร ทำงำนเป็นทีม

เป้าประสงค์ (Goals)
เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มีคุณภำพ
และมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
จึงกำหนดเป้ำประสงค์ ดังนี้
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคน มีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัย
และมีคณ
ุ ภำพ
2. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง มีคุณภำพ และเสมอภำค
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และสถำนศึกษำ มีประสิทธิภำพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนสู่คณ
ุ ภำพระดับมำตรฐำนสำกล
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 เน้นกำรทำงำนแบบบูรณำกำร มีเครือข่ำย
กำรบริหำรจัดกำร บริหำรแบบมีสว่ นร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ และกระจำยอำนำจและควำมรับผิดชอบ
สู่สถำนศึกษำ

ร
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แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยหลัก และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ยุทธศำสตร์ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกำรพัฒนำประเทศ
4. ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ยุทธศำสตร์ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อกำรศึกษำ
6..ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ

เป้าหมายหลัก
1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม มีภูมคิ ุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ
กำรพัฒนำประเทศในอนำคต
2. กำลังคนได้รบั กำรผลิตและพัฒนำ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล โดยกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน

กลยุทธ์
1. พัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนำผูเ้ รียนในรูปแบบ
ที่หลำกหลำยสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. พัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำให้ทันสมัย
สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3. ส่งเสริมกำรพัฒนำเนื้อหำสำระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ เพื่อกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน
ตำรำเรียนที่มีคณ
ุ ภำพ รวมทั้งตำรำเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4. ปรับปรุงระบบทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
5. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และควำมเป็นพลเมืองและพลโลก ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ในระบบกำรศึกษำอย่ำงเข้มข้น
6. วำงแผนกำรผลิต และพัฒนำครู คณำจำรย์ อย่ำงเป็นระบบให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ
7. ปรับระบบกำรผลิตครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
8. เร่งรัดพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ รวมทั้งครูประจำกำรทีส่ อนไม่ตรงวุฒิครูที่สอนคละชั้นและครูใน
สำขำวิชำที่ขำดแคลน
9. สร้ำงขวัญกำลังใจ สร้ำงแรงจูงใจให้กับครู คณำจำรย์ และบุคลกรทำงกำรศึกษำ
10. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
11. เร่งผลิตและพัฒนำกำลังคนสำขำที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ อำทิ ด้ำนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีแพทย์
และพยำบำล
12. ส่งเสริมภำพลักษณ์กำรอำชีวศึกษำ เร่งปรับค่ำนิยม และวำงรำกฐำนทักษะอำชีพให้แก่ผู้เรียนตั้งแต่
วัยกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
13. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้มีควำมสำมำรถพิเศษอย่ำงต่อเนือ่ งทุกระดับ
14. เสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของกระบวนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคน โดยสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ตำมรูปแบบประชำรัฐ ทั้งระหว่ำงองค์กรภำยในและต่ำงประเทศ
15. ส่งเสริมงำนวิจัยและนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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16. ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้แก่ผู้เรียน
ในทุกกพื้นที่ครอบคลุมถึงคนพิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผูม้ ีควำมต้องกำรพิเศษ
17. เร่งสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่ำงกว้ำงขวำง
18. จัดหำทุนและแหล่งทุนทำงกำรศึกษำ
19. เร่งพัฒนำแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรศึกษำและกำรเรียนรูต้ ลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพมีควำมหลำกหลำย
และสำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง
20. พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรที่ทันสมัยและไม่ซ้ำซ้อน
ให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ
21. พัฒนำกระบวนกำรจัดทำระบบฐำนข้อมูลกลำงทำงกำรศึกษำของประเทศ ระบบกำรรำยงำนผลของ
ฐำนข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำให้เป็นเอกภำพเป็นปัจจุบันและมีมำตรฐำนเดียวกัน
22. ผลิตและพัฒนำโปรแกรมประยุกต์ หรือสื่อกำรเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียนสถำนศึกษำ และ
หน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับ/ประเภทกำรศึกษำ นำมำใช้เพิ่มคุณภำพกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ
23. จัดหำอุปกรณ์/ทรัพยำกรพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กบั ผู้เรียงอย่ำงเพียงพอทั่วถึง
และเหมำะสมกับกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
24. ปรับปรุงกลไกกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล โดยเน้นด้ำนคุณธรรม
ควำมโปร่งใส ทั้งในระดับส่วนกลำง และในพื้นที่ระดับภำค/จังหวัด
25. พัฒนำระบบบริหำรงำนงบประมำณ/กำรเงินให้มีประสิทธิภำพ
26. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำตอบสนองกำรสร้ำงอำชีพและเพิ่มคุณภำพชีวิตลดควำมเหลื่อมล้ำ
สร้ำงควำมสมำนฉันท์ และเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
27. เร่งส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีสว่ นร่วมรับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งสนับสนุนทรัพยำกร
เพื่อกำรศึกษำ
28. เสริมสร้ำงภำพลักษณ์หน่วยงำนให้เกิดควำมร่วมมือ และสร้ำงเครือข่ำย/ควำมเป็นภำคีหุ้นส่วน
กับองค์กร ทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
29. ส่งเสริมและขยำยผลให้สถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทีม่ ีควำมพร้อมพัฒนำเป็นสถำนศึกษำ
นิติบุคคลในกำกับ

ร
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพือ่ เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสำนักงำน ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัด ตำมภำระงำนและกำรติดตำมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำดังนี้

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณงานประจา
งบประมำณทีใ่ ช้บริหำรจัดกำรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (งำนประจำ) จำกงบบริหำรสำนักงำน และพัฒนำ
กำรศึกษำ ดำเนินกำรจัดตั้งและเบิกจ่ำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
ที่

รายการ

ก. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
1 ค่ำเบี้ยประชุม ก.ต.ป.น.
2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร-ประชุมอบรมสัมมนำ
3 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง
4 ค่ำซ่อมแซมครุภณ
ั ฑ์
5 ค่ำวัสดุสำนักงำน
6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
7 ค่ำบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ
8 ค่ำตอบแทนกำรปฏิบตั ิงำนนอกเวลำรำชกำร
9 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร
10 พัฒนำประสิทธภำพตำมนโยบำย
11 จ้ำงเหมำพนักงำน/บุคลำกรทำควำมสะอำด 1 อัตรำ
ข. ค่าสาธารณูปโภค
1 ค่ำไฟฟ้ำ
2 ค่ำโทรศัพท์
3 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข
4 ค่ำไฟฟ้ำค่ำยลูกเสือ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ใช้ (บาท)
45,000.00
249,345.50
42,355.69
154,210.00
632,438.67
150,512.40
74,050.00
64,540.00
164,062.50
150,881.00
90,000.00
972,606.30
85,854.89
71,878.00
2,947,734.95

ร
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สรุปผลการดาเนินงานงบพัฒนาคุณภาพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรตำมแผนปฏิบตั กิ ำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณงบพัฒนำคุณภำพตำมกลยุทธ์ โดยยึดนโยบำย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นกรอบในกำรดำเนินกำร ดังนี้
ที่

ชื่อโครงการ

กลุ่มอานวยการ
1 พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ
กิจกรรมที่ 3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)
กิจกรรมที่ 4 กำรดำเนินงำนตัวชี้วดั กำรประเมินส่วนรำชกำร
ตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริ ำชกำร (มำตรำ 44)
กิจกรรมที่ 5 กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
กิจกรรมที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำร
กิจกรรมที่ 7 กำรควบคุมภำยใน
กิจกรรมที่ 8 พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมเกณฑ์
กำรประเมิน “สถำนที่ทำงำนน่ำอยู่นำ่ ทำงำน”
กิจกรรมที่ 9 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรประชำสัมพันธ์
2 พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมิน
“สถำนที่ทำงำนน่ำอยู่น่ำทำงำน”
กลุ่มนโยบายและแผน
1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ
งำนแผนและงบประมำณ งำนติดตำมประเมินผลและรำยงำน
กิจกรรมที่ 1 กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล
กำรจัดกำรศึกษำฯ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดตั้งงบประมำณ ประจำปี 2562
และรำยจ่ำยปี 2561
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำนข้อมูล e-MES
กิจกรรมที่ 4 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ปี 2561
กิจกรรมที่ 5 ขับเคลื่อนแผนปฏิบตั ิกำรสู่กำรปฏิบัติ ปี 2561
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย
2 กำรติดตำมและแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในสถำนศึกษำ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1 พัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

80,000
35,061.50
16,250
14,843

นำงชะเรียม ชัยทอง และคณะ
นำงวันชำติ พงษ์พิชิต
นำงวันชำติ พงษ์พิชิต
นำงชะเรียม ชัยทอง
นำงชะเรียม ชัยทอง
(กิจกรรมที่ 4 – 7)

63,660 นำงสุดจิตร เข็มเพ็ชร
59,907 นำงสำวกรรณิกำ กำไหล่ทอง
นำยอัครเดช แก้วบุญมำ
223,679 นำงสุดจิตร เข็มเพ็ชร

นำงสำวละออ วันจิ๋ว และคณะ
29,526 นำงวัชรำ คำภู่
นำงสำวสุพัตรำ ศิษย์ปู่ทรัพย์
14,700 นำงจันทร์ธิรำ วงษ์วรรณำ
16,700 นำงจันทร์ธิรำ วงษ์วรรณำ
30,189 นำงสำวพิชญ์ ณัฏฐ์คณำรักษ์
50,359.50 นำยธิติวุฒิ มังคลำด
นำงสุกัญญำ หอมอ่อน
73,092 นำยสมบูรณ์ วันยะนำพร
37,089 นำยสมบูรณ์ วันยะนำพร
76,000 นำงดิศรำ พรมโต

ร
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ที่
1

1
2

3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อโครงการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
พัฒนำภำรกิจงำนกลุม่ บริหำรงำนบุคคลสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบตั ิกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจกำรประเมินวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์ใหม่ (ตำมหนังสือ
สำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560)
กิจกรรมที่ 2 กำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเลือ่ นเป็นวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ
และเชี่ยวชำญ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงำนลูกเสือ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
พัฒนำภำรกิจงำนกลุม่ บริหำรงำนบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
กิจกรรมที่ 1 กำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ตำแหน่งครูรำยเดือนแก้ไขปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต
กิจกรรมที่ 2 กำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว
ตำแหน่งธุรกำรโรงเรียน
กิจกรรมที่ 3 กำรให้ควำมรู้กำรวำงแผนชีวิตหลังเกษียณอำยุ
รำชกำรของผู้เกษียณอำยุรำชกำร
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำและกำรบริหำรจัดกำร
แบบมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ศึกษำดูงำนของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุตรดิตถ์ เขต 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
พัฒนำทักษะงำนอำชีพและงำนแนะแนว
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
วิจัยพัฒนำสมรรถนะครูวิทยำศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน โดยใช้กำรเสริมพลัง แบบ CPAC
เครือข่ำย PLC เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูต้นแบบ/
ครูแกนนำ/ครูเครือข่ำย ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยใช้วิจัยปฏิบัติกำร
จัดซื้อสื่อชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำร STEM ศึกษำระดับปฐมวัย
พัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำในโรงเรียนประชำรัฐ
พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์สำมมิตเิ สมือนจริง
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
พุทธศักรำช 2560 สู่กำรปฏิบัติ”
ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้
ตัวชี้วัดเกณฑ์กำรจบกำรศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นำงสำวพัชรินทร์ ไชยนิลวงศ์

95,500
35,000

-

นำงสำวกำนต์พิชชำ เรือนคำ

17,280 นำงสำวกำนต์พิชชำ เรือนคำ
29,820 นำงจีระประภำ บุญประจง
50,960 นำงจีระประภำ บุญประจง
180,960 นำงจีระประภำ บุญประจง
29,800 นำงจีระประภำ บุญประจง

20,000 นำงศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ
180,000 นำงศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ
40,000 นำงสุนนั ทำ รักพงษ์
366,300 นำงสุนันทำ รักพงษ์
226,870
28,165
40,000
108,558

นำงรุจิรำ เทพอำจ
นำยบดินทร์ ฟองใหญ่
นำยคำรณ จวนอำจ
นำงรุจิรำ เทพอำจ

90,000 นำงผกำมำศ อิ่มประยูร
530,000 นำงสุนันทำ รักพงษ์

ร
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ที่

ชื่อโครงการ

11 ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1 เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2 แข่งขันตอบคำถำมจำกสำรำนุกรมไทยฯ สำหรับเยำวชน
3 กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ปีกำรศึกษำ 2561
4 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำเพศวิถีศึกษำ
แบบบูรณำกำรประจำปี 2561
5 เสริมสร้ำงทักษะชีวิตและวินยั เชิงบวกนักเรียน ประจำปี 2561
6 ตรวจติดตำม สอดส่องดูแล ควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ 2561
7 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรดำเนินงำนสภำนักเรียนของสถำนศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ 2561 (กิจกรรมกำรประชุมประธำนนักเรียน
และเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1)
8 ลูกเสือประชำธิปไตยต้ำนภัยยำเสพติดเทิดไท้องค์รำชัน
9 จัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2561
10 กำรป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทำงท้องถนนในสถำนศึกษำ ปี 2561
11 ส่งเสริมและพัฒนำงำนด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียน ปี 2561
12 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561
กิจกรรมที่ 1 กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
กิจกรรมที่ 2 จัดทำบัญชีรำยชื่อประชำกรที่เกิดระหว่ำง
ปี พ.ศ. 2544 - 2560 (สำรวจสำมะโนประชำกร)
กิจกรรมที่ 3 กำรคัดกรองนักเรียนยำกจน
กิจกรรมที่ 2 จัดทำบัญชีรำยชื่อประชำกรที่เกิดระหว่ำง
ปี พ.ศ. 2544 - 2560
หน่วยตรวจสอบภายใน
1 ตรวจสอบภำยในประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ใช้ (บาท)
45,000 นำยจำเนียร จันทะ
1,500 นำงสำวดอกไม้ จิ๋วปำน
16,950 นำงสำวดอกไม้ จิ๋วปำน
400,000 นำงสำวดอกไม้ จิ๋วปำน
20,000 นำยยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์
35,000 นำยยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์
20,000 นำยยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์
30,000 นำยยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์

80,000
20,290
30,000
30,000

นำงไพรินทร์ สกุลโพน
นำงพิศมัย สุขศรี
นำงพิศมัย สุขศรี
นำงศิรินทร์นภำ แย้งจันทร์

49,000 นำงรุจีวัลย์ แพฟื้น
(กิจกรรมที่ 1 – 3)
35,500 นำงศิรินทร์นภำ แย้งจันทร์

22,000 นำงกนกพร ทำเหล็ก
3,725,509

ร
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ผลการดาเนินงานตามโครงการ


กลุ่มอานวยการ

1. โครงการ พัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
งบประมาณที่ใช้ 269,722 บำท
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้บริหำรกำรศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์
เขต 1 รวม 12 ครั้ง
กิจกรรมที่ 2 กำรจัดประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ
จัดประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำและรับฟังกำรประชุมผ่ำนระบบ Video Conference รำยกำร “พุธเช้ำ ข่ำวสพฐ.”
จำนวน 48 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส (ITA)
1. ศึกษำและวิเครำะห์ข้อประเด็นแนวทำงกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส ปีงบประมำณ 2560
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรและผูร้ ับผิดชอบตัวชี้วัดและจัดประชุมชี้แจงเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
3. รับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กิจกรรมที่ 4 กำรดำเนินงำนตัวชีว้ ัดกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริ ำชกำร
(มำตรำ 44)
1. ประชุมชี้แจงให้ควำมรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ ่วมกันวำงแผนดำเนินงำนและจัดทำรำยงำน 2 ครั้ง
2. จัดทำรำยงำนผลกำรปฏิบัตริ ำชกำรตำมตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัตริ ำชกำร (มำตรำ 44)
ปีงบประมำณ 2561 รอบ 6, 9, 12 เดือน
กิจกรรมที่ 5 กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1. ประชุมคณะกรรมกำรกำกับ ดูแล รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2561 จำนวน 3 ครั้ง
2. ประชุมปฏิบัติกำรจัดทำข้อมูลมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 1 ครั้ง
3. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กิจกรรมที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริกำร
1. ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบบริกำรฯ 2 ครั้ง
2. ประเมินควำมพึงพอใจ
3. จัดเตรียมเอกสำรสำหรับรับกำรประเมินจำก สพฐ.
กิจกรรมที่ 7 กำรควบคุมภำยใน
1. ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินงำนระบบควบคุมภำยในและรำยงำนควบคุมภำยใน 2 ครั้ง
2. จัดอบรมให้ควำมรู้บุคลำกรในสำนักงำน
3. จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมระเบียบ คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำร
ควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544
4. รำยงำน สตง. สพฐ. และ คตป. ศธ.
กิจกรรมที่ 8 พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมิน “สถำนที่ทำงำนน่ำอยู่น่ำทำงำน”
1. จัดกิจกรรมตำมเกณฑ์สะอำด
2. จัดกิจกรรมตำมเกณฑ์ปลอดภัย
3. จัดกิจกรรมตำมเกณฑ์สิ่งแวดล้อมดี
4. จัดกิจกรรมตำมเกณฑ์มีชีวิตชีวำ
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กิจกรรมที่ 9 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรประชำสัมพันธ์
1. ประชุมปฏิบัติกำรผูป้ ฏิบัตหิ น้ำที่ประชำสัมพันธ์ของสถำนศึกษำ
2. อบรมและสัมมนำ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 กับกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ จัดทำวำรสำรกำรศึกษำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
จำกกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส่งผลให้สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด มีกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยสำมำรถรำยงำน
กำรประเมินผลได้อย่ำงถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์อย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบ มีจิตสำนึกที่ดีในกำรให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำร
มีวำงแผน/โครงกำรในกำรวำงแผน และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน บุคลำกรมีจำนวนน้อยลง ต้องรับผิดชอบกำรดำเนินงำนมำกขึ้น
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรหำแนวทำงในกำรวำงแผนจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศให้ดียิ่งขึ้น

2. โครงการ พัฒนำสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมิน “สถำนที่ทำงำนน่ำอยู่น่ำทำงำน”
งบประมาณที่ใช้
223,679 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. สภำพแวดล้อมของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับกำรพัฒนำ มีบรรยำกำศทีด่ ี
และบุคลำกรในสำนักงำนมีสุขภำวะที่ดีในกำรทำงำน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เพิม่ ประสิทธิภำพในกำรทำงำน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มีภำพลักษณ์ที่ดี มีควำมปลอดภัยในกำรทำงำน
บุคลำกรมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตดี รับรู้และเห็นคุณค่ำของกำรมีสถำนที่ทำงำนน่ำอยู่ น่ำทำงำน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรจัดสรรงบประมำณให้ดำเนินโครงกำรในโอกำสต่อไป
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กลุ่มนโยบายและแผน

โครงการ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศ งำนแผนและงบประมำณ งำนติดตำมประเมินผล
และรำยงำน
งบประมาณที่ใช้
141,475 บำท
กิจกรรมที่ 1 ระบบสำรสนเทศข้อมูลกลำงเพื่อกำรพัฒนำ
ผลการดาเนินงาน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด มีฐำนข้อมูลกลำง
สำหรับสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตรงตำมภำรกิจและควำมต้องกำร ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนสะดวก รวดเร็ว มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำและออกแบบซอฟท์แวร์
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. ควรสนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำและออกแบบซอฟท์แวร์ให้เพียงพอกับกำรปฏิบัติงำน
2. ควรมีกำรประชุมเชิงปฏิบัติในกำรพัฒนำและออกแบบซอฟท์แวร์เบื้องต้น ให้กับบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด
กิจกรรมที่ 2 กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่มีประสิทธิภำพ
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 สำมำรถนำข้อมูลผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร มำจัดทำ
เอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อใช้ประกอบกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 สำมำรถส่งเสริม และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำได้
สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน พร้อมทั้ง
สำธำรณชนได้ทรำบควำมเคลื่อนไหว ตลอดจนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อใช้เป็น
ฐำนข้อมูลของกำรมีส่วนร่วมจำกองค์กรภำยนอกต่อไป
3. สถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย มีข้อมูลเพื่อรองรับกำรตรวจรำชกำร กำรติดตำม
และประเมินผลกำรดำเนินงำนเป็นปัจจุบัน และสำมำรถจัดทำข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ในระบบติดตำมและ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย โครงกำรและกิจกรรม สพฐ. (e-MES) ได้ครบถ้วน ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน บุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียน
ในสังกัด ควรให้ควำมสำคัญกับกำรรำยงำนข้อมูลตำมแบบติดตำมและประเมินผล เพื่อให้กำรดำเนินงำนบรรลุ
เป้ำประสงค์ที่กำหนด เกิดประโยชน์แก่กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
กิจกรรมที่ 3 ประชุมจัดตั้งงบประมำณ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 และกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
ผลการดาเนินงาน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 สำมำรถดำเนินงำนจัดตั้งจัดสรร
งบประมำณและจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนในสังกัดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป็นธรรม ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และแนวทำงที่ สพฐ.กำหนด
กิจกรรมที่ 4 ประชุมปฏิบัติกำรกำรดำเนินงำนรำยงำนข้อมูลทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 รำยงำนข้อมูลกำรเงินด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
(ระบบบัญชีกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 ผ่ำนเว็บไซต์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำที่กำหนด
2. ผู้ปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ทำงำนร่วมกัน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน โรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับเปลี่ยนบุคลำกรผู้ปฏิบตั ิงำน
e-budget จึงควรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อพัฒนำบุคลำกรในเรื่องนี้เป็นประจำทุกปี
กิจกรรมที่ 5 พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มีกำรส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ กำกับ และติดตำม
กำรดำเนินงำนของโรงเรียนขนำดเล็กที่มีจำนวนนักเรียน 40 คนลงมำ และไม่ประสงค์ไปเรียนรวม ให้สำมำรถบริหำร
จัดกำรงำนโรงเรียนทั้ง 4 ด้ำน ได้แก่ 1) งำนวิชำกำร 2) งำนบริหำรบุคคล 3) งำนงบประมำณ 4) งำนบริหำรงำนทั่วไป
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนขนำดเล็กได้ร่วมกันวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและวำงแผลกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กำรศึกษำ 2561 มติที่ประชุมให้โรงเรียน
ที่มีจำนวนนักเรียน 40 คนลงมำ ที่ไม่ประสงค์ไปเรียนรวม จัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก (MOU) โดยมีเงื่อนไขบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือโรงเรียนขนำดเล็ก ดำเนินกำรดังนี้
1) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติ (O-Net) ค่ำเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สูงกว่ำระดับประเทศ
2) ได้รับกำรรับรองจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กรมหำชน)
รอบที่ 4 หรือผ่ำนกำรรับรองกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
3) ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้โรงเรียนดำรง
อยู่ได้ โดยไม่ดูดซับทรัพยำกร ยกเว้น กรณีโรงเรียนมีควำมต้องกำรจำเป็นและเร่งด่วน
3. ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
สนับสนุน ส่งเสริม และช่วยเหลือโรงเรียนในกำรดำเนินกำรบริหำรจัดกำรและจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ให้เป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภำพและผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. เมื่อนำแนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำรโรงเรียนขนำดเล็ก เพื่อรองรับกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2554 – 2561 มำเป็นเกณฑ์ในกำรกำหนดข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงสำนักงำนพื้นที่กำรศึกษำ
กับโรงเรียนขนำดเล็กที่มีนักเรียน 40 คนลงมำนั้น ส่งผลทำให้มีโรงเรียนขนำดเล็กผ่ำนเกณฑ์จำนวนน้อยมำก ซึ่งใน
ปีกำรศึกษำ 2560 มีโรงเรียนทีส่ ำมำรถผ่ำนเกณฑ์ได้เพียง 4 โรงเรียน และไม่ผ่ำนเกณฑ์ จำนวน 19 โรงเรียน
2. กำรจะควบรวมโรงเรียนขนำดเล็กหรือไม่ควบรวมนั้น ไม่ได้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
หรือครูผู้สอน แต่เป็นไปตำมผลประชำมติของผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งทำงโรงเรียนไม่สำมำรถทำอะไรได้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรมีกำรจัดทำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ (MOU) ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็กอย่ำงต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 6 ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรสู่กำรปฏิบัติ
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทำแผนปฏิบตั ิกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์
เขต 1 ได้สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดมีทิศทำง กำรพัฒนำกำรศึกษำ
และมีแผนปฏิบตั ิกำรไปใช้ เพื่อเป็นแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล บรรลุเป้ำหมำย
ที่กำหนด
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน โครงกำร
ที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบตั ิกำร
ได้รับงบประมำณไม่ครบตำมที่กำหนดไว้ ทำให้
บำงกิจกรรมไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนได้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรจัดสรร
งบประมำณให้กับโครงกำรที่ได้รับกำรบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติกำรให้ครบ 100% ซึ่งจะทำให้
แผนปฏิบัติกำรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1. โครงการ พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย
งบประมาณที่ใช้ 73,092 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. ธุรกำรโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำจัดทำข้อมูลสำรสนเทศสำรสนเทศและระบบเครือข่ำย สำมำรถนำเทคโนโลยีมำ
ใช้เป็นประโยชน์ และนำไปประกอบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. มีระบบฐำนข้อมูล ซอฟท์แวร์ อย่ำงเพียงพอในกำรพัฒนำสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
3. เว็บไซต์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 www.utdone.net นำเสนอข้อมูล
อย่ำงครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำ และอ้ำงอิงได้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน โรงเรียนควรให้ควำมสำคัญในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรนำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้
ในงำนด้ำนกำรศึกษำ

2. โครงการ กำรติดตำมและแก้ไขปัญหำกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตในสถำนศึกษำ
งบประมาณที่ใช้ 37,089 บำท
ผลการดาเนินงาน ผู้เรียนและครูผู้สอนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งข้อมูลทำงกำรศึกษำ ได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์จำก
สภำพควำมเป็นจริง เพิ่มแรงจูงใจในกำรเรียน ลดควำมเหลื่อมล้ำที่จะทำให้สถำนศึกษำทุกพื้นที่สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงหลำกหลำย สำมำรถสื่อสำรระหว่ำงสถำนศึกษำและหน่วยงำนอื่นๆ เชื่อมโยงไปถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตได้ทุกแห่ง
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. สนับสนุนงบประมำณด้ำนอุปกรณ์ระบบเครือข่ำย และค่ำเช่ำสัญญำณที่เพียงพอกับกำรบริหำรจัดกำรอินเทอร์เน็ต
ให้ครอบคลุมพื้นที่ และมีควำมเสถียรตลอดเวลำ
2. ให้ควำมรู้ด้ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นแก่บคุ ลำกรทุกคน
3. จัดสรรงบประมำณค่ำเช่ำอินเทอร์เน็ตให้รวดเร็ว ครบถ้วน ไม่ก่อให้เกิดปัญหำกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
งบประมำณของโรงเรียน
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

โครงการ พัฒนำระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
งบประมาณที่ใช้ 76,000 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. ครู/เจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมชีแ้ จงงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน รำยกำร
ค่ำครุภณ
ั ฑ์ และค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้กับโรงเรียนทีไ่ ด้รับจัดสรรงบประมำณ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำร
และสำระสำคัญของพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงคุ้มค่ำ
โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
2. คณะกรรมกำรตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรตรวจรับพัสดุของ
หน่วยงำน ปฏิบัติงำนได้ถูกต้องตำมระเบียบฯ ที่กำหนด
3. ครู/เจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding) ให้กับโรงเรียน
ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลักกำร และสำระสำคัญของพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงคุ้มค่ำ โปร่งใส มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
สำมำรถบันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐในระบบ e-GP ได้อย่ำงถูกต้อง
4. ครู/เจ้ำหน้ำที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP ระยะที่ 4 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในหลักกำร และสำระสำคัญของพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
คุ้มค่ำ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สำมำรถบันทึกข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐในระบบ e-GP ได้อย่ำงถูกต้อง
5. กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม กำรดำเนินงำนเพื่อเร่งรัดกำรดำเนินงำน และติดตำมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไป
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (e-GP) ดำเนินกำรไม่ได้บำงวันและบำงช่วงเวลำ เนื่องจำกกรมบัญชีกลำงปิดระบบ
เพื่อปรับปรุง หรือระบบขัดข้อง ทำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำนในระบบ
2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงบำงรำยกำรไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปี เนื่องจำกมีปัญหำด้วยกระบวนกำรทำงำน เช่น
กำรแจ้งจัดสรรงบประมำณ กำรอนุมัติเงินประจำงวด ล่ำช้ำกว่ำกำหนด
3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในขั้นตอนกำรดำเนินงำนในระบบ (e-GP) เมื่อเกิดปัญหำ หรือบันทึกผิดพลำดบำงรำยกำร
ไม่สำมำรถแก้ไขเองได้ ต้องแจ้งกรมบัญชีกลำง หรือคลังจังหวัดดำเนินกำรแก้ไข
4. บุคลำกรด้ำนงำนพัสดุ มีกำรย้ำยและเปลี่ยนผู้ทำหน้ำที่พัสดุบ่อย ทำให้กำรทำงำนไม่ต่อเนื่อง และไม่มีกำรส่งมอบงำน
ทำให้เกิดปัญหำกำรปฏิบตั ิงำนที่ไม่ถูกต้อง ไม่ทันตำมกำหนดเวลำ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. ควรจัดอบรมให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่พัสดุและผู้ที่เกีย่ วข้อง ทุกปีงบประมำณ เพื่อทบทวนควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
ระบบจัดซื้อ จัดจ้ำงภำครัฐ
2. ควรมีกำรจัดสรรงบประมำณ และอนุมัตเิ งินประจำงวด ให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ
3. ควรเสนอให้กรมบัญชีกลำงปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ให้สำมำรถเข้ำปฏิบัติงำนได้ง่ำย เมื่อเกิดข้อผิดพลำด
สำมำรถแก้ไขเองได้ เพื่อควำมรวดเร็วในกำรปฏิบตั ิงำน
4. เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงข้อมูลระเบียบ แนวปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่น Line Facebook เว็บไซต์ตน้ สังกัด
และควรมีช่องทำงประชำสัมพันธ์ ให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถสืบค้น ข้อมูล สอบถำมปัญหำ และมีบุคลำกรทำหน้ำที่
ตอบคำถำมและคอยช่วยเหลือแนะนำ ให้ควำมรู้เกีย่ วกับกำรจัดซื้อ จัดจ้ำง เพื่อลดปัญหำกำรร้องเรียน และเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
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กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงการ พัฒนำภำรกิจงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคลสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจกำรประเมินวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์ใหม่
(ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2560)
งบประมาณที่ใช้ 69,668 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ.
กำหนดใหม่
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สำมำรถเสนอขอเลื่อนวิทยฐำนะตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ ก.ค.ศ. ใหม่ ได้อย่ำงถูกต้อง
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร จำนวน 1 วัน น้อยเกินไป
2. วิทยำกรถ่ำยทอดเนื้อหำยังไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. เพิ่มระยะเวลำในกำรดำเนินกำรเพื่อให้ครูได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรขอมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
ตำมหลักเกณฑ์ดังกล่ำวได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
2. ก.ค.ศ.ควรจัดวิทยำกร มำให้ควำมรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรฯ ดังกล่ำว ตำมคำขอของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
กิจกรรมที่ 2 กำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐำนะ
ชำนำญกำรพิเศษและเชี่ยวชำญ
งบประมาณที่ใช้ 35,000 บำท
ผลการดาเนินงาน ดำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินจำนวน 7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน,
สำขำกำรศึกษำปฐมวัย และสำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ รวม 9 คณะ ๆ ละ 8 คน (รวมเลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร)



กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. โครงการ กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบตั ิงำนลูกเสือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
งบประมาณที่ใช้ - บำท
ผลการดาเนินงาน สำนักงำนลูกเสือจังหวัดและสำนักงำนลูกเสือเขตพื้นที่กำรศึกษำ ได้ผู้ปฏิบัติงำนลูกเสือตำมที่
ต้องกำรและมีผดู้ ูแลค่ำยลูกเสือจังหวัด
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน จำกกำรดำเนินงำนในกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบตั ิงำนลูกเสือ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มีปัญหำตรงที่กำรทำ TOR ขอบข่ำยงำนไม่ชัดเจน จึงทำให้กำรสรรหำบุคคล
ไม่ตรงกับงำนที่ปฏิบัติเท่ำที่ควร
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรกำหนดขอบข่ำยให้ชัดเจนกว่ำนี้เพื่อที่จะได้ผู้ปฏิบตั ิงำนที่ตรงตำมควำมต้องกำร
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2. โครงการ พัฒนำภำรกิจงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
กิจกรรมที่ 1 กำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูรำยเดือนแก้ไขปัญหำสถำนศึกษำ
ขำดแคลนครูขั้นวิกฤต
งบประมาณที่ใช้ 17,280 บำท
ผลการดาเนินงาน ผลสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูรำยเดือนแก้ไขปัญหำสถำนศึกษำ
ขำดแคลนครูขั้นวิกฤต ประจำปี 2561 มีดังนี้
กลุ่มวิชาปฐมวัย ผูม้ ีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ จำนวน 27 รำย ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน 22 รำย
กลุ่มวิชาประถมศึกษา ผู้มีสิทธิส์ อบแข่งขันฯ จำนวน 3 รำย ผ่ำนกำรสอบแข่งขันฯ 3 รำย
กลุ่มวิชาภาษาไทย ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันฯ จำนวน 19 รำย ผ่ำนกำรสอบแข่งขัน 13 รำย
ผลการดาเนินงาน ทำให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบในกำรบริหำรจัดกำร และแบ่งเบำภำระหน้ำที่ในกำร
รับผิดชอบของครู โดยมุ่งกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่เพียงพอ
จึงต้องขอให้ข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำมำช่วยปฏิบัตหิ น้ำที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำมำปฏิบตั ิงำนเพิ่ม เพื่อให้กำรสอบแข่งขัน
สำเร็จลุล่วงตำมระยะเวลำที่กำหนด
กิจกรรมที่ 2 กำรสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งธุรกำรโรงเรียน
งบประมาณที่ใช้ 29,820 บำท
ผลการดาเนินงาน ผู้มีสิทธิส์ อบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งธุรกำรโรงเรียน ประจำปี 2561
จำนวน 225 รำย ผ่ำนกำรสอบแข่งขันฯ 61 รำย ผลกำรดำเนินงำน ทำให้สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบในกำรบริหำร
จัดกำร และแบ่งเบำภำระหน้ำที่ในกำรรับผิดชอบของครู โดยมุ่งกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน บุคลำกรใน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ไม่เพียงพอ
จึงต้องขอให้ข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำมำช่วยปฏิบัตหิ น้ำที่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรแต่งตั้งข้ำรำชกำรครูในสถำนศึกษำมำปฏิบตั ิงำนเพิ่ม เพื่อให้กำรสอบแข่งขัน
สำเร็จลุล่วงตำมระยะเวลำที่กำหนด
กิจกรรมที่ 3 กำรให้ควำมรู้กำรวำงแผนชีวิตหลังเกษียณอำยุรำชกำรของผู้เกษียณอำยุรำชกำร
งบประมาณที่ใช้ 50,960 บำท
ผลการดาเนินงาน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 สำมำรถบริหำรงำนบุคคลได้อย่ำงมี
คุณภำพทำให้ผู้รับบริกำรมีควำมสุข ผู้เกษียณอำยุรำชกำรภำคภูมิใจในกำรจัดงำนในครั้งนี้เป็นอย่ำงมำก
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน งบประมำณในกำรจัดงำนค่อนข้ำงจำกัดเพรำะต้องใช้จ่ำยตำมทีร่ ำชกำรกำหนด
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน กำรดำเนินงำนครั้งต่อไป ควรจัดเฉพำะผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำรเท่ำนัน้
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3. โครงการ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำและกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
งบประมาณที่ใช้ 180,960 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีควำมเข้มแข็ง สำมำรถบริหำรจัดกำรในบริบทแบบมีส่วนร่วมได้อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ
2. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมสอดคล้องตรงกับควำมต้องกำรของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สถำนศึกษำ และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของกำรจัดกำรศึกษำในระดับชุมชน ท้องถิ่นมำกขึ้น
3. มีกำรบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและภำคประชำชนเป็นควำมร่วมมืออย่ำงบูรณำกำร
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน โรงเรียนทีไ่ ด้ไปศึกษำดูงำนเป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ ทำให้โรงเรียนขนำดเล็ก
ที่ไปศึกษำดูงำนร่วมด้วย เมื่อได้ศกึ ษำรูปแบบแล้วนำมำปฏิบตั ิค่อนข้ำงยำก
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน กำรดำเนินงำนควรมีควำมระมัดระวังในกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้มำกเนื่องจำก
งบประมำณที่ใช้ต้องคุ้มค่ำ และประหยัด

4. โครงการ ศึกษำดูงำนของบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
งบประมาณที่ใช้ 29,800 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1
มีวิสัยทัศน์ในกำรปฏิบัติกว้ำงไกล มีควำมรักและควำมสำมัคคีกันมำกขึ้น
2. จำกกำรศึกษำดูงำน ทำให้ได้รบั ควำมรู้ประสบกำรณ์และแนวคิดเพิ่มเติม บุคลำกรเกิดวิสัยทัศน์ สำมำรถนำควำมรู้
ที่ได้รับมำปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำนได้อย่ำงเหมำะสม มีประสิทธิภำพ และได้มำตรฐำน ผูร้ ับบริกำรได้รับควำมพึงพอใจ
ในกำรบริกำรต่ำงๆ ที่มีคณ
ุ ภำพมำกขึ้น
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1. โครงการ พัฒนำทักษะงำนอำชีพและงำนแนะแนว
งบประมาณที่ใช้ 20,000 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ขึ้นไป มีควำมรู้ ทักษะ เจตคติ ตำมควำมถนัด ควำมสนใจของตนเองที่ดีต่องำนอำชีพ
2. ครูผู้รับผิดชอบทักษะงำนอำชีพทุกโรงเรียนได้รับกำรพัฒนำและยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
นักเรียนให้มีควำมรู้ ทักษะ มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำย
3. บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 มีควำมรู้ทักษะงำนอำชีพที่หลำกหลำย
สำมำรถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
4. ครูที่เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรนำควำมรู้และทักษะงำนอำชีพ ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่นกั เรียน
5. ครูผู้สอนทักษะอำชีพและครูแนะแนว จัดทำโครงกำรอำชีพกำรแนะแนว ให้กับนักเรียนที่สนใจ เพื่อเป็นกำรหำ
รำยได้ระหว่ำงเรียนและศึกษำต่อสำยอำชีพ
6. ครูผู้สอนนำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2. โครงการ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
งบประมาณที่ใช้ 180,000 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนจบชั้น ป.1 อ่ำนออกเขียนได้ภำยใน 1 ปี และนักเรียนชั้น ป.2 ขึ้นไปอ่ำนคล่องเขียนคล่องอ่ำนรู้เรื่องสื่อสำร
ได้ครูผสู้ อนวิชำภำษำไทยสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนอ่ำนออกเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ครูได้นำนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนมำแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้วยกันนักเรียนที่มีปญ
ั หำกำรอ่ำนออก เขียนได้
ทุกระดับชั้นสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ และอ่ำนรู้เรื่อง ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุม่ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยสูงขึ้น
นำไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในกลุม่ สำระกำรเรียนรู้อื่นๆ และกำรเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น
3. โครงการ วิจัยพัฒนำสมรรถนะครูวิทยำศำสตร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน
โดยใช้กำรเสริมพลัง แบบ CPAC
งบประมาณที่ใช้ 40,000 บำท
ผลการดาเนินงาน กำรวิจัยในครั้งนี้ เป็นกำรวิจัย ในระยะที่ 1 และ 2 ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ครูวิทยำศำสตร์มสี ภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนอยู่ในระดับปำนกลำง ทั้งด้ำน
กำรเตรียมกำรสอน ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนและด้ำนกำรบันทึกสรุปรำยงำน จัดเก็บและ นำผลกำรประเมินไปใช้
และมีควำมต้องกำรจำเป็นในกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน
2. รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะครูวิทยำศำสตร์ฯ ที่ผู้วิจยั สร้ำงขึ้น มี 4 องค์ประกอบ ซึ่งผลกำรพิจำรณำของผูเ้ ชี่ยวชำญ
มีควำมคิดเห็นสอดคล้องกันว่ำ รูปแบบกำรพัฒนำมีควำมเหมำะสม ควำมเป็นไปได้ ควำมชัดเจนและควำมง่ำยต่อกำรนำไปใช้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรมีกำรพัฒนำสมรรถนะครูในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์
และเขียน โดยใช้กำรเสริมพลัง แบบ CPAC ในครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้อื่นๆ
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4. โครงการ เครือข่ำย PLC เพื่อพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูต้นแบบ/ครูแกนนำ/ครูเครือข่ำย ในสังกัด
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยใช้วิจัยปฏิบัติกำร
งบประมาณที่ใช้ 366,300 บำท
ผลการดาเนินงาน ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ครูเครือข่ำย ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์
เขต 1 จำนวน 7 เครือข่ำย มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ทันสมัยและสอดคล้องกับกำรศึกษำ ยุคศตวรรษที่ 21

5. โครงการ จัดซื้อสื่อชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ บูรณำกำร STEM ศึกษำระดับปฐมวัย
งบประมาณที่ใช้ 226,870 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนเครือข่ำยที่เข้ำร่วมโครงกำรอบรมหลักสูตรบูรณำกำร STEM ทุกโรงเรียน ได้รับจัดสรรสื่อกำรเรียนรู้
ชุดกิจกรรมตำมแนว STEM ศึกษำ
2. ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนเครือข่ำยเข้ำร่วมโครงกำร พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้สสู่ ะเต็มศึกษำ โดยใช้สื่อ
ชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้บรู ณำกำร STEM ศึกษำ
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. โรงเรียนเครือข่ำยไม่ได้รับสื่อชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้สสู่ ะเต็มศึกษำ
2. ขำดสื่อกำรเรียนรู้ทเี่ หมำะสม
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรเตรียมสื่อชุดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ให้ครบถ้วนตำมขั้นตอน เพื่อใช้ในกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ ตำมขั้นตอน

6. โครงการ พัฒนำสื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำในโรงเรียนประชำรัฐ
งบประมาณที่ใช้ 28,165 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. ครูในโรงเรียนประชำรัฐ จำนวน 53 คน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจวิธีกำรและแนวทำงด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนด้วยกำรใช้สื่อดิจิทลั กำรเรียนกำรสอนโรงเรียนประชำรัฐอยูใ่ นระดับดีมำก
2. ครูในโรงเรียนประชำรัฐ จำนวน 53 คน สำมำรถใช้ห้องออกอำกำศถ่ำยทอดสด และแก้ปญ
ั หำคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนประชำรัฐเบื้องต้นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อยู่ในระดับมำกที่สดุ
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ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ซอฟต์แวร์ระบบกำรปฏิบัติกำรต้องอัพเดตบ่อยและครูขำดควำมรู้ในกำรโคลน
ระบบกำรปฏิบัติกำร
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับกำรปฏิบัติกำรโคลนระบบกำรปฏิบตั ิกำรสื่อทำงกำรศึกษำ
โรงเรียนประชำรัฐ และขยำยผลให้ครูทุกคนที่ใช้สื่อทำงกำรศึกษำโรงเรียนประชำรัฐ

7. โครงการ พัฒนำสื่อกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์สำมมิติเสมือนจริง
งบประมาณที่ใช้ 40,000 บำท
ผลการดาเนินงาน ผู้รับกำรพัฒนำสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ทสี่ ่งเสริมกำรคิดระดับสูง โดยใช้สื่อกำรเรียน
กำรสอนสำมมิติเสมือนจริง Augmented Reality AR โดยใช้วิธีกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ มีกระบวนกำร
และกำรทำงำนในระบบกลุม่
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรค่อนข้ำงมีจำกัด
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรเพิ่มเวลำในกำรฝึกปฏิบตั ิกำรเพิ่มจำกเดิมอีก

8. โครงการ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 สู่กำรปฏิบตั ิ”
งบประมาณที่ใช้ 108,558 บำท
ผลการดาเนินงาน โรงเรียนมีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยครบทุกโรงเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ครูปฐมวัยสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยสู่กำรปฏิบัติ
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. ครูมีภำระงำนในหน้ำที่มำก ครูไม่ครบชั้น และไม่ตรงเอก
2. ได้รับจัดสรรงบประมำณปลำยปีงบประมำณ ทำให้มีระยะเวลำในกำรดำเนินงำนน้อย
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรมีงบประมำณสนับสนุนกำรนิเทศติดตำม เพื่อกำรขับเคลื่อนและเกิดกำรพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องในภำคเรียนที่ 2
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9. โครงการ ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัดเกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ
และกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
งบประมาณที่ใช้ 90,000 บำท
ผลการดาเนินงาน โรงเรียนในสังกัดมีกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำและนำไปใช้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์ และสำระภูมิศำสตร์ ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ 2561
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 และ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 แล 4

10. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
งบประมาณที่ใช้ 530,000 บำท
ผลการดาเนินงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3, 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ได้รบั กำรพัฒนำคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดที่ใช้ในกำรออกข้อสอบระดับชำติ (O-NET/NT) และสอดคล้องกับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน ควำมต่อเนื่องในกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรจัดกิจกรรมทีเ่ น้นให้นักเรียนสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองจำกกำรปฏิบัติ
(Active Learning)

11. โครงการ ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
งบประมาณที่ใช้ 45,000 บำท
ผลการดาเนินงาน องค์คณะบุคคล ก.ต.ป.น. และคณะอนุ ก.ต.ป.น. ได้รับกำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพ
ด้ำนกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีประสิทธิผล

ร

ายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



28

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. โครงการ เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
งบประมาณที่ใช้ 1,500 บำท
ผลการดาเนินงาน นักเรียนมีขวัญกำลังใจในกำรเรียน มีควำมมั่นใจในอนำคตมำกขึ้น และมีควำมภำคภูมิใจกับตนเอง
มีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง และสุขภำพจิตดีขึ้น ลดปัญหำกำรออกกลำงคัน และกำรขำดเรียนของ
นักเรียน ครอบครัวมีควำมมั่นใจในกำรส่งเสริมกำรศึกษำของนักเรียนมำกขึ้น นักเรียนมีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมที่ทำง
สถำนศึกษำจัดขึ้นมำกขึ้นและมีโอกำสเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. จำนวนทุนกำรศึกษำมีจำนวนน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของนักเรียน
2. สถำนศึกษำส่งใบสมัคร และหลักฐำนประกอบขอรับทุน ไม่ตรงตำมกำหนด
3. สถำนศึกษำส่งหลักฐำนประกอบกำรขอรับทุนไม่ครบถ้วน และถูกต้อง
4. ครูผู้รับผิดชอบแต่ละสถำนศึกษำไม่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนกำรศึกษำต่ำงๆ ให้นักเรียนทรำบอย่ำงทั่วถึง
ทำให้นักเรียนขำดโอกำส
5. นักเรียนเขียนใบสมัครขอรับทุน และเรียงควำมเกี่ยวกับประวัติสว่ นตัวไม่ถูกต้อง
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. สถำนศึกษำ ครู และนักเรียนควรแสวงหำแหล่งเงินทุน/มูลนิธิ ฯ จำกที่อื่นด้วย
2. ควรจัดสรรจำนวนทุนกำรศึกษำเพิ่มขึ้นเนื่องจำกมีนักเรียนยำกจนมำกและต้องกำรโอกำสทำงกำรศึกษำ
3. ควรให้ครูแนะนำนักเรียนถึงวิธกี ำรใช้จ่ำยทุนกำรศึกษำ
4. ครูที่รับผิดชอบแต่ละสถำนศึกษำควรตรวจสอบควำมถูกต้องใบสมัครขอรับทุนกำรศึกษำ และส่งใบสมัครขอรับทุน
ได้ตรงตำมกำหนดด้วย
5. สถำนศึกษำควรประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนกำรศึกษำต่ำง ๆ ให้นกั เรียนทรำบมำกขึ้นเพื่อให้โอกำสทำงกำรศึกษำ
กับนักเรียน

2. โครงการ แข่งขันตอบคำถำมจำกสำรำนุกรมไทยฯ สำหรับเยำวชน
งบประมาณที่ใช้ 16,950 บำท
ผลการดาเนินงาน นักเรียนมีนสิ ัยรักกำรอ่ำนเพิ่มขึ้นอย่ำงยั่งยืน มีทักษะกำรอ่ำนในระดับที่สูงขึ้น มีควำมสุข
กับกำรอ่ำนและกำรค้นคว้ำหำควำมรู้ โรงเรียนได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปเข้ำแข่งขันในระดับภำค จำนวน 10 โรงเรียน
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. มีโรงเรียนเข้ำแข่งขันตอบคำถำมจำกสำรำนุกรมไทยน้อย
2. งบประมำณไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. ประชำสัมพันธ์กำรแข่งขันตอบคำถำมจำกสำรำนุกรมไทยให้โรงเรียนได้ทรำบมำกขึ้น
2. ควรจัดสรรงบประมำณเพิ่มเติม
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3. โครงการ กำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรและงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561
งบประมาณที่ใช้ 400,000 บำท
ผลการดาเนินงาน โรงเรียนที่ชนะกำรแข่งขัน ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไปร่วมกิจกรรมกำรประกวด
และแข่งขันทักษะทำงวิชำกำรนักเรียน ระดับภำคเหนือ ที่จังหวัดพะเยำ จำนวน 182 โรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ไดแสดงออกถึงควำมรูควำมสำมำรถดำนศิลปหัตถกรรม ดำนวิชำชีพ และดำนวิชำกำร โดยมีผลงำนเปนที่
ประจักษ
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. บำงเครือข่ำยจัดกำรแข่งขันล้ำช้ำ ทำให้ระยะเวลำในกำรตรวจสอบข้อมูลมีจำกัด
2. บำงเครือข่ำยไม่ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
3. บุคลำกรที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งไม่สำมำรถมำปฏิบตั ิหน้ำทีไ่ ด้ ทำให้ตอ้ งมีกำรเพิ่มหรือเปลีย่ นตัวครูฝึกสอน
4. งบประมำณกำรจัดกำรแข่งขันไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. เครือข่ำยควรจัดกำรแข่งขันตำมกำหนดเวลำ
2. ควรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
3. ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอ

4. โครงการ พัฒนำศักยภำพบุคลำกรที่จัดกำรเรียนกำรสอนวิชำเพศวิถีศึกษำแบบบูรณำกำรประจำปี 2561
งบประมาณที่ใช้ 20,000 บำท
ผลการดาเนินงาน ครูที่ผ่ำนกำรอบรมวิชำเพศวิถีศึกษำแบบบูรณำกำร สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำเพศวิถีศึกษำ
ได้อย่ำงเหมำะสมตำมวัย และสำมำรถแนะนำให้คำปรึกษำ วิธีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ของวัยรุ่น และกำร
มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยได้
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
1. ระยะเวลำในกำรอบรมมีน้อย เนื่องจำกมีข้อจำกัดในด้ำนงบประมำณ
2. สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง (โรงพยำบำลตำบล อำเภอ และจังหวัด) ไม่รำยงำนข้อมูลกำรตั้งครรภ์
ของนักเรียน ให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบ เนื่องจำกเกรงว่ำมีผลกระทบต่อสถำนศึกษำในภำพรวม
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. สพฐ.ควรกำหนดนโยบำย แนวทำงและขอบเขตกำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
ที่ชัดเจน เพื่อให้สถำนศึกษำดำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำได้จริง และเป็นไปในแนวทำงเดียวกันทั่วประเทศ
2. จัดสรรงบประมำณให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและปรับทัศนคติ
ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกีย่ วข้องเกี่ยวกับปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุน่
3. สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ควรรำยงำนข้อมูลกำรตั้งครรภ์ของนักเรียน ให้หน่วยงำนสถำนศึกษำ และ
สถำนศึกษำนั้นๆ ทรำบ เพื่อหำแนวทำงแก้ไขและให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนดังกล่ำวได้รวดเร็ว
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5. โครงการ เสริมสร้ำงทักษะชีวิตและวินัยเชิงบวกนักเรียน ประจำปี 2561
งบประมาณที่ใช้ 35,000 บำท
ผลการดาเนินงาน นักเรียนมีภูมิคมุ้ กัน ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำตนเองและทักษะชีวิต สำมำรถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีไ่ ม่ดีให้เป็นบุคคลที่มีลกั ษณะอันพึงประสงค์ และนำควำมรู้ที่ได้จำกอบรม ไปใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไข
ปัญหำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน งบประมำณที่จัดสรรไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรอบรม ทำให้ต้องลด
จำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน สพฐ.ควรกำหนดรูปแบบในกำรอบรมและกลุม่ เป้ำหมำยในกำรพัฒนำนักเรียน
ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ โดยเฉพำะภัยจำกยำเสพติด
6. โครงการ ตรวจติดตำม สอดส่องดูแล ควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2561
งบประมาณที่ใช้ 20,000 บำท
ผลการดาเนินงาน นักเรียนนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกฎ ระเบียบวินยั ลดกำรประพฤติตนที่ไม่เหมำะสม
ก่อเหตุทะเลำะวิวำท และเกรงกลัวต่อกำรกระทำผิดกฎหมำยมำกขึน้
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ครบทุกกิจกรรม เนื่องจำกควำมไม่ชัดเจนของภำรกิจงำน
ด้ำนกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน ซึ่งปัจจุบันศูนย์เสมำรักษ์ไปอยู่ที่สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (กองลูกเสือฯ สป.)
จึงไม่สำมำรถดำเนินกำรต่อได้ เนือ่ งจำกจะมีผลต่อกำรใช้งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงิน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน สพฐ.ควรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนให้ใช้สำหรับกิจกรรมนี้โดยเฉพำะ รวมถึง
กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและช่วงระยะเวลำในกำรสอดส่องดูแลนักเรียนที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรตรวจ
ติดตำมและเฝ้ำระวัง
7. โครงการ เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรดำเนินงำนสภำนักเรียนของสถำนศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2561
กิจกรรม กำรประชุมประธำนนักเรียน และเลือกตั้งคณะกรรมกำรสภำนักเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุตรดิตถ์ เขต 1
งบประมาณที่ใช้ 30,000 บำท
ผลการดาเนินงาน โรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของสภำนักเรียน รวมถึงวิธีกำรจัดกิจกรรม
ที่สร้ำงสรรค์ ตลอดจนแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมสภำนักเรียน โดยยึดหลักธรรมำภิบำล ควำมเป็นพลเมืองและ
วิถีประชำธิปไตย รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนกำรนำรูปแบบกิจกรรมสภำนักเรียนไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไข
ปัญหำในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ประธำนนักเรียนที่เข้ำอบรมส่วนใหญ่ ไม่อยู่ในวัยเดียวกัน มีทั้งระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำ ในแต่ละระดับชัน้ มีควำมแตกต่ำงกันทั้งในด้ำนควำมคิด กำรระดมสมอง และกำรนำเสนอ
8. โครงการ ลูกเสือประชำธิปไตยต้ำนภัยยำเสพติดเทิดไท้องค์รำชัน
งบประมาณที่ใช้ 80,000 บำท
ผลการดาเนินงาน ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมมีเครือข่ำยกำรทำงำนและปฏิบตั ิหน้ำที่เฝ้ำระวัง ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ
และมีกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรดำรงชีวิตของผู้เรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้ำน คือ ยึดมั่นประชำธิปไตย มีคุณธรรม
ควำมเป็นไทย และห่ำงไกลยำเสพติด
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน เกิดภัยธรรมชำติ (ฝนตกหนัก)
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรจัดอบรมช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝน
9. โครงการ จัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ ประจำปี 2561
งบประมาณที่ใช้ 20,290 บำท
ผลการดาเนินงาน เด็กและเยำวชนมีจติ สำนึกทีด่ ี รู้รกั สำมัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลที่มีคณ
ุ ค่ำในสังคม
และประเทศชำติ
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10. โครงการ กำรป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทำงท้องถนนในสถำนศึกษำ ปี 2561
งบประมาณที่ใช้ 29,082 บำท
ผลการดาเนินงาน นักเรียนที่ผ่ำนกำรอบรม เกิดควำมตระหนักรู้ เกี่ยวกับกฎหมำยจรำจร มีมำรยำทในกำรขับขี่
และรูจ้ ักวิธีกำรป้องกันตัวเองขณะขับขี่ยำนพำหนะ

11. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนำงำนด้ำนสุขภำพอนำมัยของนักเรียน ปี 2561
งบประมาณที่ใช้ 30,000 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 และโรงเรียนตระหนักและมีจติ สำนึกต่อสุขภำพ
ของตนและนักเรียน มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพนักเรียนทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง มีเครือข่ำยดำเนินงำน
ร่วมกับหน่วยงำนและองค์กรด้ำนสุขภำพในกำรส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพอนำมัยของเด็กในวัยเรียนทุกโรงเรียน
2. นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภคที่ถูกต้อง ออกกำลังกำยทุกวันและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สุขภำพ สำมำรถนำควำมรู้ ประสบกำรณ์และทักษะดูแลสุขภำพของตนเอง ตลอดจนบุคคลใกล้ชิดได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถ
ออกแบบกิจกรรมนำควำมรูส้ ู่กำรปฏิบัติให้เป็นคนรักสุขภำพ มีทักษะในกำรเฝ้ำระวังสุขภำพของตนเอง ครอบครัว เพื่อน
และชุมชน ทำให้ลดอัตรำภำวะทุพโภชนำกำรขำด – เกิน ลดปัญหำสุขภำพในช่องปำกของนักเรียน
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. นักเรียนบำงส่วนมำจำกครอบครัวยำกจน ขำดกำรดูแลเอำใจใส่ จึงเป็นปัญหำในเรื่องพฤติกรรมกำรบริโภค
ทำให้เกิดปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร
2. ผู้เข้ำอบรมบำงท่ำนไม่สำมำรถเข้ำอบรมได้ตลอดหลักสูตร เนื่องจำกมีภำระเร่งด่วน
3. วิทยำกรเน้นเนื้อหำวิชำกำรมำกเกินไป ทำให้ผู้เข้ำอบรมเกิดควำมเบื่อหน่ำย
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. ควรชี้แจงทำควำมเข้ำใจกับครู ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำทุกคน ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญและ
ทุกฝ่ำยควรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนดำเนินกำร
2. กำรดำเนินงำนโครงกำรของโรงเรียน ควรดำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และสำมำรถ
ทำให้นักเรียนนำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
3. วิทยำกรฝึกอบรมจะต้องมีกำรปรับเปลีย่ นและสอดแทรกกิจกรรม
ตลอดเวลำ เพื่อให้ผู้เข้ำรอบรมมีส่วนร่วม และไม่เกิดควำมเบื่อหน่ำย
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12. โครงการ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561
กิจกรรมที่ 1 กำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 กิจกรรมที่ 2 จัดทำบัญชีรำยชื่อประชำกรที่เกิดระหว่ำง
ปี พ.ศ. 2544 - 2560 (สำรวจสำมะโนประชำกร) กิจกรรมที่ 3 กำรคัดกรองนักเรียนยำกจน
งบประมาณที่ใช้ 49,000 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนวัยกำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนด้วยกระบวนกำรที่โปร่งใสและเป็นธรรม
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีข้อมูลพื้นฐำนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้กับนักเรียนวัยกำรศึกษำภำคบังคับ
3. นักเรียนยำกจนโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรคัดกรองและได้รับกำรช่วยเหลือครบทุกคน
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. จัดสรรงบประมำณมำให้ล่ำช้ำ ไม่ทันต่อกำรดำเนินงำน
2. กำรออกประกำศคำสั่งต่ำง ๆ มีหลำยขั้นตอน ทำให้กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. ควรแจ้งจัดสรรงบประมำณมำให้ทันต่อกำรดำเนินงำน
2. ควรลดขั้นตอนในกำรดำเนินกำรจัดทำประกำศ คำสั่งแต่งตั้งต่ำง ๆ

13. โครงการ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2561
กิจกรรมที่ 2 จัดทำบัญชีรำยชื่อประชำกรที่เกิดระหว่ำง ปี พ.ศ. 2544 - 2560 (สำรวจสำมะโนประชำกร)
งบประมาณที่ใช้ 35,500 บำท
ผลการดาเนินงาน
1. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดมีข้อมูลประชำกรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริกำร ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
2. เพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำรติดตำมงำนตำมกลยุทธ์และคำรับรองของ สพฐ.
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. บำงโรงเรียนไม่ให้ควำมสำคัญกับกำรสำรวจ จัดทำ จัดเก็บข้อมูลสำมะโนประชำกร
2. บำงโรงเรียนไม่แบ่งงำนให้ครูประจำกำรไปสำรวจข้อมูล จะมอบให้ธุรกำรโรงเรียนซึ่งไม่ใช่คนในพื้นที่ไปสำรวจ
ข้อมูล และธุรกำรโรงเรียนมีภำระงำนมำกและต้องรับผิดชอบโรงเรียนหลำยโรงเรียน
3. เขตพื้นที่บริกำรของแต่ละโรงเรียนจำนวนไม่เท่ำกัน บำงโรงเรียนมีบุคลำกรน้อยแต่มีพื้นที่บริกำรมำก
4. ปัจจุบันภำระงำนของโรงเรียนมีมำก ทำให้กำรสำรวจข้อมูลล่ำช้ำ ไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. ผู้บริหำรโรงเรียนควรมอบหมำยงำนให้ครูผรู้ ับผิดชอบในกำรดำเนินงำนและติดตำมกำรดำเนินงำนให้แล้วเสร็จ
2. ควรมีผู้รบั ผิดชอบหลำยคนร่วมกันดำเนินงำน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
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หน่วยตรวจสอบภายใน

โครงการ ตรวจสอบภำยในประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
งบประมาณที่ใช้ 22,000 บำท
ผลการดาเนินงาน เอกสำรหลักฐำนงำนกำรเงินและบัญชี ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์
เขต 1 ได้รับกำรตรวจสอบครบถ้วน ถูกต้อง และโรงเรียนได้รับกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ ครบถ้วน
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. เปลี่ยนบุคลำกรผู้ปฏิบตั ิหน้ำทีก่ ำรเงิน บัญชี พัสดุ บ่อย
2. ผู้ปฏิบัติหน้ำทีไ่ ม่ใส่ใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่เท่ำที่ควร โดยอ้ำงว่ำ งำนมำก
3. ผู้บริหำรไม่ใส่ใจในเรื่องกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ เท่ำที่ควร
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ผู้บริหำรควรให้ควำมใส่ใจ กำกับ ดูแล กำรปฏิบัติงำนกำรเงิน บัญชี และพัสดุ
ของโรงเรียนให้มำก กรณีที่ผู้ปฏิบัติงำนจัดทำไม่ถูกต้อง หรือไม่มีควำมรู้ในเรื่องใดควรแนะนำให้ศึกษำหำควำมรู้
จำกผู้ที่มีควำมรู้เพื่อปฏิบตั ิงำนได้ถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำร
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สรุปผลการดาเนินงานงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม
นอกจากงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ยังได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานอื่นๆ ดังนี้
งบประมาณ งบประมาณ
ที่
ชื่อโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
จาก
ที่ใช้ (บาท)
งบแลกเป้า
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัด
สพฐ.
120,000 นางรุจิรา เทพอาจ
ประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย
(งบแลกเป้า)
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย PLC พัฒนาการจัด
สพฐ.
55,000 นางรุจิรา เทพอาจ
ประสบการณ์สสู่ ะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย”
(งบแลกเป้า)
3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรูเ้ พื่อยกระดับ สพฐ.
37,576 นายบดินทร์ ฟองใหญ่
คุณภาพของผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (งบแลกเป้า)
(NT/O-NET) ปีการศึกษา 2561
4 ค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน
สพฐ.
67,000 นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ
ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สาหรับนักเรียน (งบแลกเป้า)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
ประจาปี 2561
5 พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพฐ.
17,340 นายจาเนียร จันทะ
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(งบแลกเป้า)
6 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์
สพฐ.
11,100 นายคารณ จวนอาจ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์
(งบแลกเป้า)
กลุ่มอานวยการ
1 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ สพฐ.
184,254.50 นางชะเรียม ชัยทอง
ปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2561
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1 พัฒนาภารกิจงานกลุม่ บริหารงานบุคคลสานักงานเขตพื้นที่ สพฐ.
190,400 นางสาวพัชรินทร์
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ไชยนิลวงศ์
กิจกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลือ่ นเป็นวิทยฐานะชานาญ
การพิเศษและเชี่ยวชาญ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1 การพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษครูผู้สอน
มหาวิทยาลัย
ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทร์ขา
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาร่วมกับ URU English
ราชภัฎ
Home มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการสอนการอ่าน
ภาษาไทยและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย ร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ์
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามการสอนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
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ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
จาก
สพฐ.

2 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรมตามโครงการพัฒนา
ครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการนิเทศ ติดตาม
ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ครูแกนนาภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมภิ าค
(Boot Camp)
กิจกรรมที่ 3 การประชุมถอดบทเรียนครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกน
นาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
กิจกรรมที่ 4 การอบรมขยายผลตามโครงการพัฒนาครู
แกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
แก่ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด
3 การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สพฐ.
: Active Learning
4 นิเทศ กากับ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย
สพฐ.
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ และกิจกรรม Active Learning
5 “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปี 2561
สพฐ.
6 พัฒนาทักษะงานอาชีพและงานแนะแนว
7 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
8 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
9 พัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรม ขับเคลื่อนหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา
10 ประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป.1, 2, 4, 5, ม.1, ม.2
11 รายงานผลการวิจยั รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู
ในการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน โดยใช้การเสริมพลังแบบ CPAC
12 ค่ายฝึกอ่าน คิด พิชิต PISA
13 ประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
14 พัฒนาเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบตั ิการผ่านระบบทางไกล
“หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย”

สพฐ.
สพฐ.
สพฐ.

35
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ที่ใช้ (บาท)
40,000 ว่าที่ พ.ต.สมชาย อินทร์ขา

48,000 นางผกามาศ อิ่มประยูร
20,000 นางผกามาศ อิ่มประยูร
125,000 นางณัฐพัชร์
โรจน์ธนปัญญากุล
45,000 นางศิรินันท์ ศรีพุทธโชติ
344,108 นายจาเนียร จันทะ
183,000 นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์

จังหวัด
อุตรดิตถ์
สพฐ.
สพฐ.

258,300 นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์

สพฐ.
สพฐ.
สสวท.

48,000 นางสุนันทา รักพงษ์
112,804 นางสุนันทา รักพงษ์
108,800 นางรุจิรา เทพอาจ

406,100 นางสุนันทา รักพงษ์
35,000 นางสุนันทา รักพงษ์

ร
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ที่
1
2
3
4

5
6

ชื่อโครงการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
พัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบการดาเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
เสริมสร้างทักษะชีวิตและวินยั เชิงบวกนักเรียน
ประจาปี 2561
ลูกเสือประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
การพัฒนา ระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
การจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูล
ทางการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
และสถานศึกษา
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ
2561
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมงบประมาณ

งบประมาณ
จาก

งบประมาณ
ที่ใช้ (บาท)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สพฐ.

47,403 นายยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์

สพฐ.
(ปปส.)
สพฐ.
สพฐ.

80,000 นายยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์
95,000 นางไพรินทร์ สกุลโพน
16,000 นางรุจีวลั ย์ แพฟื้น

สพฐ.

427,440 นางรุจีวัลย์ แพฟื้น

จังหวัด
อุตรดิตถ์

797,400 นางไพรินทร์ สกุลโพน
3,550,065.50

ร
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สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ


งบแลกเป้า

1. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย
งบประมาณที่ใช้ 120,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. ครูปฐมวัยมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. โรงเรียนมีการพัฒนาและมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
3. ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยและนาไปสู่การปฏิบตั ิในชั้นเรียน
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ครูมีภาระงานในหน้าที่มากขึ้น ครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงเอก ขาดสื่อการเรียนรู้
ที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. ได้รับจัดสรรงบ ปลายปีงบประมาณ ทาให้มรี ะยะเวลาในการดาเนินงานน้อย
2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนเรื่องการนิเทศติดตาม เพื่อการขับเคลือ่ นและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

2. โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข่าย PLC พัฒนาการจัดประสบการณ์สสู่ ะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย”
งบประมาณที่ใช้ 55,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยครบทุกโรงเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2. ครูปฐมวัยสามารถนาความรูไ้ ปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสู่การปฏิบตั ิ
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ครูมีภาระงานในหน้าที่มาก ครูไม่ครบชั้นและไม่ตรงเอก
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. ได้รับจัดสรรงบ ปลายปีงบประมาณ ทาให้มรี ะยะเวลาในการดาเนินงานน้อย
2. ควรมีงบประมาณสนับสนุนเรื่องการนิเทศติดตาม เพื่อการขับเคลือ่ นและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในภาคเรียนที่ 2

ร
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3. โครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 256
งบประมาณที่ใช้ 37,576 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET)
ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก
2. ผู้เข้ารับการอบรม จานวน 151 คน สามารถพัฒนาแบบทดสอบสาหรับนาไปวัดและประเมินผลในระดับชั้นเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. ส่งมาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 อยู่ในไตรมาสที่ 4 ทาให้มีระยะเวลาในการดาเนินงานน้อย ไม่สามารถจัดกิจกรรม
ตามที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรขยายผลให้ครบทุกชั้นเรียนและนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
และการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดในระดับชั้นเรียนอย่างต่อเนือ่ ง เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าในการดาเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4. โครงการ ค่ายส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ประจาปี 2561
งบประมาณที่ใช้
67,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนได้เรียนรู้ตามฐานครบทุกฐานโดยผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และดาเนินกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการอ่านและการเขียน
2. นักเรียนเข้ากลุม่ กิจกรรมสัมพันธ์ นันทนาการ โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อการผ่อนคลาย
3. ครูผู้สอน (วิทยากรประจาฐาน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละฐานกิจกรรม เพื่อพัฒนาการการอ่านการเขียนของนักเรียน
4. ประชุมสรุปผล (คณะทางาน วิทยากร) หลังจากเสร็จสิ้นการจัดค่ายพัฒนาการอ่านการเขียนนักเรียน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. ระยะเวลาในการจัดค่าย เพิม่ เป็น 2 วัน เพื่อที่นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาและกิจกรรมเพิม่ มากขึ้น
2. นักเรียนที่เข้าร่วมพัฒนากิจกรรมควรที่จะครอบคลุมทุกโรงเรียน
3. ครูผู้ควบคุมนานักเรียนมาเข้าค่ายควรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม
หรือสังเกตการณ์
5. โครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
งบประมาณที่ใช้ 17,340 บาท
ผลการดาเนินงาน ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 70 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรมให้ประสบผลสาเร็จ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน การดาเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีกิจกรรมที่ให้ดาเนินการมาก
เกินไป และมีเวลาดาเนินงานจากัด

ร
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6. โครงการ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
งบประมาณที่ใช้ 11,100 บาท
ผลการดาเนินงาน โรงเรียนรับมอบนโยบาย โดยศึกษาคู่มือครูประกอบการสอนการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
และนาแบบฝึกการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ไปวางแผนการดาเนินงานภายในโรงเรียน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาในการดาเนินงาน เห็นควร
ให้พิจารณาห้วงระยะเวลาในการจัดสรร ให้เร็วขึ้น จะเป็นประโยชน์คุ้มค่าและครอบคลุมเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น


กลุ่มอานวยการ

โครงการ ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2561
งบประมาณที่ใช้ 184,254.50 บาท
ผลการดาเนินงาน บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้รับการพัฒนา
และมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมตามคุณลักษณะของเขตพื้นทีส่ ุจริต และสามารถปฏิบัติงานตามกระบวนงาน
และวิธีปฏิบตั ิตามภารกิจที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน บุคลากรมีจานวนน้องลง มีภาระงานมากขึ้น ทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ครบถ้วนทุกคน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรกาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้ชัดเจนมากขึ้น



กลุ่มบริหารงานบุคคล

โครงการ พัฒนาภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคลสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
กิจกรรม การประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
และเชี่ยวชาญ
งบประมาณที่ใช้ 190,400 บาท
ผลการดาเนินงาน ดาเนินการประชุมคณะกรรมการประเมินจานวน 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,
สาขาการศึกษาปฐมวัย และสายงานบริหารสถานศึกษา รวม 9 คณะ ๆ ละ 8 คน (รวมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ)
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กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1. โครงการ การพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
ร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
งบประมาณที่ใช้ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาเทคนิคการสอนการอ่านภาษาไทยและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ครูผสู้ อนระดับ
ปฐมวัย ร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ผลการดาเนินงาน
1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน 18 โรงเรียน 18 คนได้รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาเทคนิคการสอนการอ่าน
ภาษาไทยและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ ครูผสู้ อนปฐมวัย ได้รับการพัฒนาเทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาไทย สาหรับเด็กปฐมวัย ในชั้นอนุบาล 3
และการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการผลิตสื่อการสอน ประกอบด้วย บัตรคาตัวอักษร ก-ฮ
บัตรภาพ ก-ฮ บัตรคาศัพท์ ชื่อนักเรียนในห้อง หนังสือเล่มใหญ่ (Big Book) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนปฐมวัยในชั้นอนุบาล 3 ให้พร้อมในการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป
2. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จานวน 8 โรงเรียน 8 คน ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาครูผสู้ อนระดับปฐมวัย จานวน 18 โรงเรียน 18 คน และระดับประถมศึกษา
จานวน 8 โรงเรียน 8 คน ได้รับการนิเทศ ติดตาม โดยอาจารย์ดร.อัญชลี วงศ์หล้า ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ
จาก URU English Home มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และคณะศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษและปฐมวัย ครบทุกคน
คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ครูผสู้ อนปฐมวัยและครูผสู้ อนภาษาอังกฤษยังให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อย
เมื่อเทียบกับปริมาณครูผู้สอนปฐมวัยและครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯมีอยู่ในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ควรประสานงาน
ด้านการพัฒนาครูผสู้ อนปฐมวัยและครูผสู้ อนภาษาอังกฤษร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ผลการดาเนินงาน
1. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน 18 โรงเรียน 18 คนได้รับการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาเทคนิคการสอนการอ่าน
ภาษาไทยและการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุตรดิตถ์ ครูผสู้ อนปฐมวัย ได้รับการพัฒนาเทคนิคการอ่านออกเสียงภาษาไทย สาหรับเด็กปฐมวัย ในชั้นอนุบาล 3
และการออกเสียงพยัญชนะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตลอดจนการผลิตสื่อการสอน ประกอบด้วย บัตรคาตัวอักษร ก-ฮ
บัตรภาพ ก-ฮ บัตรคาศัพท์ ชื่อนักเรียนในห้อง หนังสือเล่มใหญ่(Big Book) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนปฐมวัยในชั้นอนุบาล 3 ให้พร้อมในการเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป
2. ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา จานวน 8 โรงเรียน 8 คน ได้รับการนิเทศ ติดตามการพัฒนาเทคนิคการสอน
ภาษาอังกฤษครูผสู้ อนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาร่วมกับ URU English Home มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาครูผสู้ อนระดับปฐมวัย จานวน 18 โรงเรียน 18 คน และระดับประถม
ศึกษา จานวน 8 โรงเรียน 8 คน ได้รับการนิเทศ ติดตาม โดยอาจารย์ดร.อัญชลี วงศ์หล้า ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการสอน
ภาษาอังกฤษจาก URU English Home มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์และคณะศึกษานิเทศก์ภาษาอังกฤษและปฐมวัย
ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ครูผสู้ อนปฐมวัยและครูผสู้ อนภาษาอังกฤษยังให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมน้อย
เมื่อเทียบกับปริมาณครูผู้สอนปฐมวัยและครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯมีอยู่ในปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ควรประสานงาน
ด้านการพัฒนาครูผสู้ อนปฐมวัยและครูผสู้ อนภาษาอังกฤษร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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2. โครงการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการอบรม
ตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
งบประมาณที่ใช้ 40,000 บาท
กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงการนิเทศ ติดตามครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนา
ภาษาอังกฤษ ในระดับภูมภิ าค (Boot Camp)
ผลการดาเนินงาน ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ ในระดับ
ภูมิภาค(Boot Camp) ครูกลุ่มเป้าหมาย 19 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังคาชี้แจงการนิเทศ ติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ
100 ได้ทราบแนวทางการเตรียมตัวรับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างน้อยคนละ 1 ชั่วโมง
ตลอดจนการเตรียมแผนการสอน อุปกรณ์ต่างๆ สื่อการเรียนการสอน เพื่อเตรียมตัวสอนนักเรียนให้มคี ุณภาพยิ่งขึ้นไป
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ปัญหาระยะเวลาในการนิเทศ ติดตามครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค(Boot Camp) ค่อนข้างจากัด ต้องขอความร่วมมือศึกษานิเทศก์
ภาษาอังกฤษจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมเป็นคณะออกนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของครูครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จานวนทั้งหมด
4 คน จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จานวน 1 คน และจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ์ จานวน 3 คน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของครูครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผา่ นการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค(Boot Camp) ทุกปีอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ 2 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ผลการดาเนินงาน
1. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกน
นาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
จานวน 19 คน ได้รับการนิเทศติดตามการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ คนละ 1 ชั่วโมง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้ทราบ
ความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนการสอนของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผา่ นการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค(Boot Camp) พัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง
ทราบจุดเด่น เห็นจุดพัฒนาในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ปัญหาระยะเวลาในการนิเทศ ติดตามครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค(Boot Camp) ค่อนข้างจากัด ต้องขอความร่วมมือศึกษานิเทศก์
ภาษาอังกฤษจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมเป็นคณะออกนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของครูครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค(Boot Camp) จานวนทั้งหมด
4 คน จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จานวน 1 คน และจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุตรดิตถ์ จานวน 3 คน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรนิเทศ ติดตามการเรียนการสอนของครูครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผา่ นการพัฒนา
ตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
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กิจกรรมที่ 3 การประชุมถอดบทเรียนครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนา
ภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
ผลการดาเนินงาน
1. การประชุมถอดบทเรียนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ
ในระดับภูมิภาค(Boot Camp) จานวน 19 คน ครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100
2. การถอดบทเรียนการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมภิ าค (Boot Camp) ของ
ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
จานวน 19 คน ศึกษานิเทศก์ จานวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด
ในประเด็นการถอดบทเรียน คือ สิง่ ที่ได้จากการอบรมพัฒนา การนาไปใช้/พัฒนาการเรียนการสอน บทเรียน/แนวคิด
ที่ได้รับ และผลการนาไปใช้ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เติมเติมประสบการณ์ให้ตนเอง
มีความรู้ ความมั่นใจในการสอนมากขึ้น

กิจกรรมที่ 4 การอบรมขยายผลตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมภิ าค (Boot Camp)
แก่ครูผสู้ อนภาษาอังกฤษทุกโรงเรียนในสังกัด
ผลการดาเนินงาน
1. การอบรมขยายผลตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซึ่งกันและกันและความก้าวหน้าของการจัดการเรียนรู้ของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมภิ าค (Boot Camp) โดยมีวิทยากรในการอบรมขยายผลซึ่งเป็นตัวแทน
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp) จานวน 2 คน คือ
นางสาวกฤตยา ทองแต้ม ครู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น Master Trainer ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และนางสาวภัควลิญชญ์ ศรีใจมั่น ครู โรงเรียนบ้านในเมือง ครูทผี่ ่านการพัฒนา Boot
Camp รุ่นที่ ๘ และ ดร.สมเดียว เกตุอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ เติมเต็มในการทา PLC
และการจัดทา Best Practice การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดาเนินงานตามกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม เป็นเงิน 40,000 บาท
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการขยายผลตามโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษในระดับภูมิภาค (Boot Camp)
อยู่ในระดับความพึงพอใจ ระดับมาก
3. โครงการ การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
งบประมาณที่ใช้ 48,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนมีการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ ได้อย่างเหมาะสม
ตามสภาพบริบทของโรงเรียน
2. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทีไ่ ด้รับงบประมาณดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายฯ ควรขยาย
เครือข่าย ในการพัฒนา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเหมาะสม ตามสภาพบริบทของโรงเรียน
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4. โครงการ นิเทศ กากับ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้ และกิจกรรม Active Learning
งบประมาณที่ใช้ 20,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้บริหาร ครู ในโรงเรียนเป้าหมายนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ : Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
2. ครูผู้สอนนาไปบูรณาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสามารถนาสู่การปฏิบตั ิได้ถูกต้อง
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามกระบวนการกิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการและเรียนรู้อย่างมีความสุขส่งผลให้นักเรียน
เป็นคนดีและมีคณ
ุ ธรรม
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงบางกิจกรรมยังขาด
งบประมาณจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ครูผสู้ อนและผู้ที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน ควรต้องมีการวางแผนในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ : Active Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเมตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียน
5. โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปี 2561
งบประมาณที่ใช้ 125,000 บาท
ผลการดาเนินงาน โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย” สามารถจัดการเรียน
การสอน และประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย และยังสามารถสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อรับป้ายบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย อีกด้วย
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน โรงเรียนที่สมัครเข้ารับป้าย
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ควรได้รบั การนิเทศจากคณะกรรมการทุกโรงเรียน

6. โครงการ พัฒนาทักษะงานอาชีพและงานแนะแนว
งบประมาณที่ใช้ 45,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ตามความถนัด ความสนใจของตนเองที่ดีต่องานอาชีพ
2. ครูผู้รับผิดชอบทักษะงานอาชีพทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
นักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
3. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีความรู้ทักษะงานอาชีพที่หลากหลาย
สามารถนาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. ครูที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการนาความรู้และทักษะงานอาชีพ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่นกั เรียน
2. ครูผู้สอนทักษะอาชีพและครูแนะแนว จัดทาโครงการอาชีพการแนะแนว ให้กับนักเรียนที่สนใจ เพื่อเป็นการหา
รายได้ระหว่างเรียนและศึกษาต่อสายอาชีพ
3. ครูผู้สอนนานวัตกรรมการเรียนการสอนแลกเปลีย่ นเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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7. โครงการ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
งบประมาณที่ใช้ 344,108 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนคุณธรรมเป้าหมายสามารถดาเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของผู้บริหาร ครู นักเรียน โดยกาหนด
คุณธรรมเป้าหมาย และคุณธรรมอัตลักษณ์ได้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
2. ครูได้รับการพัฒนา อบรม มีความตระหนักในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานคุณธรรม (Moral Project) เป็นเครื่องมือ
3. นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและกระบวนการคิดเชิงระบบที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติโครงงาน
คุณธรรม (Moral Project)

8. โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
งบประมาณที่ใช้ 183,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่าง
พอเพียงมีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต
2. ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการป้องกันการทุจริต ให้กับ
นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนทุกโรงเรียน ร้อยละ 90 ดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนกิจกรรมตามมาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียน
สุจริต ได้อย่างมีคุณภาพ
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ และไม่เป็นไปตามกาหนดในแผนปฏิบัติงาน
ประกอบกับกิจกรรมอื่น ๆ อาจมีมาก จนทาให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน การดาเนินงานในปีต่อไป ควรสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนทุกโรงเรียน
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสุจริต
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9. โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรม ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูส่ ถานศึกษา
งบประมาณที่ใช้ 258,300 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงเรียน มีความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ร้อยละ 80 วัดได้จากแบบสอบถามหลังการประชุมสัมมนา
2. ครูผู้สอน ผู้รับผิดชอบโครงการ มีความเข้าใจการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ร้อยละ 80 มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นรูปธรรม วัดได้ผลงานการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
หลังจากการอบรม และจากการนิเทศ ติดตาม ที่โรงเรียน ครูผู้สอนสามารถนาไปใช้จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
มีผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และมีชิ้นงานของนักเรียนที่เกิดจากการคิด วิเคราะห์ มีการถอดบทเรียนหลังแผนฯ
3. นักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาฯ ไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเหมาะสม เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ ดารงตน
อยู่บนทางสายกลาง ร้อยละ 100 โดยวัดจากผลงานหลังเสร็จสิ้นการอบรม และผลงานที่นามาจัดประกวดนิทรรศการ
(Best Practice)
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ และไม่เป็นไปตามกาหนดในแผนปฏิบัติงาน
ประกอบกับกิจกรรมอื่น ๆ อาจมีมาก จนทาให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน การดาเนินงานในปีต่อไป ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สาหรับดาเนินกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้ และขยายผลให้กับ
โรงเรียนอื่น ๆ ในเครือข่าย ครูผสู้ อน และนักเรียนแกนนา

10. โครงการ ประเมินคุณภาพนักเรียนชั้น ป.1, 2, 4, 5, ม.1, ม.2
งบประมาณที่ใช้ 406,100 บาท
ผลการดาเนินงาน นักเรียนชั้นป.1, 2, 4, 5, ม.1, ม.2 จานวน 8,372 คน ได้รับการประเมินคุณภาพด้วยข้อสอบ
กลางที่ได้มาตรฐาน
11. โครงการ รายงานผลการวิจัย รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน โดยใช้การเสริมพลังแบบ CPAC
งบประมาณที่ใช้ 35,000 บาท
ผลการดาเนินงาน ครูผสู้ อนกกลุ่มเป้าหมายมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน ความต่อเนื่องในการพัฒนาของครูผู้สอนเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารให้ทนั สมัย
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12. โครงการ ค่ายฝึกอ่าน คิด พิชิต PISA
งบประมาณที่ใช้ 48,000 บาท
ผลการดาเนินงาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทีม่ ีอายุ 15 ปีในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์เขต 1 ทุกโรงเรียนและนักเรียนที่มีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถทาข้อสอบตามแนว PISA
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน การนาหลักสูตรการอบรมสู่การปฏิบัติในระดับเครือข่าย
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ซักซ้อมความเข้าใจร่วมกัน

13. โครงการ ประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
งบประมาณที่ใช้ 112,804 บาท
ผลการดาเนินงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 มีผลคะแนนเฉลีย่ ด้านภาษา ด้านคานวณ
และด้านเหตุผลจากการสอบระดับชาติ (NT) สูงกว่าปีการศึกษา 2559
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน ระยะเวลาในการส่งเกณฑ์ให้คะแนนการตรวจเขียนตอบระหว่างส่วนกลาง
กับเขตพื้นที่
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน การอานวยความสะดวกเรื่องการส่งเกณฑ์ให้คะแนนการตรวจข้อสอบเขียนตอบ
ระหว่างส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา
14. โครงการ พัฒนาเด็กปฐมวัย (3 - 5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล“หลักสูตรการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับปฐมวัย”
งบประมาณที่ใช้ 108,800 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สู่สะเต็มศึกษา
2. ผู้บริหารสามารถนิเทศติดตามการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สสู่ ะเต็มศึกษาได้อย่างถูกต้อง
3. เครือข่ายโรงเรียน STEM ศึกษา ช่วยกันพัฒนาขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่สะเต็มศึกษา
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. ครูมีภาระงานในหน้าที่มากขึ้น
2. โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ ไม่มสี ื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน จัดกิจกรรมบูรณาการคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. โครงการ พัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
งบประมาณที่ใช้ 47,403 บาท
ผลการดาเนินงาน ครูผรู้ ับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรอง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และสามารถบริหารจัดการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
เป็นระบบ มีข้อมูลนักเรียนเป็นปัจจุบัน และนักเรียนที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาได้รับการช่วยเหลือจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้ตรงตามสภาพจริงและทั่วถึง
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน ระยะเวลาในการอบรมมีน้อย เนือ่ งจากมีข้อจากัดในด้านงบประมาณ
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
1. สพฐ.ควรกาหนดแนวทางและแบบรายงานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละด้านให้สถานศึกษา
ดาเนินการให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน และเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
2. จัดสรรงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปรับทัศนคติ
ผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา
2. โครงการ เสริมสร้างทักษะชีวิตและวินัยเชิงบวกนักเรียน ประจาปี 2561
งบประมาณที่ใช้ 80,000 บาท
ผลการดาเนินงาน นักเรียนมีภูมิคมุ้ กัน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและทักษะชีวิต สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทีไ่ ม่ดีให้เป็นบุคคลที่มีลกั ษณะอันพึงประสงค์ และนาความรู้ที่ได้จากอบรม ไปใช้ในชีวิตประจาวันและแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน งบประมาณที่จัดสรรไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ทาให้ต้องลด
จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน สพฐ.ควรกาหนดรูปแบบในการอบรมและกลุม่ เป้าหมายในการพัฒนานักเรียน
ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด
3. โครงการ ลูกเสือประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติดเทิดไท้องค์ราชัน
งบประมาณที่ใช้ 95,000 บาท
ผลการดาเนินงาน ร้อยละ 95 ของผู้ผ่านการฝึกอบรมมีเครือข่ายการทางานและปฏิบตั หิ น้าที่เฝ้าระวัง ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา และมีการเสริมสร้างทักษะการดารงชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3 ด้าน คือ
ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน เกิดภัยธรรมชาติ (ฝนตกหนัก)
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรจัดอบรมช่วงที่ไม่ใช่ฤดูฝน
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4. โครงการ ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานการพัฒนา ระบบงานทะเบียนการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานการจบการศึกษา (ปพ.3) และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
งบประมาณที่ใช้ 16,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. ครู และบุคลากร โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทา จัดเก็บหลักฐานการจบการศึกษา
2. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน จัดสรรงบประมาณมาให้ล่าช้า ไม่ทันต่อการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรแจ้งจัดสรรงบประมาณมาให้ทันต่อการดาเนินงาน

5. โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณที่ใช้ 427,440 บาท
ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนพิการในโรงเรียนที่จดั การเรียนรวม จานวน 137 โรงเรียน ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนที่จดั การเรียนรวมได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ในรูปแบบที่เหมาะสม
และหลากหลายวิธีการ
3. โรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียน จานวน 137 โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการ ในรูปแบบที่เหมาะสม
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน จัดสรรงบประมาณมาให้ล่าช้า ไม่ทันต่อการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน ควรแจ้งจัดสรรงบประมาณมาให้ทันต่อการดาเนินงาน
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6. โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณที่ใช้ 797,400 บาท
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 เข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ “รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model”
ดาเนินการจัดเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์ ตาบลงิ้วงาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนในสังกัดจานวน 143 โรงเรียน ครูที่เข้ารับการอบรมโรงเรียนละ 1 คน ดาเนินการอบรม/
เข้าค่าย จานวน 2 รุ่นๆ ละ 3 วัน รุ่นที่ 1 วันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนละ
2 คน จานวน 109 โรงเรียน รวม 218 คน รุ่นที่ 2 วันที่ 3 – 5 มีนาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 3 โรงเรียนละ
6 คน จานวน 35 โรงเรียน รวม 210 คน
จากการจัดเข้าค่ายอบรมเชิงปฏิบตั ิการส่งผลให้นักเรียน มีจติ สานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาในการพัฒนา
บ้านเมือง มีคุณธรรมนาความรู้ มีความสานึกในความเป็นชาติไทย วิถีประชาธิปไตย และสามารถดาเนินโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ได้มีโอกาสประกอบกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
ความซื่อสัตย์ สุจริต ความอดทน อดกลั้น และรู้รักสามัคคี เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
กิจกรรมที่ 2 มหกรรมการประกวด Best practice “รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit
Model” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานงานวิชาการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
การจัดมหกรรมการประกวด Best practice “รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model”
และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ จัดกิจกรรมการประกวดการจัดนิทรรศการของโรงเรียนทีจ่ ัดกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 72 โรงเรียน จาก 23 เครือข่าย (เครือข่ายละ 3 โรงเรียน) และการแสดงผลงานทางวิชาการ
ของโรงเรียน จานวน 20 โรงเรียน กาหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องคัทลียา
โรงแรมฟรายเดย์ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน 1,250 คน และส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้มเี วทีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ และด้านอาชีพ นักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และเข้าร่วมกิจกรรม
ได้จุดประกายด้านความคิด สามารถนาไปต่อยอดเป็นอาชีพเมื่อจบการศึกษาต่อไปได้
ปัญหา/อุปสรรคการดาเนินงาน
1. การจัดสรรงบประมาณล่าช้าและมีการเร่งรัดการใช้งบประมาณมากเกินไป
2. เดือนมีนาคมสถานศึกษาทุกแห่งอยู่ระหว่างการสอบปลายภาคของนักเรียน และอยูร่ ะหว่างการกาลังจะปิดภาคเรียน

ร
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ายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะทางาน
ที่ปรึกษา
 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ทุกท่าน
 ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะทางาน
 นายเชษฐ์ ไทยปิยะ
 นางสาวละออ วันจิ๋ว
 นายสมบูรณ์ วันยะนาพร
 นางจันทร์ธิรา วงษ์วรรณา
 นางสุกัญญา หอมอ่อน
 นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์
 นางสาวสุพัตรา ศิษยปู่ทรัพย์
 นายเลิศ แปลงดี
 นางวัชรา คาภู่

รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
พนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

รวบรวม วิเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูล จัดทารายงาน
 นางวัชรา คาภู่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ตรวจสอบต้นฉบับ
 นางสาวละออ วันจิ๋ว
 นายธิติวุฒิ มังคลาด

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

ออกแบบปก
 นายสมบูรณ์ วันยะนาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ

