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คํานํา 

    รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM ประจําป1 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับน้ี จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคMเพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน และรับทราบปRญหา 

อุปสรรคการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM  ซ่ึงประกอบดWวยโครงการหลักตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM  

จำแนกตามนโยบายท่ีสอดคลWองกับยุทธศาสตรMชาติ  จำนวน  ๑๗  โครงการ  และโครงการตามภารกิจสำคัญ

และเร]งด]วน  จำนวน  ๓  โครงการ  
 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM  ไดWดําเนินการติดตาม  รวบรวม 

และสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการดังกล]าว และจัดทําเป̀น “รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” และหวังเป̀นอย]างย่ิงว]ารายงาน

ผลการดําเนินงานฉบับน้ี จะเป̀นประโยชนMในการนำขWอมูลไปใชWประกอบการวางแผน และพัฒนาการดําเนิน

โครงการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM ใหWมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากย่ิงข้ึนต]อไป ท้ังน้ี ขอขอบคุณบุคลากรทุกกลุ]มของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM 

ท่ีกรุณาใหWขWอมูล และมีส]วนร]วมในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถM  ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ใหWบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคMเป̀นอย]างดีย่ิง  

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM 
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 ข้ันตอนการดําเนินงาน ……………………………………………………………..…………………..   ๓ 
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สารบัญ (ต*อ) 

เร่ือง                    หน*า 
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              พิษณุโลก อุตรดิตถM ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ..............................  ๘๐ 
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บทที่ ๑  
 บทนํา 

 

ความเป'นมา 

   พระราชกฤษฎีกาวCาดDวยหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบDานเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓ 

มาตรา ๙ (๑) (๒)  ไดDกําหนดใหDสCวนราชการตDองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวDเปYนการลCวงหนDา และตDองมีรายละเอียด

ของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีตDองใชDในการดําเนินการของแตCละข้ันตอน เป\าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิ

ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสำเร็จของภารกิจ  พระราชกฤษฎีกาวCาดDวยหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบDานเมือง 

ท่ีดี  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗  กําหนดใหDสCวนราชการจัดใหDมีการทบทวนภารกิจของตนวCาภารกิจใด

มีความจําเปYนหรือสมควรท่ีจะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงการดําเนินการตCอไปหรือไมC โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรHชาติ 

แผนแมCบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลง

ตCอรัฐสภา และแผนอ่ืนท่ีเก่ียวขDอง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบใหD

หนCวยงานของรัฐปรับปรุงแผนใหDสอดคลDองกับยุทธศาสตรHชาติและแผนแมCบทภายใตDยุทธศาสตรHชาติ    
 

     สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปYนหนCวยงานทางการศึกษาท่ีอยูCภายใตDการกำกับดูแลของสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบCงสCวนราชการภายในสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลCม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง วันท่ี ๒๙ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ หนDา ๑๓ – ๑๔  ใหDสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอำนาจหนDาท่ีดำเนินการใหDเปYนไปตามอำนาจ 

หนDาท่ีของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามกฎหมายวCาดDวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมี 

อำนาจหนDาท่ี ดังตCอไปน้ี 

    ๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหDสอดคลDองกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตDองการของทDองถ่ิน 

  ๒. วิเคราะหHการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนCวยงานในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และแจDงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดDรับใหDหนCวยงานขDางตDนรับทราบ รวมท้ังกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการ

ใชDจCายงบประมาณของหนCวยงานดังกลCาว 

  ๓. ประสาน สCงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรCวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๔. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๕. ศึกษา วิเคราะหH วิจัย และรวบรวมขDอมูลสารสนเทศดDานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๖. ประสานการระดมทรัพยากรดDานตCาง ๆ  รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสCงเสริม สนับสนุน การจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ๘. ประสาน สCงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคHกรปกครองสCวนทDองถ่ิน 

รวมท้ังบุคคล องคHกรชุมชน องคHกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา

รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 ๙. ดำเนินการและประสาน สCงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



  

                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๒ 

  ๑๐. ประสาน สCงเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 

ดDานการศึกษา   

๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคHกรหรือหนCวยงานตCาง ๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และ

องคHกรปกครองสCวนทDองถ่ิน 

  ๑๒. ปฏิบัติงานรCวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนCวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขDอง หรือท่ีไดDรับมอบหมาย 
 

  ดังน้ัน เพ่ือใหDเปYนไปตามพระราชกฤษฎีกาวCาดDวยหลักเกณฑHการบริหารกิจการ บDานเมืองท่ีดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ และฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรHชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) แผนแมCบทภายใตD

ยุทธศาสตรHชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ นโยบายรัฐบาล 

แผนการศึกษาแหCงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  นโยบายและจุดเนDนของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  แผนปฏิบัติราชการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกับอำนาจหนDาท่ีตาม

ภารกิจของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาดังกลCาว สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH จึงไดD

จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใชDเปYนกรอบทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในการ

พัฒนาการจัดการศึกษาไดDอยCางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH จำนวน ๑๗  โครงการ  และโครงการ

ตามภารกิจสําคัญ  จำนวน  ๓  โครงการ  หลังจากนำแผนปฏิบัติการสูCการปฏิบัติในหนCวยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

จำนวน  ๕๗   โรงเรียน  จึงมีความจำเปYนตDองติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ  

เพ่ือใหDทราบถึงผลการดําเนินงาน บรรลุเป\าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไมC มีปqญหา 

อุปสรรค ปqจจัยความสําเร็จ ขDอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาอยCางไร  ตลอดจนเปYนการวิเคราะหHถึงความเปล่ียนแปลง 

ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน สําหรับนําไปใชDในการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหDสอดคลDองกับสถานการณH    

และประกอบการวางแผนและพัฒนาการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถH ใหDมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนตCอไป 
 

วัตถุประสงค2  

  เพ่ือสรุปผลการดำเนินงาน และรับทราบปqญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH  ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ขอบเขตการดําเนินงาน  

  ๑. ขอบเขตการดําเนินงาน : การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และโครงการสำคัญตามนโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๒. ขอบเขตของกลุCมเป\าหมาย : กลุCม/หนCวย ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH 

จํานวน  ๙  กลุCม  ๑  หนCวย  และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน  ๕๗  แหCง 

 ๓. ขอบเขตดDานระยะเวลา : ป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔)  



  

                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๓ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน  

  ๑. ประชุมคณะผูDบริหาร/ผูDอำนวยการกลุCม/หนCวย ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถH  หารือแนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ  กำหนดรูปแบบ และระยะเวลารายงาน

ผลการดำเนินงาน โดยเทียบเคียงกับการรายงานความกDาวหนDาการดำเนินโครงการในระบบการติดตามและประเมินผล 

แหCงชาติ  (eMENSCR) เพ่ือลดข้ันตอนและความซ้ำซDอนของการรายงานผลการดำเนินงาน 

 ๒. ผูDรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รวบรวม วิเคราะหH และสรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงานอ่ืนท่ีไดDรับมอบหมายตามแบบฟอรHมท่ีกําหนด สCงกลุCมนโยบายและแผน 

  ๓. กลุCมนโยบายและแผน รวบรวม วิเคราะหH สังเคราะหH และจัดทํา (รCาง) รายงานผลการดําเนินงาน 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำเสนอตCอ

คณะผูDบริหาร/ผูDอำนวยการกลุCม/หนCวย ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาปรับปรุง แกDไข และพัฒนา 

 ๔. กลุCมนโยบายและแผน จัดทำรายงานผลการดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถH ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  (ฉบับสมบูรณH) เสนอตCอผDูอํานวยการ/รองผูDอํานวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH  พิจารณาใหDความเห็นชอบ 

 ๕. รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ประจําป1 

พ.ศ. ๒๕๖๔  เผยแพรCประชาสัมพันธHในรูปแบบเอกสาร และส่ืออิเล็กทรอนิกสHบนเว็บไซตH  
 

ประโยชน2ท่ีไดBรับ  

   การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุCมงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถH  จะสะทDอนใหDเปYนถึงการนำแผนงาน/โครงการสูCการปฏิบัติในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษาในสังกัด วCาบรรลุเป\าหมายท่ีกำหนดไวDหรือไมC และใชDเปYนขDอมูลประกอบการวางแผนและพัฒนาการดำเนินงาน 

ตามโครงการในป1งบประมาณถัดไป 
 

นิยามศัพท2เฉพาะ  

  ๑. การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมขDอมูลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไวD 

เพ่ือตัดสินใจแกDไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหDผลงานเปYนไปตามแผนอยCางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยโครงการ

น้ัน ๆ ไดDรับทรัพยากรครบถDวนหรือไมC  ปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีกําหนดหรือไมC  ขDอมูลจากการติดตามจะเปYน

ประโยชนHอยCางย่ิงตCอการเรCงรัดการดำเนินงานใหDเปYนไปตามเป\าหมายและเสร็จทันภายในเวลาท่ีกำหนด  

  ๒. การประเมินผล  (Evaluation)  หมายถึง  การตรวจสอบความกDาวหนDาของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

ผลสัมฤทธ์ิของโครงการมีมากนDอยเพียงใดเม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑHท่ีกําหนด จึงเปYนกระบวนการบCงช้ีถึงคุณคCา

ของแผนงาน/โครงการวCาไดDผลตามวัตถุประสงคHและเป\าหมายของแผนงาน/โครงการน้ันหรือไมC เพียงใด  

 ๓. ผลการดําเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ประจําป1งบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔  หมายถึง  ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ผลการดําเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวขDองกับสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และโครงการตามภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH 



  

                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๔ 

  ๔. วิธีการติดตามและประเมินผล หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบในการเก็บขDอมูลการติดตามและประเมินผล 

โดยแบCงเปYน  ๒  วิธี  ไดDแกC  

      ๔.๑ การเก็บขDอมูลในรูปของเอกสารรายงาน หมายถึง การติดตามและประเมินผลตามแบบรายงานผล

การดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH  

       ๔.๒  การเก็บขDอมูลทางอิเล็กทรอนิกสH  หมายถึง  การติดตามและประเมินผลโดยใชDระบบอิเล็กทรอนิกสH 

ในการเก็บขDอมูลเอกสารรายงานและหลักฐานท่ีเก่ียวขDอง ประกอบดDวย  

  ๑) ระบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Electronic Monitoring 

and Evaluation System: e-MES)  ของสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีใชDในการ

ติดตามและประเมินผลตัวช้ีวัดตามยุทธศาสตรH แผนปฏิบัติราชการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และงานอ่ืนท่ีไดDรับมอบหมาย 

    ๒) ระบบติดตามและประเมินผลแหCงชาติ (eMENSCR) เปYนระบบของสํานักงานสภาพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ ท่ีกําหนดใหDหนCวยงานของรัฐใชDรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรHชาติ 

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหDสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารายงานผลการดําเนินการตามแผน 

ยุทธศาสตรHชาติ แผนแมCบทภายใตDยุทธศาสตรHชาติ และแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขDอง เพ่ือใหDบรรลุเป\าหมายตามท่ีกําหนด 

    ๓)  แพลตฟอรHมออนไลนH  หมายถึง แบบฟอรHมสำเร็จรูปท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถH  ใชDเก็บขDอมูลการดําเนินงานของกลุCม/หนCวย  ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

เชCน  Google  Forms   

       ๔.๒ การเก็บขDอมูลเชิงประจักษH (Empirical Monitoring and Evaluation System) หมายถึง 

การลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขDอมูล  ตรวจเย่ียมสภาพจริง ณ สถานท่ีต้ัง  สังเกต สัมภาษณH และตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานการดำเนินงาน  
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บทที ่๒  
ข(อมูลและบริบททีเ่กี่ยวข(อง  

๑. ขBอมูลพ้ืนฐาน  

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH   เปYนหนCวยงานทางการศึกษาท่ีอยูCภายใตD

การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดต้ังตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การ

กำหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  เดิมช่ือ สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙  กำกับ ดูแล โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถH  ตCอมา

เปล่ียนช่ือเปYนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง การกำหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  

หลังจากน้ันมีการกำหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพ่ิมเติมอีก จำนวน ๒๐ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  รวมเปYน

๖๒  เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การกำหนดและแกDไขเปล่ียนแปลง

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔     โดยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH  กำกับ ดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน  ๓๙  แหCง  และจังหวัด

อุตรดิตถH  จำนวน  ๑๘  แหCง  รวมท้ังส้ิน  ๕๗  แหCง  โดยมีจำนวนโรงเรียน  นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๑ -  ๖  ดังน้ี  (ขDอมูลจากระบบจัดเก็บขDอมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC ป1การศึกษา 

๒๕๖๔  ณ  วันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๔) 
 
 

  ตารางท่ี  ๑  แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน   
 

ขนาดโรงเรียน 

จังหวัด

พิษณุโลก 

(โรงเรียน) 

จังหวัด

อุตรดิตถ2 

(โรงเรียน) 

รวม 

(โรงเรียน) 

ขนาดเล็ก (นักเรียนต้ังแตC ๑ – ๔๙๙ คน) ๒๔ ๙ ๓๓ 

ขนาดกลาง (นักเรียนต้ังแตC ๕๐๐ – ๑,๔๙๙ คน) ๑๐ ๖ ๑๖ 

ขนาดใหญC (นักเรียนต้ังแตC ๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ คน) ๓ ๑ ๔ 

ขนาดใหญCพิเศษ (นักเรียนต้ังแตC ๒,๕๐๐ ข้ึนไป) ๒ ๒ ๔ 

รวมท้ังส้ิน ๓๙ ๑๘ ๕๗ 
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  ตารางท่ี  ๒  แสดงภาพรวมจำนวนโรงเรียน นักเรียน และครู  

จังหวัด 

จำนวน

โรงเรียน 

จำนวนนักเรียน (คน) จำนวนครู (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

จังหวัดพิษณุโลก ๓๙ ๑๒,๖๖๗ ๑๕,๒๑๒ ๒๗,๘๗๙ ๔๓๕ ๑,๐๔๕ ๑,๔๘๐ 

จังหวัดอุตรดิตถH ๑๘ ๖,๐๙๓ ๗,๙๙๓ ๑๔,๐๘๖ ๒๕๕ ๕๔๖ ๘๐๑ 

รวมท้ังส้ิน ๕๗ ๑๘,๗๖๐ ๒๓,๒๐๕ ๔๑,๙๖๕ ๖๙๐ ๑,๕๙๑ ๒,๒๘๑ 

 

  ตารางท่ี  ๓  แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา   

ระดับท่ีเป̂ดทำการสอน 

จังหวัด

พิษณุโลก 

จังหวัด

อุตรดิตถ2 

รวม 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี ๖ ๓๘ ๑๗ ๕๕ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี ๔ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี ๖ ๑ ๐ ๑ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี ๑ ถึงระดับ ปวช. ๐ ๑ ๑ 

รวมท้ังส้ิน ๓๙ ๑๘ ๕๗ 

 

  ตารางท่ี  ๔  แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา   

จังหวัด  

 

มัธยมศึกษา

ตอนตBน 

ตอนตBน 

มัธยมศึกษา 

ตอนปลาย 

ปวช. รวม 

จังหวัดพิษณุโลก ๑๓,๕๙๕ ๑๔,๒๘๔ - ๒๗,๘๗๙ 

จังหวัดอุตรดิตถH ๗,๖๙๓ ๖,๓๗๘ ๑๕ ๑๔,๐๘๖ 

รวมท้ังส้ิน ๒๑,๒๘๘ ๒๐,๖๖๒ ๑๕ ๔๑,๙๖๕ 

  

  ตารางท่ี  ๕  แสดงจำนวนนักเรียนและหDองเรียน จำแนกตามระดับช้ัน   

ระดับการศึกษา 

จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ2 

ชาย หญิง หBองเรียน ชาย หญิง หBองเรียน 

ม.๑ ๒,๒๑๕ ๒,๓๙๑ ๑๓๗ ๑,๑๕๔ ๑,๒๗๐ ๗๕ 

ม.๒ ๒,๑๘๓ ๒,๓๐๐ ๑๓๓ ๑,๑๗๓ ๑,๔๑๙ ๗๘ 

ม.๓ ๒,๑๔๕ ๒,๓๖๑ ๑๓๔ ๑,๒๘๖ ๑,๓๙๑ ๗๘ 

รวม ม.ตBน ๖,๕๔๓ ๗,๐๕๒ ๔๐๔ ๓,๖๑๓  ๔,๐๘๐   ๒๓๑ 

ม.๔ และ ปวช.๑ ๒,๒๖๔ ๒,๘๖๔ ๑๕๗ ๘๗๖ ๑,๒๙๕ ๗๒ 

ม.๕ และ ปวช.๒ ๒,๐๘๘ ๒,๗๒๓ ๑๕๔ ๘๐๕ ๑,๓๖๑ ๗๑ 

ม.๖ และ ปวช.๓ ๑,๗๗๒ ๒,๕๗๓ ๑๔๙ ๗๙๙ ๑,๒๕๗ ๗๑ 

รวม ม.ปลาย+ปวช. ๖,๑๒๔ ๘,๑๖๐ ๔๖๐ ๒,๔๘๐ ๓,๙๑๓ ๒๑๔ 

รวมท้ังส้ิน ๑๒,๖๖๗ ๑๕,๒๑๒ ๘๖๔ ๖,๐๙๓ ๗,๙๙๓ ๔๔๕ 
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   ตารางท่ี  ๖  แสดงจำนวนขDาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
 

ท่ี ตำแหนcง จำนวน (คน) 

๑ ผูDอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ๑ 

๒ รองผูDอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ๓ 

๓ ผูDอำนวยการสถานศึกษา   ๕๖ 

๔ รองผูDอำนวยการสถานศึกษา    ๖๑ 

๕ ครูผูDสอน ๒,๑๖๔ 

๖ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มาตรา 38 ค (๑) (ศึกษานิเทศกH) ๑๑ 

๗ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มาตรา 38 ค (๒)  ๓๓ 

๘ ลูกจDางประจำ  (สพท./สถานศึกษา) ๖๘ 

๙ ลูกจDางช่ัวคราว (สพท./สถานศึกษา) ๓๔๖ 

๑๐ พนักงานราชการ (สพท./สถานศึกษา)   ๕๑ 

รวมท้ังส้ิน ๒,๗๙๔ 

  

   ท่ีมาขBอมูล : กลุCมบริหารงานบุคคล ณ วันท่ี  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 

 

๒. แผนภูมิโครงสรBางการบริหารงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ2 
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๓. วิสัยทัศน2  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH “เปYนองคHกรตDนแบบในการจัดการศึกษา 

 พ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปYนไทย”  
 

๔. คcานิยม  

                         

 

 

๕. พันธกิจ  

๑. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรDางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยHทรงเปYนประมุข 

๒. สCงเสริมและพัฒนาผูDเรียนใหDมีความเปYนเลิศทางวิชาการเพ่ือสรDางขีดความสามารถในการแขCงขัน 

๓. สCงเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูDเรียนใหDมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑  

๔. สรDางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล้ำ ใหDผูDเรียนทุกคนไดDรับบริการทางการศึกษาอยCางท่ัวถึง 

และเทCาเทียม 

๕. สCงเสริมและพัฒนาผูDบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหDเปYนมืออาชีพ 

๖. สCงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปYนมิตรกับส่ิงแวดลDอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และเป\าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

            ๗. ปรับสมดุลและสCงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และจัดการศึกษาโดยใชD 

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)   
  

๖. เปgาหมาย 

   ๖.๑  เปgาหมายเชิงปริมาณ  

             ๑) กลุCมงานในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH  จำนวน  ๑๐  กลุCม    

      ๒) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน  ๕๗  โรงเรียน  

   ๖.๒  เปgาหมายเชิงคุณภาพ  

              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH   มีขDอมูลสารสนเทศผลการบริหารและ

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใชDวางแผน สCงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดDอยCางมี

ประสิทธิภาพ  
 

๗. นโยบายการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา  “สพฐ. วิถีใหมc วิถีคุณภาพ”  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มCุงม่ันพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย ดร.อัมพร พินะสา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดDกําหนดนโยบาย  “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหมC  วิถีคุณภาพ” 

มCุงเนDนความปลอดภัยในสถานศึกษา สCงเสริมโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยCางเทCาเทียม และบริหารจัดการ 

ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance) 

สรDางสรรคHส่ิงใหมC (Innovation Thoughts) 

รCวมใจทำงาน (Value Teamwork) 

มีบรกิารเปYนเลิศ (Excellent  Service) 

G I V E 



  

                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๙ 

ศึกษาอยCางมีประสิทธิภาพ  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถH   จึงกําหนดนโยบาย

และจุดเนDน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  เพ่ือใหDมีการนำนโยบายสูCการปฏิบัติ และใหDสถานศึกษา 
ในสังกัดใชDเปYนกรอบดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจCายประจำป1งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
พรDอมท้ังขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดDวยการใชDพ้ืนท่ีเปYนฐาน ใชDนวัตกรรมในการขับเคล่ือน ตามแนวทาง 
การขับเคล่ือน “สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถH  พัฒนาวิถีใหมC  ไดDวิถีคุณภาพ”  ดังน้ี  

  นโยบาย 

 ๑. ดBานความปลอดภัย  

      ๑.๑ พัฒนาระบบ กลไก รูปแบบ วิธีการ  หรือกระบวนการในการดูแลความปลอดภัย ใหDกับผูDเรียน  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และสถานศึกษา  จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

    ๑.๒ จัดสภาพแวดลDอมท่ีเอ้ือตCอการมีสุขภาวะท่ีดี  สามารถปรับตัวตCอโรคอุบัติใหมC และโรคอุบัติซ้ำ   

และในภาวะชีวิตวิถีใหมC (New Normal) 

      ๑.๓ ดูแลชCวยเหลือ และปกป\องคุDมครองความปลอดภัยท้ังดDานรCางกายและจิตใจ  

 ๒. ดBานโอกาส 

        ๒.๑ สCงเสริมสนับสนุนใหDผูDเรียนไดDรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยCางมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหHตนเองเพ่ือการศึกษาตCอและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ  
และความถนัดของตนเอง 

       ๒.๒  สCงเสริมและพัฒนาผูDเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูCความเปYนเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ    
แขCงขันของประเทศ   

      ๒.๓  พัฒนาระบบการดูแลชCวยเหลือนักเรียนใหDเขDมแข็ง เพ่ือใหDผูDเรียนเกิดการเรียนรูDอยCางมีคุณภาพ  

มีความสุข   ไมCออกจากระบบการศึกษา    รวมท้ังชCวยเหลือเด็กตกหลCนและเด็กออกกลางคัน ใหDไดDรับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานอยCางเทCาเทียมกัน 

      ๒.๔ สCงเสริมสนับสนุนใหDเด็กพิการและผูDดDอยโอกาสใหDไดDรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีทักษะ 
ในการดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองไดDอยCางมีศักด์ิศรีความเปYนมนุษยH ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๓. ดBานคุณภาพ    

           ๓.๑ สCงเสริมการจัดการศึกษาใหDผDูเรียนมีความรDู มีทักษะการเรียนรDูและทักษะท่ีจําเปYนของโลก  

ในศตวรรษท่ี ๒๑ อยCางครบถDวน เปYนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครอง ในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHทรงเปYนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตDองตCอบDานเมือง 

         ๓.๒ พัฒนาผูDเรียนใหDมีสมรรถนะและทักษะดDานการอCาน  คณิตศาสตรH  การคิดข้ันสูง  นวัตกรรม 

วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตCางประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขCงขันและการเลือก

ศึกษาตCอเพ่ือการมีงานทํา ตามความตDองการและความถนัดของผูDเรียน 

     ๓.๓  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหDสอดคลDองกับบริบท  และการเตรียมความพรDอม 

ดDานหลักสูตรฐานสมรรถนะ เนDนการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเปYนในแตCละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูDผCานการ 
ปฏิบัติจริง  (Active  Learning)  รวมท้ังสCงเสริมการจัดการเรียนรูDท่ีสรDางสมดุลทุกดDาน สCงเสริมการจัดการศึกษา    



  

                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๑๐ 

เพ่ือพัฒนาพหุปqญญา  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูDเรียนทุกระดับตามบริบทของสถานศึกษา    

     ๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหDเปYนครูยุคใหมC มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ  มีทักษะในการปฏิบัติหนDาท่ีไดDดี  มีความรูDความสามารถในการใชDเทคโนโลยีดิจิทัล 

มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยCางตCอเน่ือง รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปYนครู  

  ๔. ดBานประสิทธิภาพ  

      ๔.๑ สCงเสริมสนับสนุนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใชD 
พ้ืนท่ีเปYนฐาน มีนวัตกรรมเปYนกลไกหลักในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการสถานศึกษา บนฐานขDอมูลสารสนเทศ 
ถูกตDอง ทันสมัย และการมีสCวนรCวมของทุกภาคสCวน 

      ๔.๒ พัฒนาสถานศึกษาใหDมีคุณภาพอยCางย่ังยืน สอดคลDองกับบริบทของพ้ืนท่ี 

     ๔.๓ นDอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลสูCการพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอยCางเปYนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และตCอเน่ือง  

    ๔.๔  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

  จุดเนBนประจำปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

๑. สรDางความตระหนัก ความรูD ความเขDาใจแกCครู บุคลากรทางการศึกษาและผูDเรียน ใหDสามารถ 

วิเคราะหH ประเมินสถานการณHความเส่ียง และเสริมสรDางแนวทางป\องกันและดูแลความปลอดภัย ท้ังทางดDาน 
รCางกาย  จิตใจ  และเสรีภาพทางสังคม  ภายใตD  "โครงการโรงเรียนปลอดภัย  Safety  School” 

๒.  เสริมสรDางวินัยและความรับผิดชอบตCอหนDาท่ีของตนเอง สังคม และประเทศชาติ ใหDแกCผูDบริหารการศึกษา  

ผูDบริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  ภายใตD  “โครงการเสริมสรDางวินัยและความ 
รับผิดชอบ”   

  ๓.  ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ภายใตD  “โครงการหDองเรียนนCาอยูC การเรียนรูDกDาวไกล พัฒนาวิถีใหมC   

ไดDวิถีคุณภาพ”    โดยการสรDางหDองเรียนคุณภาพ   เสริมสรDางบรรยากาศท่ีเอ้ือตCอการเรียนรูD    พัฒนาผูDเรียนตามศักยภาพ  
ใหDมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคH และมีความรูDทันตCอสภาวการณHของโลก ใชDส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ในการจัดการเรียนการสอน   
 

  เปgาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๑. คุณภาพผูBเรียน 

      ผูDเรียนมีทักษะท่ีจำเปYนทางดDานวิชาการ  ทักษะอาชีพ   ทักษะชีวิต   ทักษะการใชDเทคโนโลยี  มีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงคH  และสุขภาวะกายและใจท่ีดี 

๒. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการใชDเทคโนโลยี และทักษะ

ดDานภาษาและการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

๓. คุณภาพสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    สถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคุณภาพดDานการบริหารจัดการ การสรDางบรรยากาศ

การเรียนรูD   หDองเรียนคุณภาพ   และส่ิงแวดลDอมปลอดภัยนCาเรียนรูD 



  

                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๑๑ 

 ๔. คุณภาพหลักสูตร 

     หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีคุณภาพ!
สอดคลDองกับบริบทของสถานศึกษา!และสอดคลDองกับความตDองการของผูDเรียน   ผูDปกครอง  ชุมชน และทDองถิ่น 

   ๕. คุณภาพเครือขcาย 

      สถานศึกษามีการสรDางความรCวมมือในระดับสหวิทยาเขต และเครือขCายความรCวมมือรCวมพัฒนา 

ในระดับชุมชน  ระดับประเทศ  และระดับนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
   

  การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนBนสูcการปฏิบัติ 

 ๑. ใหDสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สหวิทยาเขต   และสถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษา! นำนโยบาย!
และจุดเนDน เปYนกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยใชDพื้นที่เปYนฐาน  

นวัตกรรมในการขับเคล่ือน!ตามแนวทางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH  พัฒนาวิถีใหมC  

ไดDวิถีคุณภาพ  

 ๒. ใหDมีคณะติดตาม!!ประเมินผล !และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนDนสูCการปฏิบัติในระดับ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษา ตลอดจนเรCงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ!
ใหDการดำเนินการเกิดผลสำเร็จ  และมีประสิทธิภาพอยCางเปYนรูปธรรม 
 

๘. สภาพบริบทองค2กร  

  สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH สรุปไดDจากการวิเคราะหH 

จุดแข็ง (Strength)  จุดอCอน (Weakness)  โอกาส (Opportunity)  และอุปสรรค (Threat) ที่จะสCงผลกระทบ 

ทั้งดDานบวกและลบตCอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH 

ดังน้ี  

  ๘.๑ ปqจจัยภายในที่เปYนจุดแข็ง (Strength) ผูDนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารงานโดยการกระจาย 

อํานาจ บริหารจัดการแบบมีสCวนรCวม มีทักษะการส่ังการ ควบคุม และจูงใจ  มีวัฒนธรรมในการทํางาน “เปYนทีม”

บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชDศักยภาพที่มีปฏิบัติงานอยCางเต็มความรูD ความสามารถ มทีักษะในการ

ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ มวิีนัยและความรับผิดชอบ ใฝ£รD ู และพัฒนาตนเองใหDมีความพรDอม

ในการทำงาน มอีาคารสถานที่  สภาพแวดลDอม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือตCอการปฏิบัติงาน  

  ๘.๒ ปqจจัยภายในทีเ่ปYนจุดอCอน (Weakness) โครงสรDางการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพระดับ

เขตพื้นท่ีการศึกษา คลอบคลุม ๒ จังหวัด ทําใหDขาดความคลCองตัวในการปฏิบัติงาน  และกระบวนงานท่ีใชD

เทคโนโลยีดิจิทัลยังมีนDอย 

 ๘.๓ ปqจจัยภายนอกที่เปYนโอกาส (Opportunity) มีเครือขCายความรCวมมือจากหนCวยงาน คณะบุคคล

และทุกภาคสCวนทีเ่ก่ียวขDอง รCวมระดมทรัพยากรที่สCงผลตCอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

  ๘.๔ ปqจจัยภายนอกที่เปYนอุปสรรค (Threat) สถานการณHการแพรCระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนCา 

2019 (COVID-19) สCงผลใหDการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมไมCเปYนไปตามเป\าหมาย และระยะเวลาท่ีกำหนด    

การจัดสรรงบประมาณจากสCวนกลางบางโครงการ/กิจกรรม ลCาชDา ใกลDส้ินป1งบประมาณ  ทำใหDการดำเนินงาน

ไมCเปYนไปตามเป\าหมาย   



  

                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๑๒ 

๙. ความสอดคลBองของโครงการ/กิจกรรม ประจําปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับแผน/นโยบายระดับตcาง ๆ   

  

   ตารางท่ี ๗  แสดงความสอดคลDองของโครงการกับแผนระดับตCาง ๆ  
 

ยุทธศาสตร2ชาติ ประเด็นแผนแมcบท 

นโยบายการจัดการศึกษา  

ของ รมว.ศธ.  

(นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 

นโยบาย สพฐ. 

๑. โครงการปgองกันและแกBไขปrญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  

๑. ดDานความม่ันคง  ประเด็นท่ี ๑  ความม่ันคง  ๑. ความปลอดภัยของผูDเรียน  

    (Quick Win)  

๑. ดDานความปลอดภัย  

๒. โครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety  School) 
๑. ดDานความม่ันคง  ประเด็นท่ี ๑  ความม่ันคง ๑. ความปลอดภัยของผูDเรียน  

   (Quick Win)  

๑. ดDานความปลอดภัย  

๓. โครงการเสริมสรBางวินัยและความรับผิดชอบ 

๓. ดDานการพัฒนาและ

เสริมสรDางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยH 

ประเด็นท่ี ๑๑  การพัฒนา 

ศักยภาพคนตลอดชCวงชีวิต 

๑. การปรับปรุงหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูDใหDทันสมัย 

และทันการเปล่ียนแปลงของโลก 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. ดDานคุณภาพ 

๔. โครงการยกระดับคุณภาพผูBเรียน 

๓. ดDานการพัฒนาและ

เสริมสรDางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยH 

ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนา 

การเรียนรูD 

๑. การปรับปรุงหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนรูDใหDทันสมัย 

และทันการเปล่ียนแปลงของโลก 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. ดDานคุณภาพ 

๕. โครงการรวมพลังครูเพ่ือสรBางศิษย2 

๓. ดDานการพัฒนาและ

เสริมสรDางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยH 

ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนา 

การเรียนรูD 

๒. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ครูและอาจารย;ในระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ใหJมี
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  

๓. ดDานคุณภาพ 

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓. ดDานการพัฒนาและ

เสริมสรDางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยH 

ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนา 

การเรียนรูD 

๒. การพัฒนาคุณภาพและ

ประสิทธิภาพครูและอาจารยH 

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

อาชีวศึกษา ใหDมีสมรรถนะทาง

ภาษาและดิจิทัล 

๓. ดDานคุณภาพ 



  

                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๑๓ 

ยุทธศาสตร2ชาติ ประเด็นแผนแมcบท 

นโยบายการจัดการศึกษา  

ของ รมว.ศธ.  

(นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 

นโยบาย สพฐ. 

๗. โครงการสcงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

๓. ดDานการพัฒนาและ

เสริมสรDางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยH 

๖. ดDานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนา 

การเรียนรูD 

ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ 

 

๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
และการจัดการศึกษาโดยการสTงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาใหJมีความเปUน 
อิสระและคลTองตัว การกระจายอํานาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยใชJจังหวัดเปUนฐาน 
๕. การปรับระบบการประเมินผล
การศึกษาและการประกันคุณภาพ 
พรJอมจัดทดสอบวัดความรูJ และ 
ทักษะท่ีจําเปUนในการศึกษาตTอ
ระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการ 
และสายวิชาชีพ  

๓. ดDานคุณภาพ 

๔. ดDานประสิทธิภาพ 

๘. โครงการยกระดับคุณภาพการสรBางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  

๒. ดDานการสรDาง

โอกาสและความ 

เสมอภาคทางสังคม  

ประเด็นท่ี ๑๑ การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชTวงชีวิต 
ประเด็นท่ี ๑๗ ความเสมอภาค 
และหลักประกันทางสังคม   

๑๑. การเพ่ิมโอกาสและการเขJาถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของกลุTมผJูดJอย
โอกาสทางการศึกษาและผูJเรียนท่ีมี
ความตJองการจําเปUนพิเศษ   

๒. ดDานโอกาส 

๙. โครงการสรBางจิตสำนึกและความรูBในการผลิตและบริโภคท่ีเป'นมิตรกับส่ิงแวดลBอม 

๕. ดDานการสรDางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิต

ท่ีเปYนมิตรกับส่ิงแวดลDอม	 

ประเด็นท่ี ๑๑ การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชTวงชีวิต 

ประเด็นท่ี ๑๘ การเติบโต

อยCางย่ังยืน 

- ๔. ดJานประสิทธิภาพ 

๑๐. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖. ดDานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ 

๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาโดยการสTงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาใหJมีความเปUน
อิสระและคลTองตัว การกระจายอํานาจ 
การบริหารและการจัดการศึกษา 
โดยใชJจังหวัดเปUนฐาน 

๔. ดJานประสิทธิภาพ 



  

                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๑๔ 

ยุทธศาสตร2ชาติ ประเด็นแผนแมcบท 

นโยบายการจัดการศึกษา  

ของ รมว.ศธ.  

(นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 

นโยบาย สพฐ. 

๑๑. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 

๖. ดDานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ 

๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาโดยการสTงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาใหJมีความเปUน
อิสระและคลTองตัวฯ 

๔. ดJานประสิทธิภาพ 

๑๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูcระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 

๖. ดDานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ 

- ๔. ดJานประสิทธิภาพ 

๑๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 

๖. ดDานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ 

- ๔. ดJานประสิทธิภาพ 

๑๔. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๖. ดDานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ 

- ๔. ดJานประสิทธิภาพ 

๑๕. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดBานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

๖. ดDานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ 

- ๔. ดJานประสิทธิภาพ 

๑๖. โครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน 

๖. ดDานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ 

- ๔. ดJานประสิทธิภาพ 

๑๗. โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปรcงใสในการดำเนินงานของหนcวยงาน (ITA) 

๖. ดDานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ประเด็นท่ี ๒๑ การตCอตDาน 

การทุจริตและประพฤติ  

มิชอบ 

- ๔. ดJานประสิทธิภาพ 



  

                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๑๕ 

โครงการตามภารกิจสำคัญและเรcงดcวน 

ยุทธศาสตร2ชาติ ประเด็นแผนแมcบท 

นโยบายการจัดการศึกษา  

ของ รมว.ศธ.  

(นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 

นโยบาย สพฐ. 

๑. โครงการจัดหาส่ือประเภทหนังสือเสริมทักษะประกอบการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รูปแบบ On-Hand 

๓. ดDานการพัฒนาและ

เสริมสรDางศักยภาพ

มนุษยH  

๔. ดDานการสรDางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม 

ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนา 

การเรียนรูD  

๖. การจัดสรรและการกระจาย

ทรัพยากรใหDท่ัวถึงทุกกลุCมเป\าหมาย

รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการ 

ศึกษาจากความรCวมมือทุกภาคสCวน 

๔. ดJานประสิทธิภาพ 

๒. โครงการสcงเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรูBวิถีใหมc 

๖. ดDานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ  

ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพ 
ภาครัฐ 

๔. การพัฒนาประสิทธิภาพ  

การบริหารและการจัดการศึกษา 

โดยการสCงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 

ใหDมีความเปYนอิสระและคลCองตัว 

การกระจายอํานาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาโดยใชD

จังหวัดเปYนฐาน 

๔. ดDานประสิทธิภาพ 

๓. โครงการนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ มัธยมศึกษา 

๓. ดDานการพัฒนาและ

เสริมสรDางศักยภาพ

มนุษยH  

ประเด็นท่ี ๑๒ การพัฒนา 

การเรียนรูD  

๔. การพัฒนาประสิทธิภาพ  

การบริหารและการจัดการศึกษา 

โดยการสCงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา 

ใหDมีความเปYนอิสระและคลCองตัว 

การกระจายอํานาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาโดยใชD

จังหวัดเปYนฐาน  

๔. ดDานประสิทธิภาพ  

 

หมายเหตุ : ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ป1งบประมาณ  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  

      ๒. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  
 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๑๖ 

บทที่ ๓ 
 ผลการดําเนินงาน 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ไดCดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปK 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบดCวยโครงการตามแนวทางของนโยบาย จํานวน ๑๗ โครงการ และโครงการ

ตามภารกิจสําคัญและเรWงดWวน  จํานวน ๓ โครงการ  โดยสรุปผลการดำเนินงานประกอบดCวยวิธีการดําเนินงาน 

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ปZญหา อุปสรรคและขCอเสนอแนะ  และภาพกิจกรรม จําแนกไดCดังน้ี 
 

นโยบายท่ี  ๑  ด,านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษย>และของชาติ  ประกอบดCวยโครงการหลัก 
๒  โครงการ ดังน้ี 

 ๑. โครงการปGองกันและแก,ไขปIญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  ประกอบดCวย  ๔  กิจกรรม ไดCแกW  

      ๑.๑ กิจกรรมสรCางการรับรูC  รณรงคA และประชาสัมพันธAนโยบายสูWในการปฏิบัติในการป_องกันและ

เฝ_าระวังปZญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

                    วิธีการดำเนินงาน 

                    ๑)  เผยแพรWประชาสัมพันธAนโยบายสูWการปฏิบัติในการป_องกันและเฝ_าระวังปZญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษาใหCแกWโรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๕๗  โรงเรียน  ในหลากหลายชWองทาง  เชWน  มีหนังสือแจCงเวียน   

นำเขCาวาระการประชุมผูCบริหารหนWวยงาน/สถานศึกษา   Line Application   การใชCส่ือออนไลนAจัดการเรียน

การสอนเพ่ือป_องกันยาเสพติด   

           ๒) แจCงประชาสัมพันธAแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลAและ

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขCอง 

   งบประมาณ   จํานวน  -  บาท   

  ผลการดําเนินงาน  
                     ๑) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และโรงเรียนทุกแหWงในสังกัด 

ดำเนินการป_องกันและแกCไขปZญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยการมีสWวนรWวมจากทุกฝqายท่ีเก่ียวขCอง และใชCหลัก  

"บวร" ดูแลชWวยเหลือนักเรียนทุกกลุWมทุกคนใหCพCนภัยยาเสพติดตามกระบวนการระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียน 

   ๒) โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมป_องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เชWน โครงการระบบ

การดูแลชWวยเหลือนักเรียน  โครงการคWายคุณธรรม  โครงการลูกเสือตCานภัยยาเสพติด  โครงการเผยแพรWความรูC

เร่ืองการป_องกันสารเสพติด  โครงการ TO BE NUMBER ONE   โครงการกลองยาวพ้ืนบCานตCานยาเสพติด  

โครงการกีฬาสีตCานภัยยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมเพ่ือสังคม

และสาธารณประโยชนA  และกิจกรรมวันสำคัญตWาง ๆ   

    ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไดCรับการสWงเสริมสนับสนุนใหCมีความรูC ความเขCาใจ

ในการสรCางภูมิคุCมกันพรCอมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมWทุกรูปแบบ จำนวน ๒,๒๘๑ คน 

คิดเป�นรCอยละ ๑๐๐ 

 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๑๗ 

     ๑.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสรCางภูมิคCุมกันยาเสพติดใหCกับนักเรียน 

   วิธีการดำเนินงาน 

     ๑) สWงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสรCางภูมิคCุมกันยาเสพติด การดูแลชWวยเหลือ ใหCคำปรึกษา 

และปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหCกับนักเรียนในรูปแบบท่ีเหมาะสม เชWน  ลูกเสือตCานภัยยาเสพติด  คWายคุณธรรม  

กีฬาสีตCานภัยยาเสพติด  กิจกรรมวันสำคัญและจิตอาสาเพ่ือสาธารณประโยชนA  การอบรมสรCางความรูCความเขCาใจ 

เสริมสรCางภูมิคุCมกันจากวิทยากรสาธารณสุข  ตำรวจ   ครูท่ีปรึกษา  และครูผูCสอนบูรณาการสอดแทรกในการ

จัดการเรียนรูCใหCกับนักเรียนทุกคน 

   ๒) สWงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดท่ีเปÉดสอนช้ันมัธยมศึกษาตอนตCน จำนวน ๕๖ โรงเรียน 

จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือตCานภัยยาเสพติดในสถานการณAโควิด 19 ตามบริบทของโรงเรียน 

  งบประมาณ   จํานวน  ๒๘๐,๐๐๐  บาท (สองแสนแปดหม่ืนบาทถCวน)  

  ผลการดําเนินงาน  
                     ๑) นักเรียนทุกคนในสังกัด  จำนวนท้ังส้ิน  ๔๑,๙๖๕  คน  จาก  ๕๗  โรงเรียน  คิดเป�นรCอยละ ๑๐๐  

ไดCเขCารWวมกิจกรรมสรCางภูมิคุCมกันทางสังคม พรCอมรับมือการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมWทุกรูปแบบ  

เชWน ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง  ภัยพิบัติตWาง ๆ อุบัติเหตุ  โรคอุบัติใหมWและโรคอุบัติซ้ำ  ฝุqน PM ๒.๕  

การคCามนุษยA   การคุกคามในชีวิตและทรัพยAสิน   และอาชญากรรมไซเบอรA  

    ๒) นักเรียนทุกคนมีภูมิคุCมกันป_องกันยาเสพติด  มีพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

     ๑.๓ กิจกรรมสรCางพ้ืนท่ีปลอดภัยในสถานศึกษา  

  วิธีการดำเนินงาน 

   ๑) ระดมความรWวมมือจากทุกภาคสWวนท่ีเก่ียวขCองดำเนินการคCนหา คัดกรอง (Re-X-ray) นักเรียน  

ท่ีมีภาวะเส่ียง อยWางนCอยภาคเรียนละ ๑ คร้ัง   

   ๒) จัดทำขCอมูลรายบุคคลเพ่ือการดูแลชWวยเหลือท่ีเหมาะสมและรายงานผWานระบบสารสนเทศ

เพ่ือดูแลและติดตามการใชCสารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System : Care and Trace Addiction in 

School System) 

  งบประมาณ   จํานวน  -  บาท   

  ผลการดําเนินงาน  
   นักเรียนท่ีมีภาวะเส่ียง/มีปZญหา ไดCรับการติดตาม ดูแล ชWวยเหลือ อยWางทันทWวงทีดCวยรูปแบบและ

กระบวนการท่ีเหมาะสมกับสภาพของแตWละบุคคล  เชWน จิตสังคมภายในโรงเรียน  การใหCคำปรึกษา  เย่ียมบCาน 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม  และสWงตWอสถานพยาบาล 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๑๘ 

    ๑.๔   สWงเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนโรงเรียนปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลA 

  วิธีการดำเนินงาน  

   ๑) แจCงประชาสัมพันธAแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลA และ  

ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขCอง ใหCโรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการตามบริบทของโรงเรียน 

  ๒) สนับสนุนใหCโรงเรียนดำเนินการตามเกณฑAมาตรฐานการรับรองโรงเรียนปลอดบุหร่ีและ 

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลA 

งบประมาณ   จำนวน  -  บาท 

               ผลการดำเนินงาน   

      โรงเรียนในสังกัดทุกแหWง จำนวน ๕๗ โรงเรียน เป�นพ้ืนท่ีปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลA

ตามเกณฑAการประเมิน มีการประกาศนโยบาย มอบหมายบุคลากรผูCรับผิดชอบ จัดสภาพแวดลCอม ติดป_าย

รณรงคAบริเวณหนCาโรงเรียน จัดการเรียนรูCโดยสอดแทรกเร่ืองบุหร่ีและเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลAบูรณาการในทุกกลุWมสาระ 

การเรียนรูC จัดกิจกรรมลด ละ เลิก โดยใหCนักเรียนมีสWวนรWวมในการขับเคล่ือนกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก

โรงเรียน ประสานความรWวมมือกับชุมชนใกลCเคียง  และป_องกัน ดูแลชWวยเหลือนักเรียนใหCปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืม 

แอลกอฮอลA 

     ๑.๕ กำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงานป_องกันและแกCไขปZญหายาเสพติดตามระบบสารสนเทศ 

ยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  

  วิธีการดำเนินงาน 

   ๑) แจCงหนังสือเวียนใหCสถานศึกษาทุกแหWงในสังกัดรายงานผลการดำเนินการป_องกันและแกCไขปZญหา 

ยาเสพติดในสถานศึกษา ผWานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (ระบบ NISPA : Narcotics Information System     

For  Province  Agency)  ทางเว็บไวตA http://nispa.nccd.go.th ต้ังแตWวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

(ตรงกับภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๖๓ และภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๔)  

  ๒) ตรวจสอบขCอมูลผลการดำเนินงานดCานยาเสพติดของสถานศึกษา ผWานระบบอยWางตWอเน่ือง 

เพ่ือกำกับ ติดตามการขับเคล่ือนงานระดับสถานศึกษาใหCเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล     

   งบประมาณ     จำนวน  -  บาท 

  ผลการดำเนินงาน 

   โรงเรียนทุกแหWงในสังกัด  จำนวน  ๕๗  โรงเรียน ดำเนินการป_องกันและแกCไขปZญหายาเสพติด 

ผWานเกณฑAคุณภาพการสรCางภูมิคุCมกันยาเสพติดใหCกับนักเรียนครบทุกโรงเรียน คิดเป�นรCอยละ ๑๐๐ 
  

    ปZญหา อุปสรรค และขCอเสนอแนะ  

  ปZญหาสถานการณAโควิด-19 มีผลกระทบตWอการจัดกิจกรรมคWายทักษะชีวิต และกิจกรรมกลุWม 

จำเป�นตCองปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหCสอดคลCองกับสถานการณA   

 
 

 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๑๙ 

 ๒. โครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)  ประกอบดCวย  ๒  กิจกรรม  ไดCแกW  

     ๒.๑ กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาดCวยมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 
  วิธีการดำเนินงาน 

   ๑) ประกาศใหCโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)  เป�นนโยบายและจุดเนCนของ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  และ

แจCงใหCทุกโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ 

   ๒) แตWงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) รWวมสWงเสริม 

สนับสนุนการขับเคล่ือนโครงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

   งบประมาณ    จำนวน  -  บาท  

  ผลการดำเนินงาน 

   ผูCบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียน รับทราบนโยบายและจุดเนCนและ

รWวมกันขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) อยWางเป�นรูปธรรม มีการวางมาตรการดCานความ 

ปลอดภัยใหCแกWนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

       ๒.๒ กิจกรรมจัดทำคูWมือการดำเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 

  วิธีการดำเนินงาน 

   ๑) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) เพ่ือกำหนด

แนวทางและมาตรการโรงเรียนปลอดภัย   

   ๒) จัดทำคูWมือการดำเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) โดยผWานการพิจารณา 

กล่ันกรองจากคณะกรรมการดำเนินงานกWอนจัดพิมพAและเผยแพรWสูWการปฏิบัติในโรงเรียน 

  งบประมาณ  จำนวน  -  บาท 

  ผลการดำเนินงาน 

   ๑) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  มีคูWมือโรงเรียนปลอดภัย (Safety 

School)  มอบใหCทุกโรงเรียนใชCเป�นแนวทางการดำเนินงาน  และเผยแพรWประชาสัมพันธAผWานหนCาเว็บไซตAสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA 

   ๒) โรงเรียนทุกแหWงในสังกัด   จัดกิจกรรมเสริมสรCางภูมิคุCมกันใหCกับนักเรียนตามมาตรการ 

ความปลอดภัยใหCพCนจากภัยทุกรูปแบบ เชWน จัดการเรียนรูCผWานส่ือ On Line เก่ียวกับโรค COVID-19 และโรค

อุบัติซ้ำ  การขับข่ีและวินัยจราจร  การป_องกันตนเองใหCปลอดภัยจากยาเสพติด  การป_องกันการลWวงละเมิด

ทางรWางกายและจิตใจ   ภัยจากส่ือโซเชียลมีเดียและกลุWมบุคคลตWาง ๆ ฯลฯ 
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นโยบายท่ี  ๓ ด,านการพัฒนาและสร,างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย>   ประกอบดCวยโครงการหลัก 

๕  โครงการ ดังน้ี 

 ๑. โครงการเสริมสร,างวินัยและความรับผิดชอบ  ประกอบดCวย  ๑  กิจกรรม ไดCแกW  

     ๑.๑ กิจกรรมจัดทำคูWมือการเสริมสรCางวินัยและความรับผิดชอบ 

                     วิธีการดำเนินงาน 
                     ๑) ประชุมผูCแทนผูCบริหารโรงเรียนในสังกัดและผูCเก่ียวขCอง ๙ สหวิทยาเขต ระดมความคิดเห็น

และวางแผนขับเคล่ือนโครงการเสริมสรCางวินัยและความรับผิดชอบ 

    ๒) แตWงต้ังคณะอนุกรรมการโครงการเสริมสรCางวินัยและความรับผิดชอบ ประชุมจัดทำแนวทางปฏิบัติ 

ตัวช้ีวัด และเกณฑAการประเมิน  

     ๓) จัดทำคูWมือการเสริมสรCางวินัยและความรับผิดชอบ  และประชาสัมพันธAเผยแพรWใหCกับโรงเรียน 

และบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA เพ่ือใชCเป�นแนวทางในการขับเคล่ือน 

กิจกรรมการเสริมสรCางวินัยและความรับผิดชอบ 

  ๔) นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน  

    งบประมาณ   จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท (-หน่ึงหม่ืนบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน   

  ๑) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถA   และโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  

๕๗  โรงเรียน  มีคูWมือสำหรับใชCเป�นแนวทางเสริมสรCางวินัยและความรับผิดชอบ 

    ๒) บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  ผูCบริหารโรงเรียน  

คณะครูและนักเรียน  มีวินัยและความรับผิดชอบตWอหนCาท่ีของตนเองและประเทศชาติ  สามารถดำเนินชีวิตอยูW

ในสังคมไดCอยWางสงบสุข 
 

 ๒. โครงการยกระดับคุณภาพผู,เรียน  ประกอบดCวย  ๑  กิจกรรม ไดCแกW  

     ๒.๑ กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรูCเพ่ือยกระดับคุณภาพผูCเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

                     วิธีการดำเนินงาน 
                     ๑) ศึกษาสภาพ ปZญหาและความตCองการจำเป�นในการพัฒนาและกำหนดรูปแบบการนิเทศ

การจัดการเรียนรูCเพ่ือยกระดับคุณภาพผูCเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  ๒) นำผลการประเมินการเรียนรูC/ผล O-NET ไปใชCในการกำหนดคWาเป_าหมาย ออกแบบและ

จัดทำแผนการจัดการเรียนรูCท่ีเหมาะสมกับผูCเรียน 
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  ๓) นำรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรูCเพ่ือยกระดับคุณภาพผูCเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ไปใชC

ในการนิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูCเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ในภาคเรียน

ท่ี ๑ ปKการศึกษา ๒๕๖๔ ซ่ึงมีขCอจำกัดเน่ืองจากสถานการณA COVID-19 ไมWสามารถลงพ้ืนท่ีเพ่ือนิเทศการศึกษา

ตามปกติไดC และไมWเป�นไปตามแนวทางการดำเนินงานท่ีกำหนด  

       ๔) สรCางเครือขWายออนไลนAกลุWมผูCบริหารสถานศึกษา ครูผูCสอน ศึกษานิเทศกA และบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือสWงเสริมสนับสนุนแลกเปล่ียนเรียนรูC ประชาสัมพันธAขWาวสารและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขCองกับการยกระดับ 

คุณภาพผูCเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ ไดCแกW 

                - ไลนAกลุWม/ไลนAสWวนตัวของคณะกรรมการสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศกA ผูCบริหารสถานศึกษา 

และครูผูCสอน 

                - ไลนAกลุWมงานตWาง ๆ เชWน กลุWมเจCาหนCาท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถA  กลุWมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กลุWมผูCบริหารสถานศึกษา  กลุWมงานวัดและประเมินผล 

และกลุWมสหวิทยาเขต  

      ๕) นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใชCรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรูCเพ่ือยกระดับ 

คุณภาพผูCเรียนในศตวรรษท่ี  ๒๑ ของสถานศึกษาในสังกัด  ๑  คร้ัง จำนวน ๕๗ โรงเรียน โดยบูรณาการกับ

การประชุมเตรียมความพรCอมกWอนเปÉดภาคเรียนท่ี ๑ ปKการศึกษา ๒๕๖๔ ผWานระบบ ZOOM การนิเทศติดตาม

โครงการ  Innovation  For  Thai  Education  (IFTE)  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 

๑ โรงเรียน และการนิเทศการศึกษาตามความตCองการของสถานศึกษา ท้ังน้ี ไดCกำหนดใชCเคร่ืองมือแบบนิเทศ 

กำกับ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  “โครงการหCองเรียนนWาอยูW  การเรียนรูCกCาวไกล  พัฒนาวิถีใหมW  

ไดCวิถีคุณภาพ” ซ่ึงเป�น ๑ ใน ๓ ของโครงการท่ีเป�นนโยบายและจุดเนCนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถA 

  ๖) คัดเลือกและยกยWองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและนักเรียนท่ีประสบความสำเร็จในการยกระดับ 

คุณภาพผูCเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  งบประมาณ   จำนวน  ๒๕,๐๐๐  บาท (-สองหม่ืนหCาพันบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 

  ๑)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  มีรูปแบบการนิเทศการจัดการ 

เรียนรูCเพ่ือยกระดับคุณภาพผูCเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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  ๒) ผลการทดสอบ O-NET ช้ัน ม.๓ และ ช้ัน ม.๖ ปKการศึกษา ๒๕๖๓ ในภาพรวมสูงข้ึนจาก

ปKการศึกษา ๒๕๖๒  นักเรียนท่ีมีผลการทดสอบ O-NET มากกวWารCอยละ ๕๐ มีจำนวนเพ่ิมข้ึนจากปKการศึกษา

ท่ีผWานมาท้ังสองระดับช้ัน  และมีนักเรียนท่ีไดCคะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน  ช้ัน ม.๓  จำนวน  ๑๓  คน   

  ๓) ยกยWองเชิดชูเกียรติและสรCางขวัญกำลังใจใหCแกWผูCบริหารสถานศึกษา ครูผูCสอน และผูCเรียน

ของสถานศึกษาท่ีมีความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผูCเรียนตามเกณฑAท่ีกำหนด 

    ๔) สรุป รายงานผล และเผยแพรWรายงานผลการดำเนินโครงการโดยใชC  Infographic  ใหCแกW  

ผูCท่ีเก่ียวขCองรับทราบ  และนำผลไปใชCพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผูCเรียนของโรงเรียนในสังกัดตWอไป 
 

 
 
 

ปZญหา อุปสรรค และขCอเสนอแนะ  

       ๑) ระเบียบการใชCจWายงบประมาณ ยังไมWเอ้ือตWอการพัฒนางานทางดCานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร โดยเฉพาะขCอจำกัดวงเงินในการจัดจCางทำโปรแกรมการพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ ท่ีเป�นระบบ

ครบวงจรเพ่ือใหCเป�นไปตามท่ีกำหนดไวC 

   ๒) นโยบายหนWวยงานตCนสังกัดไมWใหCนำผลการทดสอบ O-NET มาใชCเป�นสWวนหน่ึงในการตัดสิน

ผลการเรียนและใหCการสอบเป�นไปตามความสมัครใจของผูCเรียน ซ่ึงโครงการยกระดับคุณภาพผูCเรียนไดCกำหนด

ตัวช้ีวัดความสำเร็จโดยใชCผลการทดสอบ O-NET ปKการศึกษา ๒๕๖๓ เป�นเกณฑAพิจารณาใหCรางวัลเชิดชูเกียรติ

และสรCางขวัญกำลังใจใหCแกWผูCบริหารสถานศึกษา ครูผูCสอน และผูCเรียนของสถานศึกษาท่ีมีความสำเร็จในการ

พัฒนาคุณภาพผูCเรียน ซ่ึงอาจไมWตอบสนองตWอนโยบาย และยังคงเผยแพรWขCอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการทดสอบ 

ใหCผูCเก่ียวขCองรับทราบโดยท่ัวกัน 
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 ๓. โครงการรวมพลังครูเพ่ือสร,างศิษย>   ประกอบดCวย  ๕  กิจกรรม  ไดCแกW  

     ๓.๑ กิจกรรมอบรมพัฒนาความสามารถครูในดCานการสรCางขCอสอบวัดสมรรถนะการรูCเร่ือง (Literacy) 

ตามแนวทางการประเมิน PISA และการฝ§กทักษะการทำขCอสอบผWานระบบสอบออนไลนA PISA-Style  

   วิธีการดำเนินงาน 
   ๑) จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูวิชาการ  ครูผูCสอนกลุWมสาระการเรียนรูCคณิตศาสตรA  วิทยาศาสตรA 

และภาษาไทย  กลุWมสาระการเรียนรูCละ  ๑  คน  รวมโรงเรียนละ  ๔  คน จาก ๕๗  โรงเรียน  และคณะทำงาน 

วิทยากร/วิทยากรกลุWม  รวมจำนวนท้ังส้ิน  ๒๔๐  คน  ระหวWางวันท่ี ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔  ผWานระบบออนไลนA   

   ๒) นิเทศ กำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน 

    งบประมาณ    จำนวน   ๔๕,๖๐๐  บาท (-ส่ีหม่ืนหCาพันหกรCอยบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 

    รCอยละ ๑๐๐ ของครูวิชาการ ครูผูCสอนกลุWมสาระการเรียนรูCคณิตศาสตรA  วิทยาศาสตรA  และ

ภาษาไทย ท่ีเขCารับการอบรมสามารถสรCางขCอสอบวัดสมรรถนะการรูCเร่ือง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน 

PISA ไดCเป�นอยWางดี และสามารถนำขCอสอบท่ีสรCางข้ึนลงสูWผูCเรียนไดCอยWางแทCจริงเพ่ือใหCผูCเรียนไดCรับการประเมิน

สมรรถนะการรูCเร่ืองของตนเองตามแนวทางการประเมิน PISA สูWการเตรียมความพรCอมในการพัฒนาศักยภาพ

ใหCสูงข้ึนไดC 
 

         ๓.๒  กิจกรรมขับเคล่ือนการจัดการเรียนรูCวิทยาการคำนวณ 

  วิธีการดำเนินงาน 

                     ๑) วางแผนกำหนดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร C4T  โดยแบWงเป�นหลักสูตรระดับ

มัธยมศึกษาปKท่ี ๑ - ๓  จำนวน  ๑  วัน   และหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปKท่ี ๔ - ๖  จำนวน  ๑  วัน 

    ๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหCครูผูCสอนกลุWมสาระการเรียนรูCวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  จำนวนท้ังส้ิน  ๑๘๔  คน  ผWานระบบออนไลนA 

   ๓) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูCวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีของกลุWม 

เป_าหมายท่ีเขCารับการอบรม  อยWางนCอยโรงเรียนละ ๑ คร้ัง/ภาคเรียน 

    งบประมาณ    จำนวน   ๑๐,๐๐๐  บาท (-หน่ึงหม่ืนบาทถCวน-) 

 

 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๒๔ 

  ผลการดำเนินงาน 

    ๑) รCอยละ ๑๐๐ ของครูผูCสอนท่ีเขCารับการอบรม มีความรูCความเขCาใจและสามารถจัดการ

เรียนรูCวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีไดCอยWางมีคุณภาพ 

   ๒) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   จำนวน 

๒,๐๐๐  คน มีความรูCความเขCาใจ มีทักษะ กระบวนการคิด การแกCปZญหา และความสามารถดCานวิทยาการ

คำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี ตามนโยบายสWงเสริมใหCเด็กไทยยุคใหมWเกWงวิทยาศาสตรAเทคโนโลยี วิศวกรรม 

คณิตศาสตรA   โปรแกรมเมอรA   และภาษาคอมพิวเตอรA หรือ Coding  อยWางมีคุณภาพ 
 

 
 
 

          ๓.๓  กิจกรรมอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  

 วิธีการดำเนินงาน 

                      ๑) แจ้งประชาสัมพันธ์การอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ในท่ีประชุมผู้บริหาร 

สถานศึกษา และส่ือออนไลน์ 

  ๒) ผู้บริหารแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ลงทะเบียนอบรมโปรแกรมพัฒนา 
ครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์  ผ่านทางเว็บไซต์  http://cse-elearning.obec.go.th   และเข้ารับการอบรม

ตามโปรแกรม 

    ๓)  ตรวจและประเมินแผนการสอนของครูท่ีลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา 
แบบออนไลน์เพ่ืออนุมัติการผ่านหรือไม่ผ่านหลักสูตร               

   ๔) นิเทศ ติดตามครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย ได้แก่ การติดตามสังเกต

การสอนในช้ันเรียน  การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (PLC)  การใช้เทคโนโลยีทางไกล 
เพ่ือสืบสานและติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพครู  และนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา

ครูผู้สอนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ในตัวผู้เรียน 

   ๕) จูงใจ กระตุ้น ส่งเสริม เชิดชูเกียรติและสนับสนุนให้โรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบการสอน  

มีการวางแผนการสอนเพศวิถีศึกษาให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในโรงเรียน และการทำงานเร่ืองเพศให้ครอบคลุม

ท้ังระบบด้านการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษา

โดยให้คำแนะนำการประสานติดต่อ 
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   ๖) จัดทำและดูแลฐานข้อมูลครูท่ีลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ 

ภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

    ๗) สรุปผลการดำเนินงานเพ่ือนำผลจากการดำเนินงานการพัฒนาการเรียนรู้ แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

Learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในการขับเคล่ือนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงข้ึน   

   ๘) รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 

    งบประมาณ    จำนวน  -   บาท   

   ผลการดำเนินงาน 

    ๑) มีครู  จำนวน  ๕๘๐  คน  จาก  ๕๖  โรงเรียน  เข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา 

แบบออนไลน์  โดยเรียนครบท้ัง  ๘  หน่วย จำนวน  ๒๙๒  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๓๕  เรียนไมWครบ  ๘  หนWวย  

จำนวน  ๒๘๘  คน คิดเป็นร้อยละ  ๔๙.๖๕  สำหรับผูCเรียนครบท้ัง ๘ หนWวย สามารถจัดทำแผนการเรียนรูCเพศวิถีศึกษา 

และผWานการอนุมัติจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  

๒) โรงเรียนท่ีไม่พบครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา 

จำนวน  ๑  โรงเรียน  จะไดCการพัฒนาในคร้ังถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

580 292 288 292
0

500
1000

จําน
ว…

 
ผู้ ที-… 

ผู้ ที-… 
จําน

ว…
 

จำนวนผู้ลงทะเบียนการอบรมโปรแกรมพัฒนาครู เพศวิถีศึกษาแบบ
ออนไลน์  ปีงบประมาณ  2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์      

จำนวนผู้ลงทะเบียนการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์     
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          ๓.๔  กิจกรรมโรงเรียนแหWงนวัตกรสูWการสรCางสรรคAนวัตกรรม 

  วิธีการดำเนินงาน 

                     ๑) ประชาสัมพันธAเชิญชวนผูCบริหารโรงเรียนและครูผูCสอน  สWงผลงานการปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ  

(Best  Practice) เขCารWวมประกวด  ภายใตCงาน “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสูWการพัฒนาอยWางย่ังยืน  : 

Best Practice Awards ๒๐๒๑”  โดยแบWงประเภทผลงานการปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ (Best Practice) เป�น ๘ ประเภท  

ไดCแกW  ๑) ดCานการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  ๒) ดCานการจัดการเรียนรูCแบบ Active Learning  ตามนโยบาย 

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูC  ๓) ดCานการสรCางชุมชนแหWงการเรียนรูCทางวิชาชีพ (Professional  Learning  Community : 

PLC)  ๔)  ดCานทักษะอาชีพ  ๕) ดCานผลงานวิจัยในช้ันเรียน  ๖) ดCานเศรษฐกิจพอเพียง  ๗) ดCานคุณลักษณะ

อันพึงประสงคA  ๘ ประการ  และ ๘) ดCานสมรรถนะสำคัญของผูCเรียน 

           ๒)  แตWงต้ังคณะกรรมการตัดสินผลงานการปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ (Best Practice) 

        ๓)  ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ของ “โรงเรียนแหDงนวัตกรสูDการสรIางสรรคK

นวัตกรรม” โรงเรียนพิชัย   

       ๔) เผยแพรWผลงานนวัตกรรมสูWสาธารณชน 

    งบประมาณ    จำนวน  ๒๕,๐๐๐  บาท (-สองหม่ืนหCาพันบาทถCวน-) 

   ผลการดำเนินงาน 

      ๑) ผูCบริหารสถานศึกษา  และครูผูCสอน  สWงผลงานการปฏิบัติท่ีเป�นเลิศ  (Best  Practice) 

เขCารWวมประกวด   จำนวน  ๔๐๗  นวัตกรรม   ประกอบดCวย 

                         ดCานการบริหารและการจัดการสถานศึกษา  จำนวน  ๕๗  นวัตกรรม 

                         ดCานการจัดการเรียนรูCแบบ Active Learning ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารูC 

จำนวน  ๑๗๓  นวัตกรรม 

           ดCานการสรCางชุมชนแหWงการเรียนรูCทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 

: PLC)  จำนวน  ๑๓  นวัตกรรม 

           ดCานทักษะอาชีพ      จำนวน  ๑๔  นวัตกรรม 

        ดCานผลงานวิจัยในช้ันเรียน     จำนวน  ๙๕  นวัตกรรม 

           ดCานคุณลักษณะอันพึงประสงคA ๘ ประการ  จำนวน  ๑๕  นวัตกรรม 

           ดCานเศรษฐกิจพอเพียง     จำนวน  ๑๖  นวัตกรรม 

             ดCานสมรรถนะสำคัญของผูCเรียน    จำนวน  ๒๔  นวัตกรรม 
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   ๒) ผูCบริหารและครูผูCสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  

จำนวน  ๕๗  โรงเรียน  มีการพัฒนานวัตกรรม  คิดเป�นรCอยละ ๑๐๐  และมีการแลกเปล่ียนเรียนรูJรKวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ๓.๕  กิจกรรมสWงเสริมนิสัยรักการอWานกิจกรรมหCองสมุด และการรูCเร่ืองการอWานตามแนวทาง PISA  

     วิธีการดำเนินงาน 

                   ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมพัฒนาด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน   

ท่ีหลากหลายให้กับนักเรียน 

    งบประมาณ    จำนวน  ๗,๒๐๐  บาท (- เจ็ดพันสองรCอยบาทถCวน-) 

 ผลการดำเนินงาน 

   ๑) นักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ไดCรับ

การพัฒนาดCานการสWงเสริมนิสัยรักการอWานท่ีหลากหลายในสถานการณAการแพรWระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 

โคโรนWา 2019 (โควิด-19) ในรูปแบบออนไลนA และมีนิสัยใฝqการเรียนรูCอยWางตWอเน่ือง 

 ๒) ครูไดCรับการนิเทศ ติดตามโครงการสWงเสริมการอWานตามรอยพระราชจริยวัตรฯ และไดCรับ

การพัฒนาสมรรถนะการอWานข้ันสูง ตามแนวทาง PISA 
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๔. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา   ประกอบดCวย ๓ กิจกรรม ไดCแกW 

        ๔.๑ กิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพของขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        วิธีการดำเนินงาน 

                   ๑) อบรมพัฒนาคุณภาพครูดCานการจัดการเรียนการสอนผWานระบบออนไลนA 

  ๒) ประชุมบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

 อุตรดิตถA เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูCเชิงวิชาการ  

 งบประมาณ     จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  (-สองหม่ืนบาทถCวน-) 

 ผลการดำเนินงาน 

   ๑) ครูท่ีเขCารับการอบรมมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ

ความสามารถท่ีสอดคลCองกับทักษะท่ีจำเป�นในศตวรรษท่ี  ๒๑  และผWานการประเมินผลการปฏิบัติงานไดCระดับดีเย่ียม  
  

 
 

 
 
 
 
 

       

      

  ๒) บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ทุกคน ไดCรับการ

พัฒนาใหCมีความรูCความสามารถตามมาตรฐานตำแหนKง นำไปสูWการปฏิบัติงานอยWางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนA 

สูงสุดตWอทางราชการ 

 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๒๙ 

     ๔.๒  กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหนCาท่ี 

             วิธีการดำเนินงาน 

                  ๑) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยส่งผลงาน

เข้ารับการคัดเลือกในระดับต่าง ๆ 

   ๒) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และส่งเข้ารับ

การคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับจังหวัด  ระดับประเทศ  ตามลำดับ 

    งบประมาณ    จำนวน  ๓๐,๐๐๐   บาท (-สามหม่ืนบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 

   ๑) ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

พิษณุโลก อุตรดิตถA  ไดCรับการยกยWองเชิดชูเกียรติใหCเป�นผูCมีผลงานดีเดWนเป�นท่ีประจักษA  มีขวัญและกำลังใจในการ 

ปฏิบัติงาน เชWน รางวัลขCาราชการพลเรือนดีเดWน รางวัลครูดีในดวงใจ การขอรับเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ  

รางวัลผูCทรงคุณคWา สพฐ.  รางวัลครูดีไมWมีอบายมุข 

 

           ๔.๓ กิจกรรมขับเคล่ือนศูนยAพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป�นเลิศ (Human Capital Excellence 

Center : HCEC)              

   วิธีการดำเนินงาน 

                  ๑) ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC  

   ๒) ประชุมคณะทำงานวางแผนการพัฒนาทักษะดCานภาษาและดิจิทัลใหCกับขCาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

   ๓) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR 

ณ ศูนยA HCEC โรงเรียนวัดโบสถAศึกษา  

   งบประมาณ     จำนวน  ๑๐,๐๐๐    บาท (-หน่ึงหม่ืนบาทถCวน-) 

 ผลการดำเนินงาน 

   ๑) ผูCบริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาไดCรับการพัฒนาทักษะดCานภาษาและดิจิทัล และ

สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดC 
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  ๒) ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูC ทักษะ และความสามารถท่ีสอดคลCอง

กับทักษะท่ีจำเป�นในศตวรรษท่ี  ๒๑  นำไปสูWการปฏิบัติงานอยWางมืออาชีพ    
 

 ๕. โครงการสdงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  ประกอบดCวย  ๔ กิจกรรม  ไดCแกW  
      ๕.๑  กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
  วิธีการดำเนินงาน 

   ๑) จัดประชุมคณะทำงานสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

และการนำเข้าระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ของสถานศึกษา  

      ๒) ประชุมส่ือสารสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ในการดำเนินการตามระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านทางระบบออนไลน์ 

    ๓) จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์ วางแผนเตรียมการออกนิเทศ กำกับ ติดตาม จัดเตรียมส่ือ/

เอกสาร/คู่มือ/เคร่ืองมือการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำเก่ียวกับการวางระบบการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

   ๔) ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำการดำเนินงานการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Online   

    งบประมาณ    จำนวน  ๒๙,๖๕๖ บาท (-สองหม่ืนเกCาพันหกรCอยหCาสิบหกบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 

   ๑) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีรายงานสรุปผลการสังเคราะห์

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ครบทุกโรงเรียน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ  

ในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ         
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    ๒) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๕๗ แห่ง มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการตามระบบ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และการ

ประเมินคุณภาพภายนอกได้เหมาะสมกับสภาพบริบทของตนเอง  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    

    ๓) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  มีผลการประเมินคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ระดับยอดเย่ียม จำนวน ๑๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓  

ระดับดีเลิศ จำนวน ๓๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๔  และ ระดับดี จำนวน ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ 

โดยมีผลประเมินแยกเป็นรายมาตรฐาน ดังน้ี  

        มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน มีระดับยอดเย่ียม จำนวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

๒๖.๓๒  ระดับดีเลิศ จำนวน ๓๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๙  และระดับดี จำนวน ๑๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

๑๙.๒๙  

       มาตรฐานท่ี ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับยอดเย่ียม จำนวน ๒๖ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๑  ระดับดีเลิศ  จำนวน ๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗  และระดับดี จำนวน ๔ แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๒  

      มาตรฐานท่ี ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับยอดเย่ียม 

จำนวน ๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๙ ระดับดีเลิศ จำนวน ๓๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๙ และระดับดี 

จำนวน ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ 
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    ๔) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA   มีรูปแบบกระบวนการนิเทศ  

กำกับ ติดตาม ใหCคำปรึกษา ชWวยเหลือนำแนะสถานศึกษาภายใตCสถานการณAโควิด 19 ท่ีหลากหลาย  เชWน 

ตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีเชิงประเมินโดยผ่าน App ZOOM Meeting และ Google Meet โดยใช้เคร่ืองมือการตรวจเย่ียม

พ้ืนท่ีเชิงประเมินของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากน้ี ยังมี

เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ๑ ช่วย ๕  โดยมีโรงเรียนแกนนำ ๑ โรงเรียน   และโรงเรียนเครือข่าย

ร่วมพัฒนา  ๕  โรงเรียน    ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้สะท้อนผลการดำเนินงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม 

คุณภาพสถานศึกษา 

 
          ๕.๒  กิจกรรมการขับเคล่ือนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.)    

   วิธีการดำเนินงาน 

   ๑) ประชุมคณะศึกษานิเทศก์และผู้เก่ียวข้องจัดทำร่างแผนการนิเทศ  ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

      ๒) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  เพ่ือขอความเห็นชอบแผนการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษาของเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา  

    ๓) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนการนิเทศฯ ผ่านระบบออนไลน์ 

  ๔) ประชุมคณะทำงานเพ่ือสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการขับเคล่ือนการติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถ์  เสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๓๓ 

 

    งบประมาณ    จำนวน   ๒๐,๐๐๐  บาท (-สองหม่ืนบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 

   ๑) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเน้ือหาบางส่วนของแผนเพ่ือให้มีความชัดเจนย่ิงข้ึน  และให้ความเห็นชอบ 

แผนการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา   

           ๒) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิถตถ์ จำนวน ๕๗ แห่ง 

ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามบริบทของโรงเรียน ผ่านระบบ 

ออนไลน์ 

 

    ๕.๓  กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ๑) ประชุมคณะกรรมการสWงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือขับเคล่ือนคุณภาพ 

การจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา       

         ๒) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดCวยระบบ Zoom Meeting ผWานเครือขWายสหวิทยาเขต

ชWวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ และระบบหนังสืออิเล็คทรอนิกสA เดือนกันยายน ๒๕๖๔ 

    งบประมาณ    จำนวน   ๒๐,๐๐๐  บาท (-สองหม่ืนบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 

   ๑) คณะกรรมการสWงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา มีความรูCความเขCาใจในการขับเคล่ือน 

คุณภาพการจัดการศึกษาท่ีถูกตCองตรงกัน รWวมสWงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  สWงผลใหC

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA จำนวน ๕๗ โรงเรียน สามารถ

นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สูWการปฏิบัติไดCอยWางมีคุณภาพเป�นไปตามสภาพและบริบทของสถานศึกษา เช่น โครงการโรงเรียน

ปลอดภัย โครงการหCองเรียนนWาอยูWการเรียนรูCกCาวไกล พัฒนาวิถีใหมWไดCวิถีคุณภาพ  โครงการเสริมสรCางวินัยและ

ความรับผิดชอบ   

 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๓๔ 

   ๒) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด  ดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามโครงสรCางของหลักสูตรสถานศึกษา 

และสามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณAการแพรWระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ท้ัง ๕ รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Demand, On Hand) ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด ไปปรับใชCตามสภาพและบริบทของสถานศึกษาไดCอยWางมีประสิทธิภาพ   
 

 

     ๕.๔  กิจกรรมขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูWสถานศึกษา 

  ๑) ประชุมโรงเรียนกลุWมเป_าหมาย จำนวน ๑๒ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาใหCผูCนำในการขับเคล่ือนดCาน

คุณธรรม จริยธรรม และนCอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ดCวยระบบ Zoom Meeting        

         ๒)  เตรียมความพรCอมและแลกเปล่ียนเรียนรูCใหCโรงเรียนท่ีมีความพรCอมในการเป�นศูนยAการเรียนรูC 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน  ๓  โรงเรียน 

    งบประมาณ    จำนวน   ๒๐,๐๐๐  บาท (-สองหม่ืนบาทถCวน-) 

 ผลการดำเนินงาน 

   ๑) โรงเรียนท่ีอยูWในสหวิทยาเขตบางกลางทWาว จำนวน  ๘  โรงเรียน  และสหวิทยาเขตอ่ืนอีก  

๔   โรงเรียน   ไดCแกW  โรงเรียนทWาทองพิทยาคม  โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษAอุปถัมภA”  โรงเรียน

พรหมพิรามวิทยา และโรงเรียนวังน้ำคูCศึกษา  ไดCรับการพัฒนาใหCเป�นผูCนำดCานคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ

นCอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติไดCตามเป_าหมายและมีประสิทธิภาพ 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๓๕ 

 ๒)  นิเทศ  ติดตาม  และรWวมแลกเปล่ียนเรียนรูCกับผูCบริหารโรงเรียน ขCาราชการครู  นักเรียน

และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน ไดCแกW  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  โรงเรียนนครไทย และโรงเรียน

นครบางยางพิทยาคม เพ่ือสรCางความเขCาใจและใหCคำปรึกษาแนวทางการทำรายงานการดำเนินงานเพ่ือขอรับ

การประเมินเป�นศูนยAการเรียนรูCตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ดCานการศึกษา) ณ หCองประชุมของโรงเรียน 

สWงผลใหCโรงเรียนท้ัง  ๓  แหWง  มีความพรCอมในการเป�นศูนยAการเรียนรูCตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  ๓) ผูCเรียนในโรงเรียนท่ีไดCรับการพัฒนา จำนวน ๑๕  โรงเรียน มีการพัฒนาดCานคุณธรรม จริยธรรม 

สามารถนCอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในโรงเรียน  และนำไปใชCในชีวิตประจำวัน 

    ปZญหา อุปสรรค และขCอเสนอแนะ  
   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (COVID - 19)  ส่งผลให้คณะกรรมการ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ดำเนินงานนิเทศ ติดตาม 

และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนท่ีกำหนด 
 

นโยบายท่ี ๔  ด,านการสร,างโอกาสในการเข,าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีมาตรฐานและลดความ 
เหล่ือมล้ำทางการศึกษา    ประกอบดCวย  ๑  โครงการหลัก   ดังน้ี 
 ๑. โครงการยกระดับคุณภาพการสร,างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  ประกอบดCวย  ๔  กิจกรรม 

ไดCแกW  

      ๑.๑  กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหCกับผูCเรียนและสถานศึกษา 

                     วิธีการดำเนินงาน 
                     ๑)  กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน  โดยการมีส่วนร่วม

ของครู ผู้ปกครอง เครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน 

   ๒) กำหนดผู้รับผิดชอบระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษา เพ่ือประสานเครือข่าย 

ท้ังภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 

  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนอย่างต่อเน่ือง

และมีประสิทธิภาพ 
  งบประมาณ   จำนวน  -  บาท 

  ผลการดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด

ดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย   และมีกลไกช่วยขับเคล่ือนการดำเนินงาน  โดยการมีส่วนร่วมของ

ครู  ผู้ปกครอง  ภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน 
    ๑.๒  กิจกรรมเพ่ิมโอกาสในประชากรวัยเรียนไดCรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                     วิธีการดำเนินงาน 
             ๑) แตWงต้ังคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จัดต้ังศูนยAประสานงาน

การรับนักเรียน  และแตWงต้ังคณะกรรมการประจำศูนยAประสานงานการรับนักเรียน ปKการศึกษา ๒๕๖๔        

 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๓๖ 

   ๒) จัดทำแนวปฏิบัติการรับนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและคณะกรรมการ 

ศึกษาธิการจังหวัด และประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 

   ๓)  ดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และควบคุม กำกับ 

ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายท่ีกำหนด และจำนวนห้องเรียนไม่เกินตามแผนการรับนักเรียน 

   ๔)  ตรวจเย่ียมและลงพ้ืนท่ีติดตามการรับนักเรียน ปKการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัด  

ระหวWางวันท่ี ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รWวมกับ  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี  ท่ีปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดพิษณุโลก ในวันสอบคัดเลือกของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปKท่ี ๑ 

และช้ันมัธยมศึกษาปKท่ี ๔   

   ๕) จัดหาท่ีเรียนให้นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกคนท่ีไม่มีท่ีเรียน โดยประสานโรงเรียนในสังกัด  

โรงเรียนเอกชน องคAกรปกครองสWวนทCองถ่ิน และหนWวยงานท่ีเก่ียวขCอง เพ่ือสำรวจจำนวนนักเรียนท่ีจะรองรับไดC       

   ๖) ป_องกัน ป_องปราม กำกับ ติดตาม ใหCการรับนักเรียน ปKการศึกษา ๒๕๖๔ ของเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเป�นไปดCวยความเป�นธรรม สุจริต โปรWงใส ตรวจสอบไดC 

  ๗)  รายงานผลการรับนักเรียนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ  

    งบประมาณ   จำนวน   ๒๓,๐๐๐   บาท (-สองหม่ืนสามพันบาทถCวน-) 
  ผลการดำเนินงาน 
   ๑) การรับนักเรียนช้ัน ม.๑ และ ม.๔ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถ์ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล  โดยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

และอุตรดิตถA  ไมWมีขCอรCองเรียนใด ๆ  และสามารถจัดสรรท่ีเรียนใหCนักเรียนท่ีย่ืนความจำนงในการจัดหาท่ีเรียน             

ปKการศึกษา ๒๕๖๔  ไดCเรียนครบทุกคน  โดยมีนักเรียนย่ืนความจำนงในการจัดหาท่ีเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปKท่ี ๑  

จำนวน  ๒๒  คน (พิษณุโลก ๑๗ คน อุตรดิตถA ๕ คน)  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปKท่ี ๔ จำนวน  ๑๑๙  คน 

(พิษณุโลก ๔๘ คน อุตรดิตถA ๗๑ คน) 
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  ๒) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีอัตราการเขCาเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปKท่ี ๓ ท่ีจบหลักสูตรในปKการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๖,๒๖๒ คน  ไดCศึกษาตWอช้ันมัธยมศึกษา   

ปKท่ี ๔ หรือเทียบเทWา จำนวน ๖,๒๓๐ คิดเป�นรCอยละ ๙๙.๔๙  และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปKท่ี ๖ ท่ีจบหลักสูตร

ในปKการศึกษา ๒๕๖๓  จำนวน ๕,๗๑๐ คน  ไดCศึกษาตWอในระดับท่ีสูงข้ึน ๕,๓๗๑ คน  คิดเป�นรCอยละ  ๙๔.๐๖    

     ๑.๓  กิจกรรมสWงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  

ระยะท่ี  ๒  รุWนท่ี ๕  ปKการศึกษา ๒๕๖๔ 

                     วิธีการดำเนินงาน 
              ๑) ประชาสัมพันธAใหCสถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในพ้ืนท่ี  

ท่ีมีโรงเรียนเปÉดทำการเรียนการสอนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปKท่ี ๖ คัดเลือกนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปKท่ี ๔ ท่ีอยูW

ในถ่ินทุรกันดารหWางไกล การคมนาคมยากลำบาก ขาดโอกาสในการศึกษาตWอเน่ืองจากสภาพครอบครัวมีฐานะ

ยากจน มีความประพฤติดี มุWงม่ันขยันหม่ันเพียรท่ีจะศึกษาใหCสำเร็จจนจบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี สมัคร

เขCารับการพิจารณาคัดเลือกใหCไดCรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนจบระดับปริญญาตรี  

   ๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนตามจำนวนบัญชีจัดสรรทุนโดยดำเนินงาน

ตามคู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงาน  

   ๓) ประสานความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือเสนอรายช่ือนักเรียนท่ีได้รับการ

พิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพ่ือรับทราบและ

พิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายช่ือให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือประกาศรายช่ือนักเรียนทุน 

พร้อมโอนเงินทุนการศึกษาต่อไป     

 งบประมาณ   จำนวน  ๓,๐๐๐  บาท (-สามพันบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 
   ๑) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี ๒ 

รุWนท่ี  ๕  ปKการศึกษา ๒๕๖๔  จากผู้สมัครรวมท้ังส้ิน  ๒๓  ราย มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน  ๒๐  ราย ขาดคุณสมบัติ 

จำนวน  ๓  ราย  และมีมติคัดเลือกนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน  จำนวน  ๔  ราย  ตามโควตาท่ีได้รับจัดสรร   ดังน้ี 

               ๑. นางสาวน้ำทิพย์   แซ่หลอ   โรงเรียนบ้านน้ำจวง      สพป.พิษณุโลก เขต ๓ 

         ๒. นางสาวสุภาพร   แก้วพุ่ม  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี    สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

         ๓. นางสาวกนกธันต์ เม็งเกตุ  โรงเรียนบ่อโพธ์ิวิทยา    สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

       ๔. นางสาวจิรภิญญา  อินแย้ม  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา  สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๓๘ 

 ๒) นักเรียนท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี ๒ 

รุ่นท่ี ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราทุนละ 

๒๕,๐๐๐ บาท/ปี และศึกษาต่อเน่ืองจนถึงระดับปริญญาตรี อัตราทุนละ ๕๕,๐๐๐ บาท/ปี 

 ๓)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน  ดูแลผู้รับทุนการศึกษาท้ังทางด้าน

สุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ ตลอดจนให้มีทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม สามารถอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข และดูแลการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

        ๑.๔  กิจกรรมพัฒนาเครือขWายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน 

                     วิธีการดำเนินงาน 
    ๑) แจCงประชาสัมพันธAโรงเรียนคัดเลือกบุคลากรครูท่ีเก่ียวขCอง จำนวน ๑ คน เขCารับการอบรม 

นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน เพ่ือสรCางความรูCความเขCาใจในการดูแลชWวยเหลือนักเรียนดCานสุขภาพจิต 

   ๒)  จัดอบรมบุคลากรครูเพ่ือทำหนCาท่ีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  ผWานระบบ Zoom Meeting 

   ๓) ประสานเครือขWายความรWวมมือสนับสนุนวิทยากรจากศูนยAสุขภาพจิตท่ี ๒ พิษณุโลก 

  งบประมาณ  จำนวน ๙,๕๒๕  บาท (-เกCาพันหCารCอยย่ีสิบหCาบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 
   ๑) มีบุคลากรครูและเจCาหนCาท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA 

เขCารับการอบรม จำนวน  ๗๕  คน ในวันท่ี  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๔  ผWานระบบ Zoom Meeting 

       ๒) ผูCเขCารับการอบรมมีความรูCความเขCาใจในการดูแลชWวยเหลือนักเรียนดCานสุขภาพจิต และ

รWวมเป�นกลไกสำคัญในการขับเคล่ือนการดูแลชWวยเหลือและคุCมครองนักเรียนในทุกมิติท่ีเก่ียวขCอง ท้ังในระดับ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

 

     ๑.๕  กิจกรรมยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชWวยเหลือและคุCมครองนักเรียน 

                     วิธีการดำเนินงาน 
                    ๑)  ส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรม ๕ ข้ันตอนของระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน เช่น เย่ียมบ้านนักเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริม/

พัฒนา ป้องกัน/แก้ไข และส่งต่อ 
   ๒) ส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตามการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษาตามโครงการจัดสรร

เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข  
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  ๓) คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และคัดเลือกครูต้นแบบ 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยพิจารณาคัดเลือกผลงาน

ดCานเอกสารและลงพ้ืนท่ีประเมินคัดเลือกเชิงประจักษA 
    ๔) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สWงผลงานเขCารับการประเมิน

คัดเลือกสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียน ประจำปK  ๒๕๖๔  ระดับภูมิภาค 

ผWานระบบ Google Meet  โดยรายงานระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียนท่ีดำเนินการขับเคล่ือน ๓ ปKการศึกษา

ยCอนหลัง (ปKการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ครอบคลุม ๔ ประเด็นหลัก ดังน้ี ๑) การบริหารจัดการระบบการดูแล

ชWวยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ๒) การดำเนินงานระบบการดูแล 

ชWวยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยWางมีประสิทธิภาพ  ๓) การมี 

สWวนรWวมดำเนินงานระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนของภาคีเครือขWาย  และ  

๔) ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 

  งบประมาณ   จำนวน  ๑๕,๐๐๐  บาท  (-หน่ึงหม่ืนหCาพันบาทถCวน-) 
  ผลการดำเนินงาน 

            ๑) ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๗ โรงเรียน ไดCรับการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลชWวยเหลือ 

และคุCมครองนักเรียน  

        ๒) นักเรียนทุกคนไดCรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ไดCรับการดูแลชWวยเหลืออยWางท่ัวถึง และ

สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       

  ๓) โรงเรียน  บุคลากรครู  และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สWงผล

ตWอการพัฒนาคุณภาพผูCเรียนอยWางเป�นองคAรวมทุกดCาน  จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังน้ี 
 

ขนาดเล็ก ระดับทอง           ขนาดกลาง ระดับทอง         ขนาดใหญ4 ระดับทอง 
๑. โรงเรียนบWอโพธ์ิวิทยา  อันดับ ๑          ๑. โรงเรียนชาติตระการวิทยา        ๑. โรงเรียนพิชัย 

๒. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา 

๓. โรงเรียนดาราพิทยาคม 

๔. โรงเรียนสฤษด์ิเสนาพิทยาคม 

๕. โรงเรียนแสนตอวิทยา 

๖. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 
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ครูต,นแบบการจัดการเรียนรู,บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปiท่ี ๑ - ๓ 
ระดับทอง ๑. นางสีนวล   ฝามงคล    โรงเรียนอุตรดิตถAดรุณี    อันดับ ๑ 

  ๒. นางสาวสุรัตนA  ปานศักด์ิ  โรงเรียนพิชัย 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  ได6รับรางวัลยอดเย่ียม 

ประเภทสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

นโยบายท่ี ๕ ด,านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปkนมิตรกับส่ิงแวดล,อม   ประกอบดCวย 

โครงการหลัก  ๑  โครงการ    

   ๑.  โครงการสร,างจิตสำนึกและความรู,ในการผลิตและบริโภคท่ีเปkนมิตรกับส่ิงแวดล,อม  ประกอบดCวย   

๑  กิจกรรม ดังน้ี 

       ๑.๑ กิจกรรมสWงเสริมความรูCและสรCางจิตสำนึกดCานการผลิตและบริโภคท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดลCอม 

  วิธีการดำเนินงาน 
   ๑) พัฒนาตWอยอดและขยายผลการเรียนรูCการลดใชCพลังงาน การอนุรักษAส่ิงแวดลCอม และการสรCาง

วินัยในการจัดการขยะใหCแกWครูทุกโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือรWวมเป�นกลไกในการ 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๔๑ 

ขับเคล่ือนกิจกรรมการจัดการขยะและโรงเรียนปลอดขยะโดยใชCหลัก 3Rs ซ่ึงไดCแกW การลดปริมาณขยะ (Reduce) 

การนำกลับมาใชCซ้ำ (Reuse)  และการนำกลับมาใชCใหมW (Recycle)   
    ๒) สWงเสริมสนับสนุนใหCสถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตรการเรียนการสอนเก่ียวกับการสรCางจิตสำนึก 

ดCานการผลิตและบริโภคท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดลCอม พัฒนาส่ือนวัตกรรมและบูรณาการเร่ืองการจัดการขยะ รวมท้ัง

สอดแทรกในสาระการเรียนรูCท่ีเก่ียวขCอง 

๓)  กำกับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ   
งบประมาณ   จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  (-สองหม่ืนบาทถCวน-) 
ผลการดำเนินงาน 

  ๑) รCอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถA ขับเคล่ือนนโยบายการจัดการขยะ ตอบสนองยุทธศาสตรAชาติ ๒๐ ปK และนโยบายรัฐบาล  ดCานการสรCาง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดลCอม  

  ๒) รCอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถA   จัดกิจกรรมสWงเสริมสนับสนุนความรูCการสรCางจิตสำนึกดCานการผลิตและบริโภคท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดลCอม  

การสรCางวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา และดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใชCหลัก 3Rs ครบ 

๑๐๐%  จำนวน ๕๗  โรงเรียน 

  ๓) ครูและนักเรียนนำความรูCท่ีไดCรับไปพัฒนาตWอยอด ผลิตส่ือ นวัตกรรม ประยุกตAใชCท่ีโรงเรียน 

บCาน  และชุมชน  

 

นโยบายท่ี ๖ ด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   ประกอบดCวย ๘  โครงการหลัก 

ดังน้ี 

 ๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ประกอบดCวย   

๔   กิจกรรม  ไดCแกW  

     ๑.๑  กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผน 

                     วิธีการดำเนินงาน 
    ๑)  ประชุมขับเคล่ือนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง   โดยมีผูCบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA    ประธานสหวิทยาเขต   ผูCบริหารโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง   ผูCอำนวยการกลุWม

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  และคณะครูโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง เขCารWวม

ประชุมพิจารณา ดังน้ี   



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๔๒ 

          - จัดทำขCอมูลโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก  อุตรดิตถA  จำนวน  ๑๑  โรงเรียน  (จังหวัดพิษณุโลก ๗  โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถA ๔  โรงเรียน) 

ในวันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  ตามนโยบายเรWงดWวนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

        - ปรับปรุงขCอมูลโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง  จำนวน ๒ คร้ัง  คร้ังท่ี ๑  ในวันท่ี  ๒๗ มกราคม  ๒๕๖๔  

คร้ังท่ี ๒ ในวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธA ๒๕๖๔ และลงพ้ืนท่ีนำเสนอขCอมูลตWอคณะกรรมการบูรณาการดCานการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี ๑ กุมภาพันธA ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานCอมเกลCา อุตรดิตถA และโรงเรียน

พรหมพิรามวิทยา ในวันท่ี  ๓  กุมภาพันธA  ๒๕๖๔  เพ่ือใหCสอดคลCองกับนโยบายการบูรณาการดCานการศึกษาของ

กระทรวง ศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง   

  ๒) ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  ระหวWางวันท่ี  ๒๘ - ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๓  โดยการมีสWวนรWวมจาก

ทุกฝqายท่ีเก่ียวขCอง และใชCผลการดำเนินงานประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป�นขCอมูลพ้ืนฐานในการวางแผน  

นำนโยบายการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรม

เพ่ือนำสูWการปฏิบัติอยWางเป�นรูปธรรม เกิดความคุCมคWา  และสอดคลCองกับตัวช้ีวัดความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยWางครบถCวน 

 ๓) ประชุมพัฒนารูปแบบการขับเคล่ือนคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  โดยมีผูCบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  ประธาน

สหวิทยาเขต  ผูCบริหารโรงเรียน  ผูCอำนวยการกลุWมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และ 

เจCาหนCาท่ีท่ีเก่ียวขCอง เขCารWวมประชุมพิจารณา จำนวน ๒ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ ในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และคร้ังท่ี ๒  

ในวันท่ี  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๔    

 ๔) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำเขCาท่ีประชุม

เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

  ๕) ติดตามความกCาวหนCาการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  เป�นรายไตรมาส 

  งบประมาณ  จำนวน  ๑๓๙,๐๑๐  บาท (-หน่ึงแสนสามหม่ืนเกCาพันสิบบาทถCวน-) 
  ผลการดำเนินงาน 

  ๑) มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ไดCรับการ

เสนอเขCารWวมโครงการโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง  จำนวน  ๑๑  โรงเรียน   ไดCแกW  จังหวัดพิษณุโลก  โรงเรียน

พรหมพิรามวิทยา   โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา  โรงเรียนบางกระทุWมพิทยาคม  โรงเรียนนครไทย  โรงเรียน

วังทองพิทยาคม โรงเรียนวัดโบสถAศึกษา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ4 โรงเรียนเตรียมอุดม 

ศึกษานCอมเกลCา อุตรดิตถA โรงเรียนบCานโคกวิทยาคม โรงเรียนตรอนตรีสินธุA และโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภA   

โดยพิจารณาขCอมูลจากแผนท่ีและสภาพภูมิศาสตร์ท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม มีโรงเรียนประถมศึกษาและ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายโดยรอบท่ีจะนำนักเรียนมาเรียนต่อ หรือเรียนรวมในอนาคต   
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สามารถรองรับนักเรียนจากโรงเรียนแข่งขันสูงเพ่ือความเสมอภาค ความเท่าเทียม  ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปเรียน  และเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองและชุมชนนำบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้าน  
 

 

 ๒) แผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถA ผWานความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และใชCเป�นกรอบแนวทาง 

การดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหCเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองยุทธศาสตรAชาติและ

นโยบายท่ีเก่ียวขCองทุกระดับ และมุWงเนCนประโยชนAตWอผูCมีสWวนไดCสWวนเสียทุกสWวนท่ีเก่ียวขCอง    

๓) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ขับเคล่ือนคุณภาพการบริหาร

จัดการศึกษาอยWางเป�นระบบ มีรูปแบบ (Model) และกลไกรWวมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหCบรรลุเป_าหมาย

ตามสภาพบริบทของหนWวยงาน/สถานศึกษา ท้ังในระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา เครือขWาย

สหวิทยาเขต ภาคีเครือขWายภาครัฐและเอกชน และกลุWมงานในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา      

   ๔) ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ทบทวนปรับเปล่ียน ปรับลด บางโครงการ/กิจกรรม 

ใหCเหมาะสมกับสถานการณAโควิด - 19   
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     ๑.๒  กิจกรรมพัฒนางานวิเคราะหAงบประมาณ จัดต้ัง จัดสรรและบริหารงบประมาณ 

                     วิธีการดำเนินงาน 
                    ๑) แตWงต้ังคณะกรรมการพิจารณาการจัดต้ังงบประมาณ ประจำปKงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  งบลงทุน 

รายการคWาครุภัณฑA ท่ีดินและส่ิงกWอสรCาง  ใหCเป�นไปตามแนวทางการจัดต้ังงบประมาณ ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                       - คณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ประกอบดCวยผูCอำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป�นประธาน รองผูCอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ีรับผิดชอบกลุWมนโยบาย

และแผน  ประธานเครือขWายสหวิทยาเขต ๙  สหวิทยาเขต  ผูCแทนผูCบริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน  และผูCแทน 

โรงเรียนพ้ืนท่ีสูงในถ่ินทุรกันดาร  โดยมีผูCอำนวยการกลุWมนโยบายและแผน เป�นกรรมการและเลขานุการ 

                      - คณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดCวย

ผูCอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เป�นประธาน รองผูCอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูCอำนวยการ

กลุWม/หนWวย  และเจCาหนCาท่ีท่ีเก่ียวขCอง  โดยมีผูCอำนวยการกลุWมนโยบายและแผน เป�นกรรมการและเลขานุการ 

                    ๒) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดต้ังงบประมาณรายจWาย ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

งบลงทุน รายการคWาครุภัณฑA ท่ีดินและส่ิงกWอสรCาง ตามความขาดแคลนและความตCองการจำเป�น โดยใชC

ฐานขCอมูลส่ิงกWอสรCาง B-OBEC งบประมาณท่ีไดCรับจัดสรรปKงบประมาณท่ีผWานมา และแนวทางพัฒนางานตามนโยบาย 

                        - สำหรับโรงเรียนท่ัวไป  จำนวน  ๒ คร้ัง  คร้ังท่ี ๑  แจCงปฏิทินการดำเนินงาน  ช้ีแจงและพิจารณา 

กรอบวงเงินจัดต้ังงบประมาณ  ในวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  และ คร้ังท่ี  ๒  พิจารณากล่ันกรองจัดต้ังงบประมาณ 

ตามท่ีโรงเรียนเสนอขอ  ในวันท่ี  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   

                        - สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๒ คร้ัง คร้ังท่ี ๑ แจCงปฏิทินการดำเนินงาน  

ช้ีแจงและพิจารณากรอบวงเงินจัดต้ังงบประมาณ ในวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคร้ังท่ี ๒ พิจารณากล่ันกรอง

จัดต้ังงบประมาณตามท่ีโรงเรียนเสนอขอ  ในวันท่ี ๘  ธันวาคม ๒๕๖๓     
   - สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จำนวน ๑ คร้ัง  ช้ีแจงและพิจารณากรอบวงเงินจัดต้ัง 

งบประมาณ  ในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

๓) จัดทำขCอมูลจัดต้ังงบประมาณ ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน รายการคWาครุภัณฑA 

ท่ีดินและส่ิงกWอสรCาง ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และโรงเรียนในสังกัด ภายใน 

กรอบวงเงินท่ีไดCรับจัดสรร  โดยบันทึกขCอมูลผWานทางเว็บไซตAและจัดสWงเอกสารตามแบบเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ 

ใหCสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในเวลาท่ีกำหนด 

งบประมาณ  จำนวน  ๙,๒๖๕  บาท (เกCาพันสองรCอยหกสิบหCาบาทถCวน) 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๔๕ 

  ผลการดำเนินงาน 
๑) การเสนอขอจัดต้ังงบประมาณรายจWาย ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน รายการ 

คWาครุภัณฑA ท่ีดินและส่ิงกWอสรCาง  สำหรับโรงเรียนในสังกัด  และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถA เป�นไปตามความขาดแคลนและความตCองการจำเป�น ดCวยความโปรWงใส สามารถตรวจสอบไดC มีความถูกตCอง  

ครบถCวน   เสร็จทันตามกรอบระยะเวลาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

    ๒)  การจัดสรรและการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 

อุตรดิตถA  และโรงเรียนในสังกัด เป�นไปตามแนวทางการดำเนินงาน กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขCอง   

 

     ๑.๓  กิจกรรมพัฒนางานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน 

                     วิธีการดำเนินงาน 
   ๑) เขCารWวมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ ปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือสนับสนุน

การตรวจ ติดตามการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานตามภารกิจของหนWวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ กรณีปกติและกรณีพิเศษ ผWานโปรแกรม Zoom  จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ 

  ๒) แจCงประชาสัมพันธAแผนการตรวจราชการ  และการติดตาม  ประเมินผล  การบริหารจัดการ 

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหCบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบ เพ่ือเตรียมความพรCอมรับการตรวจราชการและรายงานผลการดำเนินงาน 

ให้สอดคล้องกับเน้ือหาสาระการติดตาม ๕ ส่วน ได้แก่ ตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 

ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนโยบายการจัดการศึกษา 

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)    

             ๓) แตWงต้ังคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวง 

ศึกษาธิการ  ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๔๖ 

   ๔) ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงาน  เพ่ือช้ีแจงแนวทางการจัดทำขCอมูล  และ 

กล่ันกรอง   ตรวจสอบการรายงานขCอมูลใหCถูกตCอง  ครบถCวน  ตรงประเด็น  กWอนรายงานหนWวยงานท่ีเก่ียวขCอง

และอัพโหลดขCอมูลผWานทางเว็บไซตAตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด   
  งบประมาณ    จำนวน  -  บาท   
  ผลการดำเนินงาน 
   ๑) การขับเคล่ือนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  

และการรายงานผลการดำเนินงานสอดคลCองกับนโยบาย/จุดเนCนของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ถูกตCอง ครบถCวนทุกประเด็น และเสร็จทันภายในเวลาท่ีกำหนด  

 

   ๒) ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ ตัวช้ีวัด สามารถดำเนินการ บรรลุค4าเป?าหมาย  ๙  ตัวช้ีวัด  

คิดเป�นรCอยละ  ๙๐  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไมWประเมินผลระดับคุณภาพเหมือนทุกปK

ท่ีผWานมาเน่ืองจากสถานการณAโควิด 19 และผลการติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยูWใน ระดับดีเย่ียม 
 

     ๑.๔  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR) 

                     วิธีการดำเนินงาน 
   ๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหCมีความรูCความเขCาใจเก่ียวกัับ

ยุทธศาสตรAชาติ แผนงานระดับตWาง ๆ และการนำเขCาขCอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR)  

   ๒)  ดำเนินการนำเขIาโครงการ/การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปVงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
   ๓)  ติดตามความกCาวหนCาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปVงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA เพ่ือนำขCอมูลรายงานความกCาวหนCา 

การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR) 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๔๗ 

   ๔) รายงานความกCาวหนCาการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR) 

เป�นรายไตรมาส 

  งบประมาณ    จำนวน   -   บาท   

  ผลการดำเนินงาน 
   ๑) บุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   ประกอบดCวยรองผูCอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ผูCอำนวยการกลุWม และผูCรับผิดชอบโครงการ รวมท้ังส้ิน ๒๐ คน ไดCรับการพัฒนาศักยภาพเขCารับการอบรม 

สรCางความรูCความเขCาใจ วิเคราะหAความสอดคลCองระหวWางโครงการกับยุทธศาสตรAและแผนระดับรอง และการนำเขCา 

ขCอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ  (eMENSCR)  ผWานระบบการประชุมทางไกล (Video  Conference)   

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระหวWางวันท่ี  ๑๓ - ๑๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี

คะแนนผลการทดสอบหลังเรียน (Post-test) สูงกวWาแบบทดสอบกWอนเรียน (Pre-test) ทุกคน    

  ๒) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  ดำเนินการนำเขCาขCอมูลโครงการ  

ตามแผนปฏิบัติการประจำปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และโครงการท่ีไดIรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักในสDวนกลาง 

ในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR)  จำนวนท้ังส้ิน  ๒๒  โครงการ 

   ๓) กำกับ ติดตาม รายงานความกCาวหนCาการดำเนินงานตามโครงการและการใชCจWายงบประมาณ 

ในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR) เป�นรายไตรมาส สะทCอนผลการดำเนินงานไปยังหนWวยงาน

ตCนสังกัดและหนWวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขCองภายในเวลาท่ีกำหนด และสามารถนำผลการดำเนินงานไปใชCเป�นขCอมูล 

ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารจัดการ และปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหCเกิด 

คุณภาพและมีประสิทธิภาพในปKงบประมาณถัดไป  
 

 ปZญหา อุปสรรค และขCอเสนอแนะ  

   ๑) สถานการณAการแพรWระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหCตCองเปล่ียนกิจกรรม

การดำเนินงานใหCสอดรับกับมาตรการป_องกันโรคติดเช้ือดังกลWาว เชWน งดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีมีผูCเขCารWวม

กิจกรรมเป�นจำนวนมาก ปรับเปล่ียนรูปแบบเป�นการประชุมออนไลนA   

   ๒) การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมWเป�นไปตามท่ี

คาดการณAไวCตามแผนปฏิบัติการประจำปK  ทำใหCการดำเนินงานไมWเป�นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด การบริหาร

โครงการและการใชCจWายงบประมาณไมWเป�นไปตามเป_าหมาย  แตWยังคงมีการขับเคล่ือนกิจกรรมการดำเนินงาน

ใหCบรรลุตามวัตถุประสงคAของโครงการ 
 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๔๘ 

 ๒. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล   ประกอบดCวย  ๕  กิจกรรม ไดCแกW  

      ๒.๑  กิจกรรมสWงเสริมพัฒนาการวางแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                     วิธีการดำเนินงาน 
                     ๑) จัดทำขCอมูลปริมาณงานสถานศึกษา และตำแหนWงวWางขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  

    ๒) แตWงต้ังคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เพ่ือบริหารอัตรากำลัง

ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ และลูกจCางช่ัวคราว  ใหCเป�นไปตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑA 

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

   ๓) จัดประชุมพิจารณาเกล่ียอัตรากำลังขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีมี 

อัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑAท่ี ก.ค.ศ.กำหนด ไปยังสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกวWา

เกณฑAท่ี ก.ค.ศ. กำหนด   

  ๔) นำผลการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

เสนอตWอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถA  และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/

อุตรดิตถA  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

   ๕) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถA  ออกคำส่ังตัดโอนตำแหนWงและอัตรา

เงินเดือนฯ แจCงสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบและดำเนินการแจCงสถานศึกษา/กลุWมงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาท่ีเก่ียวขCอง 

   งบประมาณ  จำนวน  ๓๔,๒๗๐  บาท (-สามหม่ืนส่ีพันสองรCอยเจ็ดสิบบาทถCวน-) 
  ผลการดำเนินงาน 
  ๑) ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน ๕ คร้ัง ดังน้ี     
         - วันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกล่ียอัตรากำลังขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

ท่ีมีอัตรากำลังสายงานการสอน (ตำแหนWงวWาง) เกินเกณฑAท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ไปยังสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงาน

การสอนต่ำกวWาเกณฑA  ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๖ อัตรา 

      - วันท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ วางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผูCไดCรับการคัดเลือกเขCารWวมโครงการ 

ผลิตครูเพ่ือพัฒนาทCองถ่ิน ปKการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ อัตรา แยกเป�นจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๗ อัตรา 

และจังหวัดอุตรดิตถA  จำนวน  ๑๖  อัตรา  พิจารณาวางแผนไปยังสถานศึกษาตามวิชาเอกท่ีไดCรับจัดสรรไปยัง

สถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกวWาเกณฑAท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และขาดเกณฑAตามมาตรฐานวิชาเอก 

จำแนกเป�นโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓๒ อัตรา และโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถA จำนวน ๑ อัตรา  

       - วันท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  ๑) เกล่ียอัตรากำลังพนักงานราชการ สายครูผูCสอน (ตำแหนWงวWาง) 

จำนวน ๑ อัตรา  และสายครูผูCสอน (คนครอง) จำนวน ๕ อัตรา  ผWานการประชุมระบบออนไลนA  โดยใชCขCอมูลของ 

พนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาแจCงความประสงคAเปล่ียนแปลงสถานศึกษา  และ ๒) วางแผนรองรับ

การบรรจุผูCสำเร็จการศึกษาทุนโครงการสWงเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรAและคณิตศาสตรA  

 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๔๙ 

(สควค.) ระดับปริญญาโทไปยังสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกวWาเกณฑAท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และ 

ขาดเกณฑAตามมาตรฐานวิชาเอก โดยวางแผนไปยังโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ อัตรา   

       - วันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เกล่ียอัตรากำลังขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสถานศึกษาสายงานการสอน (ตำแหนWงวWาง) จากสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑAท่ี ก.ค.ศ. 

กำหนด ไปยังสถานศึกษาท่ีมีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกวWาเกณฑAท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  จำนวน  ๕  อัตรา     

     ๒.๒ กิจกรรมสWงเสริมการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแตWงต้ังขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   ขKาราชการครู 

                     วิธีการดำเนินงาน 

                     ๑) ศึกษาวิเคราะหAกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑAและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด โดยถือปฏิบัติ 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๒๔  ลงวันท่ี  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙  และหนังสือสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๗๓๑๗  ลงวันท่ี  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
      ๒) แจCงงานอัตราสำรวจ ตรวจสอบ ตำแหนWงวWาง ตำแหนWงครู  พรCอมความตCองการวิชาเอก  และ

ขาดตามมาตรฐานวิชาเอก เพ่ือประกาศรับยCายครู ประจำปK พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๓) รับคำรCองขอยCายฯ  ตรวจสอบ วิเคราะหA วินิจฉัย เหตุผล ขCอมูลพ้ืนฐาน ตามหลักฐานเอกสาร

ท่ีประกอบคำรCองขอยCาย และดำเนินการยCายขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกระบวนการ หลักเกณฑA 

และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
   ๔) แจCงคำส่ังฯ ใหCผูCเก่ียวขCองทราบ และจัดทำทะเบียนคุมเพ่ือเป�นฐานขCอมูลในการบริหารงาน 

อัตรากำลังตWอไป 
  พนักงานราชการ 

   ๑) ศึกษากฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ แนวปฏิบัติตWาง ๆ วางแผนงาน/โครงการ แตWงต้ังคณะกรรมการ

ชุดตWาง ๆ และกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 

   ๒) ประกาศและรับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการตามหลักเกณฑA วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกำหนด 

   ๓) ดำเนินการสรรหา เลือกสรรตามกระบวนการ และรายงานผลการดำเนินงาน 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๕๐ 

  งบประมาณ   จำนวน  ๖๕,๔๓๐    บาท  (-หกหม่ืนหCาพันส่ีรCอยสามสิบบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 

           ๑)  มีขCาราชการครูขอยCายประจำปK พ.ศ. ๒๕๖๔  รอบท่ี  ๒  มาดำรงตำแหนWงท่ีโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  แยกเป�นภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จำนวน  ๑๕๔  ราย 

และจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน จำนวน ๗๗ ราย ปรากฎผลการพิจารณายCาย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓๐ อัตรา    

(ยCายกรณีปกติ  ๒๔ ราย บรรจุแตWงต้ัง จำนวน  ๒ ราย  ยCายกรณีพิเศษ จำนวน ๔ ราย) สำหรับจังหวัดอุตรดิตถA 

มีตำแหนWงวWาง ๕ อัตรา แตWไมWสามารถพิจารณารับยCายไดCในรอบน้ี เน่ืองจากเป�นตำแหนWงวWางในสถานศึกษาท่ีมีอัตรา

ขCาราชการครูเกินเกณฑAตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  

       ๒) การบริหารอัตรากำลังเป�นไปอยWางมีคุณภาพ   การยCายขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ตำแหนWงครู และการเลือกสรรพนักงานราชการ ดำเนินการอยWางเป�นระบบ ชัดเจน เสร็จทันตามเวลาท่ีกำหนด 

และเป�นไปตามหลักเกณฑA วิธีการ เกิดความเป�นธรรม เสมอภาคในทุกระดับ สามารถตรวจสอบไดC  ไมWมีปZญหา

การรCองเรียน  รCองทุกขAใด ๆ  

  ๓) สถานศึกษาในสังกัดมีขCาราชการครูครบถCวน  ตรงตามวิชาเอกท่ีกำหนด  มีพนักงานราชการ

ไปปฏิบัติหนCาท่ีตรงตามความตCองการของสถานศึกษา สWงผลใหCผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมข้ึน   

     ๒.๓  กิจกรรมพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) 

                     วิธีการดำเนินงาน 
   ๑) จัดทำฐานขCอมูลขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  โดยมีรายละเอียดประกอบดCวย ช่ือ-สกุล  ตำแหนWง  โรงเรียน/สพท. 

เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปKเกิด 

     ๒) จัดทำ ก.พ.๗/ก.ค.ศ.๑๖  ของขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด 

ใหCเป�นไฟลAเอกสารอิเล็กทรอนิกสA (pdf) โดยต้ังช่ือเป�นเลขประจำตัวบัตรประชาชนทุกราย 

    ๓) สรCางโปรแกรมเรียกใชCงาน “โปรแกรมระบบขอสำเนาประวัติขCาราชการ” 

    ๔) นำขCอมูลเขCาระบบท้ังฐานขCอมูลและไฟลAเอกสารอิเล็กทรอนิกสA (pdf) 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๕๑ 

  งบประมาณ  จำนวน  ๓๐,๒๐๐    บาท  (-สามหม่ืนสองรCอยบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 
     ๑) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  ดำเนินการจัดทำ ควบคุม 

แกCไข/เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม การเก็บรักษาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗/ก.ค.ศ.๑๖ ของขCาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยใช,ระบบอิเล็กทรอนิกส> เก่ียวกับบรรจุแตWงต้ัง การยCาย การเปล่ียนตำแหนWง  การเล่ือน 

วิทยฐานะ  การเล่ือนเงินเดือน  การเปล่ียนแปลงแกCไขคำนำหนCา  ช่ือ สกุล  การเพ่ิมช่ือคูWสมรส  การเพ่ิมวุฒิการศึกษา 

การเพ่ิมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสA  

   ๒)  มีผูCขอสำเนาประวัติขCาราชการ  สWวนใหญWอยูWในชWวงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔  จำนวน     

๓๖๒ ราย แยกตามเหตุผลดังน้ี ๑) ประกอบการขอยCาย/เปล่ียนตำแหนWง ๑๕๕ ราย ๒) ประกอบการแตWงต้ัง

ตำแหนWงครู ๕ ราย ๓) ประกอบการสมัครสหกรณA/ชพค./ชพส. ๒๔ ราย ๔) ประกอบการขอเคร่ืองราช 

อิสริยาภรณA/เข็มเชิดชูเกียรติ  ๒๖  ราย  ๕) ประกอบการทำ/ตWอใบประกอบวิชาชีพ  ๕  ราย  ๖) ประกอบการ

เล่ือน/มีวิทยฐานะ  ๓๓  ราย  ๗) ประกอบการสมัคร/คัดเลือก  ๒  ราย  ๘) ประกอบการเบิกคWาเชWาบCาน/

ทำธุรกรรมตWาง ๆ  ๑๕   ราย และ ๙) ประกอบการทำแฟ_มสะสมงาน/สารสนเทศ  ๙๗  ราย 

  ๓) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีระบบฐานขCอมูลสารสนเทศ 

ทะเบียนประวัติขCาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ถูกตCอง ครบถCวน เป�นปZจจุบัน  สามารถเขCาถึงขCอมูล 

ไดCงWาย สะดวก รวดเร็ว  และนำไปใชCประโยชนAในการบริหารงานบุคคลไดCอยWางมีประสิทธิภาพ 
  ๔) ผูCใชCบริการ  หนWวยงาน/สถานศึกษา ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความ 

พึงพอใจทะเบียนประวัติในระบบอิเล็กทรอนิกสA   

 

 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๕๒ 

          ๒.๔  กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการเล่ือนเงินเดือน 

                   พัฒนาคุณภาพการเล่ือนเงินเดือน   

                    วิธีการดำเนินงาน 
                  ๑) ศึกษากฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ แนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วางแผน 

งานโครงการ แตWงต้ังคณะกรรมการชุดตWาง ๆ และกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน  

         ๒) จัดทำขCอมูลรายโรงเรียน   โดยเช่ือมโยงขCอมูลผลการเล่ือนเงินเดือนคร้ังกWอนกับขCอมูลจาก

ระบบจWายตรงท่ีเป�นปZจจุบันรายคนของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขCาราชการครู และลูกจCางประจำ 

ทุกราย รวม ๒,๓๒๘ ราย  โดยนำโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Excel) มาประยุกตAใชCในการเล่ือนเงินเดือน

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และโรงเรียนในสังกัดเพ่ืออำนวยความสะดวก

ในการเล่ือนเงินเดือนไดCอยWางรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และถูกตCองตามกฎ ก.ค.ศ. 

   ๓) แจCงหนังสือซักซCอมความเขCาใจใหCกับสถานศึกษา และนับมีตัวขCาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ณ วันท่ี ๑ กันยายน  พรCอมแจCงบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาทราบ 

   ๔)  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลนA ในวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือช้ีแจงและสรCางความ

เขCาใจการดำเนินการเล่ือนเงินเดือน/คWาจCางฯ ประจำปK  ๒๕๖๔  ใหCกับผูCบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ท่ีเก่ียวขCอง รวม ๙๓ คน พรCอมมอบไฟลAโปรแกรมเล่ือนเงินเดือนใหCโรงเรียนตรวจสอบเพ่ือยืนยันขCอมูลขCาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีตัวตนอยูWจริง ณ วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ และดำเนินการเล่ือนเงินเดือนของ

โรงเรียนตามวงเงินท่ีไดCรับจัดสรร 

   ๕) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รายงานขCอมูลการมีตัวตนขCาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามปฏิทินท่ีกำหนด 

   ๖) รายงานขCอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีตัวตนอยูWจริง ณ วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ 

พรCอมจำนวนเงินเดือนรวม วงเงินการเล่ือนเงินเดือนท่ีไดCรับจัดสรรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/ 

อุตรดิตถAทราบ จัดทำประกาศเกณฑAการจัดสรรวงเงินการเล่ือนเงินเดือนใหCกับโรงเรียนในสังกัด และวงเงินท่ีสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษากันไวCในการบริหาร เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถA  ใหCความเห็นชอบ 

   ๗) คณะกรรมการวิเคราะหA สังเคราะหA ตรวจสอบขCอมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผล

คะแนน   ใหCเป�นไปตามหลักเกณฑA  คะแนนรCอยละ  รCอยละเล่ือน  และข้ันคWาจCาง  ท่ีสอดคลCองและสัมพันธAกัน 

๘) ดำเนินการเล่ือนเงินเดือนในรูปของคณะกรรมการ ตามการประเมินผลปฏิบัติงานในรอบ 

๖ เดือนหลัง และนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถA พิจารณาใหCความเห็นชอบ  ผูCมี

อำนาจตามมาตรา ๕๓ ส่ังเล่ือนเงินเดือนขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถA     

   ๙)  แจCงผลการเล่ือนเงินเดือนใหCขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ เป�นการเฉพาะราย 

โดยมีรายละเอียดไมWนCอยกวWา ก.ค.ศ. กำหนด และประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของขCาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูWในระดับดีเดWนและดีมากใหCทราบโดยท่ัวกัน โดยประกาศ 

กWอนหรือพรCอมกับการแจCงผลการเล่ือนเงินเดือน 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๕๓ 

   ๑๐) ดำเนินการเล่ือนเงินเดือนในระบบจWายตรงเงินเดือนทุกรายทุกตำแหนWง และรายงานตามแบบ 

๑ - ๔ ใหCสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบตามปฏิทินท่ีกำหนด  

  งบประมาณ   จำนวน  ๒๙,๑๐๐  บาท (-สองหม่ืนเกCาพันหน่ึงรCอยบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 
   ๑) มีขCอมูลการมีตัวและจำนวนเงินเดือนรวมของบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขCาราชการครู 

และลูกจCางประจำ ณ วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ สามารถนำไปใชCเป�นฐานขCอมูลในการเล่ือนเงินเดือนไดCอยWาง

ถูกตCอง และเป�นปZจจุบัน 

   ๒) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  สามารถดำเนินการเล่ือนเงินเดือนและเล่ือนข้ัน 

คWาจCาง เป�นไปตามกฎ ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และขCอตกลงรWวมกัน 

อยWางถูกตCอง  

   ๓) ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดCรับการเล่ือนเงินเดือน คร้ังท่ี ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) 

อยWางโปรWงใส เป�นธรรม ตรวจสอบไดC โดยความเห็นชอบของ กศจ.พิษณุโลก และ กศจ.อุตรดิตถA 

   ๔) มีบัญชีถือจWายเงินเดือน คร้ังท่ี  ๒ (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔)  ของขCาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และลูกจCางประจำ 

 

     ๒.๕ กิจกรรมสWงเสริมวิชาชีพ เพ่ิมขีดความสามารถ สรCางขวัญกำลังใจใหCครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                     วิธีการดำเนินงาน 
     ๑) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนCาท่ี และผลงานทางวิชาการ 

ของขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีขอมีและเล่ือนวิทยฐานะใหCสูงข้ึน   จำนวน  ๓  คร้ัง  ในวันท่ี 

๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔,   วันท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔  และ วันท่ี  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๔ 

   ๒) เสนอขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณAและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปK พ.ศ.๒๕๖๔ 

ใหCขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวนท้ังส้ิน  ๒๙๔ ราย จำแนกเป�น  ช้ัน ป.ช. สตรี ๑ ราย 

ช้ัน ป.ม. บุรุษ  ๔  ราย  สตรี  ๑  ราย  ช้ัน ท.ช. บุรุษ  ๓๑  ราย สตรี  ๘๙  ราย  ช้ัน ท.ม. บุรุษ  ๗  ราย  สตรี 

๒๑  ราย  ช้ัน ต.ม. บุรุษ  ๒๗  ราย  สตรี  ๒๕  ราย  และ  เหรียญ ร.จ.พ.  ๘๘  ราย  



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๕๔ 

  งบประมาณ    จำนวน  ๖,๐๐๐  บาท (-หกพันบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 
   ๑) ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะท่ีสูงข้ึน   โดยไดCรับการพิจารณาอนุมัติ  

ผPานเกณฑ4  จำนวน  ๒  ราย  ไดCแกW  กลุWมสาระการเรียนรูCวิทยาศาสตรA (รายท่ีปรับปรุงแกCไข)  จำนวน ๑ ราย  

และกลุWมสายงานนิเทศการศึกษา (รายใหมW)  จำนวน  ๑  ราย  และไดCรับการพิจารณาใหC  ปรับปรุงผลงานคร้ังท่ี  ๑  

ภายใน  ๖  เดือน  ไดCแกW  กลุWมสายงานบริหารสถานศึกษา (รายใหมW)  จำนวน  ๒  ราย 

        ๒) ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดCรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณA ซ่ึงเป�น

เคร่ืองหมายแหWงเกียรติยศ  พระมหากษัตริยAทรงพระกรุณาโปรดเกลCาโปรดกระหมWอมพระราชทานแกWผูCกระทำ

ความดีความชอบเป�นประโยชนAแกWราชการหรือสาธารณชน ตามท่ีทรงพระราชดำริเห็นสมควร เพ่ือเป�นบำเหน็จ

ความชอบและเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติยศอยWางสูงแกWผูCไดCรับพระราชทาน   
 

 ๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูdระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐    
ประกอบดCวย  ๒  กิจกรรม ไดCแกW 

               ๓.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูCบริหารการศึกษา ผูCบริหารสถานศึกษา ขCาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

                     วิธีดำเนินงาน 

                     ๑) กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหCสหวิทยาเขตและสถานศึกษา มีความเป�นอิสระในการ

บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมท้ังดCานการบริหารวิชาการ ดCานการบริหารงบประมาณ ดCานการบริหาร 

งานบุคคล และดCานการบริหารงานท่ัวไป  

   ๒)  สนับสนุน  สWงเสริม และติดตามใหCสถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดCอยWางมี

ประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิท่ีพึงประสงคA 

   ๓)  จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการ และบริหารจัดการ 

ศึกษา ใหCแกWผูCบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูCบริหารโรงเรียน และผูCอำนวยการกลุWม สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา อยWางนCอยเดือนละ  ๑  คร้ัง   

   ๔) สรุปและรายงานการประชุมใหCบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ทราบ 

และถือปฏิบัติในสWวนท่ีเก่ียวขCอง 

   งบประมาณ    จำนวน   ๑๔๙,๓๐๐  บาท  (-หน่ึงแสนส่ีหม่ืนเกCาพันสามรCอยบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 

   ๑) ผูCบริหารการศึกษา ผูCบริหารสถานศึกษา ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด  

มีความรูCและทักษะท่ีจำเป�นตอบสนองระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐  

   ๒) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  และสถานศึกษาในสังกัด 

บริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแบบบูรณาการ  นำหลักเกณฑAการบริหารกิจการบCานเมืองท่ีดี (Good - Governance) 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๕๕ 

มาใชCบริหารจัดการศึกษา ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติของทางราชการ บนพ้ืนฐานของ

ความถูกตCอง โปรWงใส ตรวจสอบไดC สามารถยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูWระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐ ๔.๐ และมีความพรCอมกCาวสูWประชาคมอาเซียน 

 

      ๓.๒ กิจกรรมจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   
                     วิธีการดำเนินงาน 

   ๑) สรCางความรูCความเขCาใจการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 

ราชการใหCบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA รวมท้ังประชาสัมพันธA 

ใหCผูCมีสWวนเก่ียวขCอง (Stakeholders) รับทราบ เพ่ือใหCการสนับสนุนและรWวมมือในการระดมทรัพยากร 

  ๒) มอบหมายรองผูCอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการ 

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กำหนดใหCมีเจCาภาพหลักและเจCาภาพรองในการประสาน 

กำกับ ติดตาม และประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานตัวช้ีวัด 

  ๓) ดำเนินการตามตัวช้ีวัดเพ่ือใหCสามารถปรับปรุงการพัฒนางานใหCบรรลุผลสำเร็จตามเป_าหมาย 

ไดCอยWางมีประสิทธิภาพ 

  ๔) แตWงต้ังคณะกรรมการประเมินตนเองของหนWวยงาน เพ่ือรับรองการประเมินตนเอง และ

วิเคราะหAนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน 

  ๕) รายงานผลการประเมินตนเองตามปฏิทินการรายงาน ผWานระบบ KRS ท่ีกำหนด 

  ๖) ติดตามผลการดำเนินงาน (Site Visit) เพ่ือรับทราบปZญหา อุปสรรค และนำมากำหนด

แนวทางแกCไข 

  งบประมาณ   จำนวน  ๒,๗๐๐  บาท  (-สองพันเจ็ดรCอยบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีผลการดำเนินงานตามมาตรการ 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  เป�นไปตามมาตรฐานครบทุกตัวช้ีวัด   



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๕๖ 

โดยมีผลการติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๐  ประจำปKงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

อยูWใน ระดับดีเย่ียม 

  ปZญหา อุปสรรค และขCอเสนอแนะ   

  เน่ืองจากสถานการณAการแพรWระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สWงผลใหC

สถานศึกษาไมWสามารถจัดการเรียนการสอนไดCตามปกติ  การเก็บขCอมูลตัวช้ีวัดของสถานศึกษาไมWสามารถดำเนินการไดC  
ควรมีการวางแผนรองรับโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชCสำหรับขับเคล่ือนการเก็บขCอมูลตามตัวช้ีวัด เพ่ือพัฒนา 

ระบบการจัดเก็บขCอมูลในปKงบประมาณถัดไป 
 

 ๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน    ประกอบดCวย  ๑  กิจกรรม ไดCแกW  

     ๔.๑  กิจกรรมตรวจสอบดCานการเงิน บัญชี พัสดุ และหลักฐานการจWายเงินของโรงเรียน    

                   วิธีการดำเนินงาน 
   ๑) ตรวจสอบดCานการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียนตามประเด็นท่ีกำหนด จำนวน  ๑๒  โรงเรียน 

โดยตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการจWาย  สอบถาม และสัมภาษณAเจCาหนCาท่ีท่ีเก่ียวขCอง และสรุปรายงานผล

ตWอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  ๒) ตรวจสอบการเบิกจWายเงินและหลักฐานการจWายดCวยระบบ GFMIS จำนวน  ๑  โรงเรียน 

   ๓) ตรวจสอบเงินรายไดCสถานศึกษา จำนวน ๕  โรงเรียน 

  ๔) ตรวจสอบเงินสนับสนุนคWาใชCจWายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้ังแตWระดับอนุบาลจนถึง 

การศึกษาภาคบังคับ จำนวน  ๕  โรงเรียน 

  ๕) ตรวจสอบคWาใชCจWายคWาสาธารณูปโภคของสWวนราชการและโรงเรียนในสังกัด ๕๗ โรงเรียน 

(ตามนโยบายรัฐบาล) รวบรวมขCอมูลจากระบบ NEA  จำนวน ๕๗  โรงเรียน นำมาวิเคราะหA เพ่ือรายงานผลตWอ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันท่ี  ๒๕ เดือนแรกของไตรมาสถัดไป 



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๕๗ 

  งบประมาณ   จำนวน  ๕๐,๐๐๐  บาท (-หCาหม่ืนบาทถCวน-) 
  ผลการดำเนินงาน 

 ๑) ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานดCานบัญชี การเงินของสถานศึกษาในสังกัด รวม ๑๒ แหWง  

ปรากฏผลการตรวจสอบ  จำนวน ๑๐ ประเด็น ดังน้ี 
      แผนปฏิบัติการประจำปU รCอยละ ๕๐ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปKถูกตCอง ครบถCวน 

มอบหมายผูCรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปK สอดคลCองกับภารกิจของโรงเรียนและจุดเนCนของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระบุกิจกรรม วงเงินและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

ท่ีชัดเจน สามารถควบคุมการใชCจWายเงินท่ีมีประสิทธิภาพ  ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปK ติดตามและ

รายงานผลการดำเนินงาน  อีกรCอยละ ๕๐ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปKยังไมWถูกตCองครบถCวน เชWน ไมWไดC

รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมWครอบคลุมแหลWงเงินทุกประเภทท่ีอยูWในความรับผิดชอบ 

ของโรงเรียนประกอบดCวยเงินบริจาค เงินอุดหนุนท่ีไดCรับจากองคAกรปกครองสWวนทCองถ่ิน และเงินรายไดCสถานศึกษา 

การใชCจWายเงินโดยสWวนใหญWเป�นกรณีเรWงดWวนและเป�นโครงการ/กิจกรรมท่ีไมWไดCกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปK 

หรือมีการใชCจWายเงินเกินกวWาท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปK  
        การควบคุมเงินคงเหลือ รCอยละ ๖๖.๖๗  มีการควบคุมเงินคงเหลือท่ีรัดกุม เหมาะสม 

สามารถควบคุมเงินท่ีมีอยูWในความรับผิดชอบไดCครบถCวน  รCอยละ ๓๓.๓๓ การควบคุมเงินคงเหลือยังไมWถูกตCอง 

ไมWรัดกุม  
         การเก็บรักษาเงิน  รCอยละ ๖๖.๖๗  การเก็บรักษาเงินถูกตCองเป�นไปตามท่ีระเบียบกำหนด   

รCอยละ  ๓๓.๓๓   การเก็บรักษาเงินไมWถูกตCอง ไมWครบถCวน   

    การควบคุมการรับเงิน  รCอยละ ๙๑.๖๗  มีการควบคุมการรับเงินถูกตCอง ครบถCวน 

เป�นไปตามท่ีระเบียบกำหนด  รCอยละ  ๘.๓๓   ควบคุมการรับเงินไมWถูกตCองครบถCวนตามท่ีระเบียบกำหนด  เชWน 

ไมWมีคำส่ังหรือบันทึกมอบหมายผูCทำหนCาท่ีรับ - จWายเงินเป�นลายลักษณAอักษร 

    การควบคุมการจPายเงิน  รCอยละ ๑๐๐ ควบคุมการเงินจWายเงินไมWถูกตCอง  เชWน  
   การจัดทำบัญชี รCอยละ ๖๖.๖๗ จัดทำบัญชีถูกตCอง ครบถCวน เป�นปZจจุบัน รCอยละ ๓๓.๓๓ 

จัดทำบัญชีไมWครบถCวนถูกตCองเป�นปZจจุบัน 
   การจัดทำรายงานการเงิน รCอยละ ๑๖.๖๗  จัดทำรายงานการเงินครบถCวนถูกตCอง เป�นไป 

ตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  รCอยละ  ๘๓.๓๓  จัดทำรายงานการเงิน 

ไมWเป�นไปตามแนวทางท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

     การตรวจสอบรับ–จPายประจำวัน    รCอยละ ๙๑.๖๗  มีการตรวจสอบรับ – จWายประจำวัน

เป�นไปตามท่ีระเบียบกำหนด  รCอยละ  ๘.๓๓  ไมWจัดใหCมีการตรวจสอบรับ - จWายประจำวัน                                      



                  
                                 รายงานผลการดำเนินงาน  ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                              ๕๘ 

       การควบคุมลูกหน้ีเงินยืม  รCอยละ ๑๖.๖๗  มีการควบคุมลูกหน้ีเงินยืมรัดกุม เหมาะสม 

เป�นไปตามท่ีระเบียบกำหนด   รCอยละ   ๘๘.๓๓  ควบคุมลูกหน้ีเงินยืม  ยังไมWรัดกุมเพียงพอ     

      การควบคุมใบเสร็จรับเงิน รCอยละ ๕๐ มีการควบคุมใบเสร็จรับเงินถูกตCอง ครบถCวน 

เป�นไปตามท่ีระเบียบกำหนด  รCอยละ  ๕๐  การควบคุมใบเสร็จรับเงินไมWถูกตCองครบถCวนเป�นไปตามท่ีระเบียบ

กำหนด  เชWน มีการใชCใบเสร็จรับเงินขCามปKงบประมาณ ไมWจัดทำรายงานการใชCใบเสร็จรับเงินเสนอผูCอำนวยการ

โรงเรียนทราบ 

  ๒) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซ้ือจัดจCางของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน ๑๒ แหWง ปรากฎผลดังน้ี 

       การจัดซ้ือจัดจKางดKวยวิธีเฉพาะเจาะจง  รCอยละ ๗๕  ดำเนินการจัดช้ือจัดจCางเป�นไปตามท่ี

ระเบียบกำหนด  รCอยละ  ๒๕  ดำเนินการจัดช้ือจัดจCางไมWถูกตCองตามท่ีระเบียบกำหนด เชWน กรณีจัดซ้ือจCาง

ต้ังแตW  ๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป โรงเรียนไมWดำเนินการจัดซ้ือจัดจCางผWานระบบอิเล็กทรอนิกสA (e-GP)  ทำใหCไมWพบ

เลขท่ีสัญญาการจัดซ้ือจากระบบ 

         การจัดซ้ือจัดจKางดKวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส4 (e–bidding) รCอยละ ๑๐๐ ดำเนินการ 

ถูกตCองตามท่ีระเบียบกำหนด 

   ๓) ดำเนินการตรวจสอบการบริหารสินทรัพยA การควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด  รวม ๑๒ แหWง 

ปรากฏผลดังน้ี     

          การจัดทำบัญชีวัสดุ  รCอยละ ๔๑.๖๗   จัดทำบัญชีวัสดุครบถCวนทุกรายการ บันทึกควบคุม

การรับ–จWายวัสดุแยกตามประเภทของวัสดุครบถCวน เป�นปZจจุบันทุกรายการ   รCอยละ ๕๘.๓๓  การจัดทำบัญชี

วัสดุ ยังไมWเป�นไปตามรูปแบบท่ี กวพ. กำหนด 

      การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย4สิน  รCอยละ ๗๕  มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพยAสินเป�นไปตาม

รูปแบบท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด  รCอยละ  ๒๕  บันทึกควบคุมครุภัณฑAในทะเบียนคุมทรัพยAสินไมWครบถCวนทุกรายการ  

                        การจัดสPงรายงานประจำปUใหKหนPวยงานท่ีเก่ียวขKอง  รCอยละ ๘๓.๓๓ มีการรายงานการตรวจสอบ 

พัสดุประจำปK ใหCสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และสำนักการตรวจเงินแผWนดิน 

รCอยละ ๑๖.๖๗ ไมWมีการรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปK   

                        การควบคุมและการจัดเก็บพัสดุ และทรัพย4สิน    รCอยละ ๑๐๐  ควบคุมพัสดุโดยจัดเก็บ

เป�นหมวดหมูW  สะดวกตWอการเบิกจWาย  และสถานท่ีจัดเก็บพัสดุมีความเหมาะสม  ปลอดภัย  

  ๔) ดำเนินการตรวจสอบคWาสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัด  รวม  ๕๗  แหWง  นำมาวิเคราะหA

พรCอมรวบรวมงบประมาณท่ีใชCคWาสาธารณูปโภคจากแหลWงเงินตWาง ๆ  ภายในโรงเรียน  หน้ีคWาสาธารณูปโภค 

แตWละไตรมาส  ดำเนินการจัดทำครบท้ัง  ๔  ไตรมาส และรวบรวมสรุปสWงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานภายในกำหนด    
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  ๕) ดำเนินการตรวจสอบเงินรายไดCสถานศึกษา  จำนวน  ๕  แหWง  ปรากฎผลดังน้ี 

                   การควบคุมและการใชKจPายเงินรายไดKสถานศึกษา รCอยละ ๒๐  มีการควบคุมการรับ- จWายเงิน 

รายไดCสถานศึกษาท่ีรัดกุมเพียงพอ  รCอยละ  ๘๐ การรับเงินรายไดCสถานศึกษามีการออกใบเสร็จรับเงินแตWไมW

ครบทุกรายการ 

                     ๖) ตรวจสอบการปฏิบัติงานดCานบัญชี  การเงินของโรงเรียนหนWวยเบิกในสังกัด จำนวน ๑ แหWง  

พบวWาการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS มีการจัดทำคำส่ังมอบหมายงานกำหนดหนCาท่ีความรับผิดชอบ 

ของแตWละบุคคลชัดเจน และจัดใหCมีการตรวจสอบรับ-จWายประจำวันตามระเบียบกระทรวงการคลังวWาดCวยการ

เบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การจWายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินสWงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขCอ ๔๓  และขCอ ๘๓ 

                     ๗) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคWาใชCจWายในการจัดการศึกษาต้ังแตWระดับอนุบาล 

จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน ๕ โรงเรียน พบวWากิจกรรมสนับสนุนคWาใชCจWายในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

งบเงินอุดหนุน  เป�นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

         ๕.  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    ประกอบดCวย  

๓  กิจกรรม ไดCแกW  

  ๕.๑  สรCางและพัฒนาระบบขCอมูล Big Data SPM.Plk Utt 

  วิธีการดำเนินงาน 
    ๑) วางแผนจัดทำขCอมูลสารสนเทศเบ้ืองตCนท่ีควรจัดเก็บในระบบ  Big  Data  SPM.Plk Utt 

เพ่ือนำเสนอผWานหนCาเว็บไซตAของหนWวยงาน/สถานศึกษา 

    ๒) ประสานบุคลากรทุกคนภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และผูCบริหารโรงเรียนทุกแหWง 

ในสังกัด   รWวมพิจารณาและกล่ันกรองขCอมูล ผWาน Google Form 

    งบประมาณ   จำนวน  -  บาท 

   ผลการดำเนินงาน 
    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  มีขCอมูลสารสนเทศเบ้ืองตCนท่ีควร 

จัดเก็บในระบบขCอมูล  Big  Data  SPM.Plk Utt  จำนวน  ๑๐  ดCาน  และหนWวยงาน/สถานศึกษา จำเป�นตCอง

นำเสนอผWานหนCาเว็บไซตAของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน  แตWเน่ืองจากสถานการณAแพรWระบาด

ของโรคติดเช้ือโควิด – 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำลังพิจารณาวางแผนเพ่ือดำเนินงาน

ระบบ Big Data จึงตCองชะลอการดำเนินงานกิจกรรมน้ีไวCกWอน 
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  ๕.๒  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ซWอมแซม บำรุงรักษา ระบบเครือขWายและอุปกรณA  

   วิธีการดำเนินงาน 
    ๑) ปรับปรุงซWอมแซมชุดไมคA  ระบบเสียง และระบบภาพในหCองประชุม ใหCมีประสิทธิภาพสูงข้ึน

เพ่ืออำนวยความสะดวกในการใหCบริการ 

    ๒) ปรับปรุง ซWอมแซม ระบบเครือขWายอินเตอรAเน็ตภายในสำนักงาน บำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรA 

และเคร่ืองสำรองไฟสำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรA  ใหCพรCอมใชCงาน  

   งบประมาณ   จำนวน  ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (-หน่ึงแสนบาทถCวน-) 

   ผลการดำเนินงาน 
        ๑) ปรับปรุง ซWอมแซมระบบ Conference  ระบบเสียง  ระบบภาพ  ชุดไมคAประชุม  จำนวน 

๒๐  ชุด ภายในหCองประชุมพุทธนเรศ  สามารถใหCบริการเพ่ือการประชุมแบบปกติ หรือประชุมทางไกลใหCกับ

บุคลากรท่ีประสานขอใชCบริการไดCอยWางมีประสิทธิภาพ 

   ๒) ปรับปรุง ซWอมแซม ระบบเครือขWายอินเตอรAเน็ตภายในสำนักงาน  บำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอรA 

ในสำนักงาน จำนวน ๕๐ เคร่ือง และปรับปรุง ซWอมแซม เคร่ืองสำรองไฟสำหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรA ๒๕ เคร่ือง 

    ๓) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  มีระบบเครือขWายและอุปกรณA 

พรCอมใชCงาน มีความเสถียร สะดวก ปลอดภัยในการใชCงาน  สWงผลใหCการบริหารราชการและการปฏิบัติงานระดับ

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสถานศึกษา ภายใตCขCอจำกัดของสถานการณAการแพรWระบาดของโรคติด

เช้ือโควิด 19 ดำเนินไปอยWางตWอเน่ือง  ประหยัด  คุCมคWา  และเกิดประโยชนAสูงตWอทางราชการ 

  ๕.๓  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุWมสWงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

   วิธีการดำเนินงาน 
    พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในกลุWม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

อยWางนCอย  ๒  คน /ปKงบประมาณ 

                     ผลการดำเนินงาน 

     บุคลากรของกลุWม จำนวน ๒ คน เขCารับการพัฒนารWวมประชุมช้ีแจงการดำเนินงานการบริหาร 

จัดเก็บขCอมูล DMC ๒๕๖๔  ดCวยระบบ ACU  Conference  เม่ือวันท่ี  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
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 ๖. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด,านการเงิน บัญชี และพัสดุ  ประกอบดCวย ๑ กิจกรรม ไดCแกW  

      ๖.๑  กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผูCปฏิบัติงานดCานการเงิน บัญชี และพัสดุ         

  วิธีการดำเนินงาน 

     จัดฝ§กอบรมสรCางความรูCความเขCาใจการปฏิบัติงานดCานงานพัสดุ ใหCแกWขCาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ท่ีปฏิบัติงานดCานพัสดุโรงเรียน รวม ๕๗  โรงเรียน อยWางนCอยโรงเรียนละ ๑  คน ดCวยรูปแบบ 

Online  ผWานโปรแกรม  Zoom  Video  Communications  ในท่ี  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔    

  งบประมาณ    จำนวน   ๒,๑๐๐   บาท  (-สองพันหน่ึงรCอยบาทถCวน-) 
  ผลการดำเนินงาน 
     ๑) ผูCเขCารับการอบรมมีความรูCความเขCาใจเก่ียวกับระเบียบ หลักเกณฑA ขCอบังคับ และแนวปฏิบัติ 

ท่ีเก่ียวขCองกับการงานพัสดุ สามารถนำไปปฏิบัติงานไดCอยWางถูกตCองตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑAท่ีเก่ียวขCอง 

ไดCอยWางมีประสิทธิภาพ  

     ๒) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดCานงานพัสดุของโรงเรียน  ไดCรับการพัฒนาการปฏิบัติงานผWานระบบ 

อิเล็กทรอนิกสA  กCาวทันตWอการเปล่ียนแปลงและพัฒนางานดCวยระบบเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนอยWางตWอเน่ือง 

 

 ๗. โครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน    ประกอบดCวย  ๑  กิจกรรม ไดCแกW  

     ๗.๑  กิจกรรมสWงเสริมสนับสนุนการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน 

  วิธีการดำเนินงาน 
    ๑) ประชุมผูCบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูCบริหารเครือขWาย ๙ สหวิทยาเขต  และ

ผูCอำนวยการกลุWมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา วางแผนกำหนดแนวทางใหCทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๗  โรงเรียน  

จัดทำธรรมนูญโรงเรียน   ใหCเหมาะสมกับบริบทของแตWละโรงเรียน 

   ๒) มอบหมายเครือขWายสWงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถA รWวมกับ

โรงเรียนอุตรดิตถA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำธรรมนูญโรงเรียน” ใหCแกWผูCบริหารสถานศึกษา ครูผูCรับผิดชอบ 

และเจCาหนCาท่ีท่ีเก่ียวขCอง ผWานระบบ Zoom Meeting ณ สถานศึกษาของตนเอง  ในวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
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สำหรับโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถA  จำนวน  ๑๘  โรงเรียน  และ  วันท่ี ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔  สำหรับโรงเรียน 

โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน  ๓๙  โรงเรียน  

  ๓) สWงเสริมสนับสนุนใหCโรงเรียนทุกแหWงจัดทำธรรมนูญโรงเรียน  เพ่ือเป�นเคร่ืองมือในการสรCาง

ความเขCาใจกับบุคลากรท่ีเก่ียวขCองใหCปฏิบัติตนไดCอยWางถูกตCอง เหมาะสม และเป�นแนวทางปฏิบัติในการสรCางและ

พัฒนาผูCเรียนใหCมีคุณลักษณะอันพึงประสงคA   

  งบประมาณ   จำนวน  ๓,๙๓๕ บาท (-สามพันเกCารCอยสามสิบหCาบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน 
    ๑) โรงเรียนทุกแหWงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  จำนวน  

๕๗   โรงเรียน  มีธรรมนูญโรงเรียนเป�นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหCบังเกิดผล

ตามเป_าหมายดCวยกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพ  และประกาศใชCต้ังแตWภาคเรียนท่ี ๒ ปKการศึกษา ๒๕๖๔ เป�นตCนไป   

  ๒) เผยแพรWประชาสัมพันธAธรรมนูญโรงเรียน  จำนวน  ๕๗  โรงเรียน  ผWานหนCาเว็บไซตAสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  และเว็บไซตAของโรงเรียน 

  ๓) นักเรียนไดCรับการสรCางและพัฒนาใหCมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคA  มีทัศนคติท่ีถูกตCอง  มีความ  

ซ่ือสัตยAสุจริต  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม  มีหลักคิดของการเป�นพลเมืองท่ีดี  ประพฤติดี  สามารถดำเนินชีวิต 

ไดCอยWางเหมาะสม รWวมสรCางความสงบสุขแกWสังคม ตรงตามเป_าหมายในการสรCางผูCเรียนใหCเป�นคนดี คนเกWง มีคุณภาพ 

 ๘. โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปรdงใสในการดำเนินงานของหนdวยงาน (ITA)  
   ประกอบดCวย  ๒  กิจกรรม ไดCแกW  

     ๘.๑  กิจกรรมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

  วิธีการดำเนินงาน 
    ๑) ประกาศเจตนารมณ์ กำหนดนโยบาย และมาตรการในการป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
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  ๒) สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตหน้าเสาธง  โดยการจัดทำป้ายปฏิญญาเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาสุจริต  

๓) สร้างจิตสำนึกสาธารณะให้บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  Big  Cleaning  Day 
  ๔) ประเมินความเส่ียงการทุจริตประจำปี กำหนดมาตรการ และการดำเนินการในการบริหาร

จัดการความเส่ียง 

   ๕) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อนและการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

เพ่ือป้องกันและต่อต้านการทุจริตปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการท่ีดี  ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

   ๖) จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

งบประมาณ    จำนวน  ๔๗,๗๖๖  บาท  (-ส่ีหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรCอยหกสิบหกบาทถCวน-) 
ผลการดำเนินงาน 

   ๑) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์  ปฏิบัติหน้าท่ี 

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรมในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ

และมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม 

และสร้างความเช่ือม่ันว่าจะบริหารงานให้ครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอด

จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมในหน่วยงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ  

   ๒) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้คำม่ันสัญญา 

ต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยวิธีการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ 

ธรรมาภิบาลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในการท่ีจะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมปลูกฝังค่านิยม

การซ่ือสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน  และสร้างเครือข่าย 

ความซ่ือสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้เป็นรูปธรรม   
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๓) บรรยากาศการทำงานและสภาพแวดล้อมดีข้ึน  เป็นองค์กรแห่งความสุข เกิดความร่วมมือ

ร่วมใจในหน่วยงาน บุคลากรมีระเบียบวินัยมากข้ึน ตระหนักถึงการสร้างความเป็นระเบียบในสถานท่ีทำงานท่ีมีผล

ต่อการเพ่ิมผลผลิต  และมีแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาความสะอาดของสถานท่ีทำงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 

  ๔) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์  มีข้อมูลความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดการทุจริต    ซ่ีงเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเส่ียงต่าง ๆ เพ่ือประเมินโอกาส

และผลกระทบของความเส่ียง   และดำเนินการวิเคราะห์   จัดลำดับความเส่ียง  โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง  ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้แก่  ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง 

(Likelihood)  ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)  และระดับความเส่ียง ท้ังน้ี กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ

เน่ืองจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินท่ีชัดเจนได้ 

   ๕) บุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีจิตสำนึกและมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต

ในทุกรูปแบบท้ังในระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

มีความระมัดระวัง ละเว้นการกระทำท่ีอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้  และประพฤติตนเป็นข้าราชการท่ีดี 

ส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 

Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระดับท่ีดีข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีไม่ผ่านการประเมิน โดยมีคะแนนรวม ๙๑.๒๔ ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน เป็นลำดับท่ี ๒๖ 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา (๔๒ เขต)  แสดงถึงความมุ่งม่ันต้ังใจในการปรับปรุงพัฒนา  และ

ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

   ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิค-19  ทำให้การจัดกิจกรรมตามแผนท่ีกำหนด

เกิดความล่าช้า ต้องปรับรูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศของ ศบค. อย่างเคร่งครัด 
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     ๘.๒  กิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

วิธีการดำเนินงาน 
    ๑) ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูCการเสริมสรCาง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

(โรงเรียนสุจริต) ประจำปKงบประมาณ ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลนA ผWานระบบ Zoom Meeting  ใหCกับผูCอํานวยการ

โรงเรียน  ครูผูCรับผิดชอบโครงการสุจริต  ครูผูCรับผิดชอบงานบริหารหลักสูตรตCานทุจริตศึกษา   ศึกษานิเทศกAและ

คณะทำงาน  รวมท้ังส้ิน  ๑๒๔  คน 

๒) สWงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนทุกแหWงในสังกัด  เชWน  กิจกรรม 

บริษัทสรCางการดี สูW Marketing ๔.๐  กิจกรรมสรCางจิตสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมสรCางคWานิยม

ความซ่ือสัตยAสุจริตใหCแกWสังคมดCวยนวัตกรรมส่ือสาธารณะเชิงสรCางสรรคA  ฯลฯ 

งบประมาณ    จำนวน  ๔๐,๐๐๐   บาท  (- ส่ีหม่ืนบาทถCวน-) 
   ผลการดำเนินงาน 
   ๑)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์   และโรงเรียนในสังกัด   มีการ 

ขับเคล่ือนหลักสูตรตCานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และถอดบทเรียนในการดำเนินกิจกรรม

การเรียนรูC  ภายใตCโครงการเสริมสรCางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  

  ๒) ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน  ๕๗  โรงเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาลในรูปแบบท่ีเหมาะสม  และนักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังค่านิยมการซ่ือสัตย์สุจริตให้เป็นวิถี

ชีวิตในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
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โครงการตามภารกิจสำคัญและเรdงดdวน  ประกอบดCวยโครงการหลัก ๓  โครงการ ดังน้ี 

 ๑. โครงการจัดหาส่ือประเภทหนังสือเสริมทักษะประกอบการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รูปแบบ On-Hand ประกอบดCวย ๑ กิจกรรม ไดCแกW กิจกรรม  

จัดหาส่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On-Hand 

                     วิธีการดำเนินงาน 

                     ๑) รวบรวมความตCองการจำเป็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจัดหาส่ือเพ่ือพัฒนาผูCเรียนใหCมี 

พัฒนาการและความกCาวหนCาในการเรียนรูCอยWางตWอเน่ือง จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถA   

  ๒)  จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียน และแจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

  ๓) โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกส่ือหนังสือ โดยคณะกรรมการภาคี ๔ ฝqาย นำเสนอขอความ

เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐  ภายในกรอบวงเงินท่ีได้รับจัดสรร 

  ๔) โรงเรียนดำเนินการตรวจรับ ลงทะเบียน และส่งมอบส่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ท่ีบ้าน และจัดไว้สำหรับค้นคว้าท่ีห้องสมุด 

   ๕)  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์   กำกับและติดตามการใช้งบประมาณ 

และการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้   

   ๖) รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  และสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

                     งบประมาณ   จำนวน  ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (-สองลCานหCาแสนบาทถCวน-) 

  ผลการดำเนินงาน   

    ๑) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์  สามารถบริหารจัดการงบประมาณ 

แก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการจัด 

การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐ โรงเรียน  ได้ครบถ้วนตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียน  
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   ๒) โรงเรียนในสังกัดท่ีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๐ แห่ง มีส่ือหนังสือเสริมทักษะ 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ๒๑  ให้กับนักเรียนในรูปแบบ On-Hand อย่างมีคุณภาพ สามารถยกระดับ

คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และมีผลการดำเนินงานจำแนกระดับความสำเร็จ ส่วนใหญ่ 

อยู่ใน ระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๑ ข้ึนไป) จำนวน ๗  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ รองลงมาคือ ระดับดี  (ร้อยละ 
๗๑ – ๘๐)  จำนวน  ๓  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 

     ๓) นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองจากส่ือท่ีมีคุณภาพ  นำหนังสือและแบบฝึกหัดไปศึกษาทบทวน 

อWานเพ่ิมเติมดCวยตนเองท่ีบCาน พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบของ On-Hand  ทำให้มีนิสัยรักการอ่าน  มีทักษะ ความรู้  

ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง      

   ๔)  ครูผู้สอน  สามารถจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับเน้ือหาและรูปแบบการจัด 

การเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19   จัดทำคลิปวิโอของครูประจำวิชา    ติดตามสอบถามผูCเรียนและสอน

เพ่ิมเติมผWานการติวออนไลนA 

   ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

   ๑) โรงเรียนไมWสามารถจัดซ้ือส่ือประกอบการเรียนรูCในสถานการณAการแพรWระบาดของโรคติดเช้ือ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รูปแบบ On Hand  ใหCกับนักเรียนไดCครบ ๑๐๐%  เน่ืองจากงบประมาณ  

มีจำนวนจำกัด  

      ๒) การติดตามผลการเรียนรูCของนักเรียนจะเป�นในรูปแบบของการสอบถาม  On line  ทำใหC 

ตCองใชCเวลาในการติดตามความสำเร็จของการใชCส่ือ 

   ๓) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและโรงเรียน ควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปK รองรับแผนงาน/ 

โครงการในการจัดหาส่ือและอุปกรณAท่ีสWงเสริมการจัดการเรียนรูCใหCนักเรียนในรูปแบบตWาง ๆ ใหCเพียงพอตWอความ

ตCองการของนักเรียนทุกคนท่ีขาดแคลน รวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณAท่ีนักเรียนใชCเป�นส่ือการเรียนรูCรWวมกัน วางแผน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ใชCส่ือการเรียนรูCจากแหลWงเรียนรูCตWาง ๆ เพ่ือสWงเสริมการเรียนรูC

ในรูปแบบ On-Hand  อยWางคุCมคWา 
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 ๒. โครงการสdงเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู,วิถีใหมd ประกอบดCวย  

๑  กิจกรรม  ไดCแกW  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

        วิธีการดำเนินงาน 

                     ๑) วางแผนเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ แตWงต้ังคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและ

ประชุมช้ีแจงคณะวิจัย 

   ๒) พัฒนาและสWงเสริมทักษะดCานการวิจัยใหCกับนักวิจัย จำนวน  ๒๐  คน  ในรูปแบบออนไลนA 

   ๓) ดำเนินการตามกระบวนการวิจัย โดยเก็บขCอมูลจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๕๗ โรงเรียน 

  ๔) ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  ๕) สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

  งบประมาณ   จำนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  (-สามหม่ืนบาทถCวน-) 

    ผลการดำเนินงาน 

    ๑) นักวิจัยของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA จำนวน ๒๐ คน

ไดCรับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถดำเนินการทำวิจัยพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรูCวิถีใหมW 

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA 

  ๒) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีงานวิจัยพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดทำ

นโยบายการจัดการเรียนรูCวิถีใหมW ท่ีสามารถนำไปใชCประโยชนAในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท 

และพัฒนานวัตกรรมท่ีเหมาะสม 

   ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

      สถานการณAการแพรWระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   ทำใหCไมWสามารถ

จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและดำเนินการเก็บขCอมูลโดยเฉพาะการสัมภาษณAในรูปแบบ  On-site  ไดC  

จึงปรับเปล่ียนรูปแบบดำเนินการพัฒนานักวิจัยและเก็บขCอมูลการวิจัยในรูปแบบ Online 
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 ๓. โครงการนิเทศ ติดตาม โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา 
ประกอบดCวย  ๑  กิจกรรม  ไดCแกW  กิจกรรมนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ มัธยมศึกษา 

        วิธีการดำเนินงาน 

                     ๑) โรงเรียนคุณภาพ มัธยมศึกษา จำนวน ๒ โรงเรียน ไดCแกW  โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 

จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานCอมเกลCา อุตรดิตถA จังหวัดอุตรดิตถA  วางแผนเตรียมการดำเนิน 

กิจกรรมตามโครงการ   และจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๒) โรงเรียนคุณภาพ มัธยมศึกษา ท้ัง  ๒ แหWง ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ   ตรวจสอบ 

ประเมินผล  สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ  

 ๓) สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ดำเนินการนิเทศ ติดตามผล 

การดำเนินงานตามโครงการ และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  งบประมาณ   จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  (-สองหม่ืนบาทถCวน-) 

    ผลการดำเนินงาน 

    ๑) โรงเรียนคุณภาพ มัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA  

จำนวน  ๒  โรงเรียน  ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคลCองกับบริบท ความตCองการและนโยบายภาครัฐ  

   ๒) โรงเรียนคุณภาพ มัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA 

ไดCรับการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใหCมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  โดยมีความ

พรCอมท้ังทางดCานกายภาพ   ดCานบุคลากร  ดCานวิชาการ  ดCานภาคีเครือขWาย  และดCานความปลอดภัย  สามารถ

ขับเคล่ือนสูWความสำเร็จตามเป_าหมายของโครงการโรงเรียนคุณภาพอยWางตWอเน่ืองและย่ังยืน 
  

   ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

๑)  สถานการณAการแพรWระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (Covid-19)  ทำใหCไมWสามารถ 

ดำเนินการบางกิจกรรมไดC ตCองปรับรูปแบบกิจกรรมใหCสามารถปฏิบัติไดCท้ังในรูปแบบ On-site และ On-line  
   ๒) งบประมาณท่ีไดCรับจัดสรรลWาชCา   ตCองเรWงรัดใชCงบประมาณภายในเวลาอันจำกัด   หากจัดสรร 

งบประมาณลWวงหนCา อยWางนCอย ๑ ไตรมาส การดำเนินกิจกรรมและการใชCงบประมาณจะเกิดความคุCมคWาและมี

คุณภาพมากย่ิงข้ึน 
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บทที่ ๔  
สรุปผลการดำเนินงาน 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถO ไดQดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป1 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  งานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และโครงการตามภารกิจสําคัญและเรYงดYวน  โดยไดQดําเนินการวิเคราะหO ประมวลผล และ
สรุปผลการดำเนินงาน  ดังน้ี  
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบดQวยโครงการหลัก 
จำนวน  ๑๗   โครงการ  ดังน้ี 
 ๑.๑  โครงการป\องกันและแกQไขป]ญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา 
  ๑.๒  โครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) 
  ๑.๓  โครงการเสริมสรQางวินัยและความรับผิดชอบ 

๑.๔  โครงการยกระดับคุณภาพผูQเรียน 
๑.๕  โครงการรวมพลังครูเพ่ือสรQางศิษยO 
๑.๖  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑.๗  โครงการสYงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
๑.๘  โครงการยกระดับคุณภาพการสรQางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
๑.๙  โครงการสรQางจิตสำนึกและความรูQในการผลิตและบริโภคท่ีเปqนมิตรกับส่ิงแวดลQอม 
๑.๑๐  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
๑.๑๑  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 
๑.๑๒  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูYระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ 
๑.๑๓  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
๑.๑๔  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๑.๑๕  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดQานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
๑.๑๖  โครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน 
๑.๑๗   โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปรYงใสในการดำเนินงานของหนYวยงาน (ITA) 
 

  การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพบวYา มีโครงการ จำนวนท้ังส้ิน  ๑๗  โครงการ ดำเนินการ
บรรลุคYาเป\าหมาย ๑๖ โครงการ  คิดเปqนรQอยละ  ๙๔.๑๒  ไมYบรรลุคYาเป\าหมาย  ๑  โครงการ (๒ กิจกรรม) คิดเปqน 
รQอยละ  ๕.๘๘  เปqนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูเพศวิถีศึกษาผYานระบบออนไลนO  ครูเรียนไมYครบตามหลักสูตร และ
ชะลอการจัดกิจกรรมพัฒนาการใชQเคร่ืองมือสรQางเว็บไซตOและแอพพลิเคช่ันเพ่ือประยุกตOใชQในการจัดการเรียน
การสอน  เน่ืองจากสถานการณOการแพรYระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนYา 2019 (Covid-19)  รายละเอียด
ปรากฏตามตารางท่ี ๘  ดังน้ี 



 
 
 

                                                                     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔                                                                 ๗๑ 

  ตารางท่ี  ๘  แสดงผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถQ 

ท่ี โครงการ/ผู.รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจำป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามนโยบาย 
คHาเปJาหมาย 

ตามตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานโครงการเทียบกับคHาเปJาหมาย 

บรรลุเปJาหมาย ไมHบรรลุคHาเปJาหมาย 

จำนวน ร.อยละ จำนวน ร.อยละ 

  นโยบายท่ี ๑ ด.านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของมนุษยVและของชาติ           

๑ โครงการป*องกันและแก1ไขป4ญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา (กลุGมสGงเสริมการจัดการศึกษา)           

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดมีระบบป*องกันและแก1ไขป4ญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗  โรงเรียน ๑๐๐  -  - 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ร1อยละของผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจ และภูมิคุ1มกันไมGเข1าไปเก่ียวข1องกับยาเสพติดและอบายมุข ร1อยละ ๑๐๐ ๔๑,๙๖๕ คน ๑๐๐  -  - 

                 และพร1อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ           

๒ โครงการพัฒนาการดำเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย Safety School (กลุGมอำนวยการ)           

  ตัวช้ีวัด ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดมีคูGมือการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗  โรงเรียน ๑๐๐  -  - 

  นโยบายท่ี ๓ ด.านการพัฒนาและเสริมสร.างศักยภาพของทรัพยากรมนุษยV           

๓ โครงการเสริมสร1างวินัยและความรับผิดชอบ (กลุGมสGงเสริมการจัดการศึกษา)           

  ตัวช้ีวัด ร1อยละของผู1บริหารหนGวยงาน/สถานศึกษา สGงเสริมการมีวินัยและความรับผิดชอบให1กับบุคลากรในสังกัด ร1อยละ ๑๐๐ ๖๑ คน ๑๐๐  -  - 

๔ โครงการยกระดับคุณภาพผู1เรียน (กลุGมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)           

  
ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ร1อยละของผู1เรียนช้ัน ม.๖ ท่ีมีผลการทดสอบ O-NET มากกวGาร1อยละ ๕๐ ข้ึนไป เพ่ิมข้ึน 
              จากปrการศึกษาท่ีผGานมา ๒ กลุGมสาระการเรียนรู1 

๒ กลุGมสาระ ๒ กลุGมสาระ ๑๐๐ - - 

              



 
 
 
                                                                     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔                                                                 ๗๒ 

ท่ี โครงการ/ผู.รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจำป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามนโยบาย 
คHาเปJาหมาย 

ตามตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานโครงการเทียบกับคHาเปJาหมาย 

บรรลุเปJาหมาย ไมHบรรลุเปJาหมาย 

จำนวน ร.อยละ จำนวน ร.อยละ 

  

ตัวช้ีวัดท่ี  ๒ ร1อยละของครูผู1สอนมีความรู1ความเข1าใจและสามารถจัดการเรียนรู1เพ่ือยกระดับคุณภาพผู1เรียน 

               ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

ร1อยละ ๘๐ ๒,๒๘๔ คน ๑๐๐ - - 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๓ ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล1องกับศักยภาพผู1เรียนสูGทักษะอาชีพ ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗  โรงเรียน ๑๐๐  -  - 

                 และการมีงานทำตามบริบทของตนเอง           

๕ โครงการรวมพลังครูเพ่ือสร1างศิษยv (กลุGมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)           

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑  ร1อยละของครูท่ีได1รับการพัฒนามีความรู1ความเข1าใจสามารถสร1างข1อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู1เร่ือง   (Literacy) ร1อยละ ๑๐๐ ๒๔๐ คน ๑๐๐  -  - 

                 ตามแนวทางการประเมิน PISA           

  

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ร1อยละของโรงเรียนท่ีเป~ดสอนช้ัน ม.ต1น ได1รับการเตรียมความพร1อมด1านการอGาน คณิตศาสตรvและ 

               วิทยาศาสตรv  ด1วยชุดฝÄกสมรรถนะและข1อสอบ PISA Style 

ร1อยละ ๑๐๐ ๕๖ โรงเรียน ๑๐๐ - - 

  

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ ร1อยละของครูท่ีได1รับการพัฒนามีความรู1ความเข1าใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรv 

               ด1านวิทยาการคำนวณ   "Coding & Computing Science" 

ร1อยละ ๑๐๐ ๑๘๔ คน ๑๐๐ - - 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๔ ร1อยละของผู1เรียนในระดับช้ัน ม.ต1น ได1รับการพัฒนามีความรู1ความเข1าใจและทักษะด1านวิทยาการคำนวณ ร1อยละ ๑๐๐ ๒๑,๒๘๘ คน ๑๐๐ -  -  

  

ตัวช้ีวัดท่ี ๕ ร1อยละของครูเพศวิถีศึกษาท่ีได1รับการพัฒนาผGานระบบออนไลนv มีความรู1ความเข1าใจและจัดทำ    

              แผนการเรียนรู1แบบ Active Learning นำไปใช1ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู1ได1 

ร1อยละ  ๘๐ ๒๙๒ คน ๕๒.๕๒ ๒๖๔ คน ๔๗.๔๘ 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๖ จำนวนโรงเรียนในสังกัดท่ีเข1ารGวมการพัฒนาทักษะการใช1เคร่ืองมือสร1างเว็บไซตvและแอพพลิเคช่ัน ๕๐ โรงเรียน  -  - ๕๐  ๑๐๐ 

                เพ่ือการประยุกตvใช1ในการจัดการเรียนการสอน       โรงเรียน    



 
 
 
                                                                     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔                                                                 ๗๓ 

ท่ี โครงการ/ผู.รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจำป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามนโยบาย 
คHาเปJาหมาย 

ตามตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานโครงการเทียบกับคHาเปJาหมาย 

บรรลุเปJาหมาย ไมHบรรลุเปJาหมาย 

จำนวน ร.อยละ จำนวน ร.อยละ 

  

ตัวช้ีวัดท่ี ๗  ร1อยละของโรงเรียนท่ีมีผู1บริหารและครูผู1สอน พัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยใช1กระบวนการวิจัย 

               เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พัฒนาสมรรถนะท่ีสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคv 

               ได1อยGางมีประสิทธิภาพ 
 

ร1อยละ ๘๐ ๕๗ โรงเรียน ๑๐๐ - - 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๘ ร1อยละของนักเรียนได1รับการพัฒนาด1านการสGงเสริมนิสัยรักการอGานท่ีหลากหลาย ร1อยละ ๑๐๐ ๔๑,๙๖๕ คน ๑๐๐  -  - 

  

ตัวช้ีวัดท่ี ๙ ร1อยละของนักเรียนตามเกณฑvการทดสอบ PISA ได1รับการสGงเสริมและพัฒนาการรู1เร่ืองการอGาน 

              ตามแนวทาง PISA 

ร1อยละ ๑๐๐ ๒๑,๒๘๘ คน ๑๐๐ - - 

๖ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุGมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)           

  

ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ร1อยละของข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู1ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ 

              และสอดคล1องกับทักษะท่ีจำเปêนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ร1อยละ ๑๐๐ ๒,๒๘๔ คน ๑๐๐ - - 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ร1อยละของครูภาษาอังกฤษท่ีได1รับการพัฒนาและยกระดับความรู1ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ร1อยละ ๑๐๐ ๒๘๓ คน ๑๐๐  -  - 

๗ โครงการสGงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (กลุGมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)           

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดท่ีมีระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน ๑๐๐  -  - 

  

ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ร1อยละของผู1เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการน1อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

               และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคv 

ร1อยละ ๑๐๐ ๔๑,๙๖๕ คน ๑๐๐ - - 

  

ตัวช้ีวัดท่ี ๓ จำนวนผู1บริหารโรงเรียนและครูเปêนผู1นำในการขับเคล่ือนคุณธรรมจริยธรรมและน1อมนำ 

              หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒๐๐ คน ๒๐๐ คน ๑๐๐ - - 



 
 
 
                                                                     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔                                                                 ๗๔ 

ท่ี โครงการ/ผู.รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจำป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามนโยบาย 
คHาเปJาหมาย 

ตามตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานโครงการเทียบกับคHาเปJาหมาย 

บรรลุเปJาหมาย ไมHบรรลุเปJาหมาย 

จำนวน ร.อยละ จำนวน ร.อยละ 

  นโยบายท่ี ๔ ด.านการสร.างโอกาสในการเข.าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหล่ือมล้ำ           

๘ โครงการยกระดับคุณภาพการสร1างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (กลุGมสGงเสริมการจัดการศึกษา)           

  ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดท่ีสGงเสริมการจัดการศึกษาอยGางมีประสิทธิภาพ ท่ัวถึง และเปêนธรรม ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน ๑๐๐ - - 

  ตัวช้ีวัดท่ี ๒ ร1อยละของนักเรียนได1รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ร1อยละ ๑๐๐ ๔๑,๙๖๕ คน ๑๐๐ - - 

  นโยบายท่ี ๕ ด.านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป̂นมิตรกับส่ิงแวดล.อม           

๙ โครงการสร1างจิตสำนึกและความรู1ในการผลิตและบริโภคท่ีเปêนมิตรกับส่ิงแวดล1อม (กลุGมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล)           

  ตัวช้ีวัด ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดท่ีจัดกิจกรรมให1ความรู1และสร1างวินัยจัดการขยะมูลฝอยโดยใช1หลัก ๓Rs ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน ๑๐๐ - - 

  นโยบายท่ี ๖ ด.านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา           

๑๐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กลุGมนโยบายและแผน)       ๑ โครงการ   

  ตัวช้ีวัด ร1อยละของโครงการท่ีสำเร็จและบรรลุเป*าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปr ร1อยละ ๑๐๐ ๑๖ โครงการ ๙๔.๑๒ (๒ กิจกรรม) ๕.๘๘ 

๑๑ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล (กลุGมบริหารงานบุคคล)           

  ตัวช้ีวัด ร1อยละของกระบวนงานบริหารงานบุคคลท่ีมีผลการปฏิบัติท่ีดี สำเร็จและบรรลุเป*าหมาย ร1อยละ ๑๐๐ ๕  กระบวนงาน ๑๐๐ - - 

๑๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูGระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (กลุGมอำนวยการ)           

  ตัวช้ีวัด ร1อยละของโรงเรียนท่ีพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูGระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน ๑๐๐ - - 



 
 
 
                                                                     รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔                                                                 ๗๕ 

ท่ี โครงการ/ผู.รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจำป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามนโยบาย 
คHาเปJาหมาย 

ตามตัวช้ีวัด 

ผลการดำเนินงานโครงการเทียบกับคHาเปJาหมาย 

บรรลุเปJาหมาย ไมHบรรลุเปJาหมาย 

จำนวน ร.อยละ จำนวน ร.อยละ 

๑๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน (หนGวยตรวจสอบภายใน)           

  

ตัวช้ีวัด ร1อยละของโรงเรียนท่ีบริหารจัดการและดำเนินการเบิกจGายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 

          ได1ถูกต1องตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติ 

ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน ๑๐๐ - - 

๑๔ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (กลุGมสGงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ)           

  ตัวช้ีวัด ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดท่ีใช1ประโยชนvจากข1อมูล Big Data เพ่ือการวางแผนและบริหารจัดการศึกษา ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน ๑๐๐ - - 

๑๕ โครงการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด1านการเงิน บัญชี พัสดุ (กลุGมบริหารงานการเงินและสินทรัพยv)           

  

ตัวช้ีวัด ร1อยละของผู1ปฏิบัติงานด1านการเงิน บัญชี พัสดุ ท่ีได1รับการพัฒนามีความรู1ความเข1าใจและปฏิบัติงาน 

         ได1อยGางถูกต1องตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวข1อง 

ร1อยละ ๑๐๐ ๑๘๖  คน ๑๐๐ - - 

๑๖ โครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน (กลุGมกฎหมายและคดี)           

  ตัวช้ีวัด ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดมีธรรมนูญโรงเรียนเพ่ือสร1างอัตลักษณvและคุณลักษณะอันพึงประสงคvของผู1เรียน ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน ๑๐๐ - - 

๑๗ โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและโปรGงใสในการดำเนินงานของหนGวยงาน (ITA)  

(กลุGมอำนวยการ และกลุGมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล)           

  ตัวช้ีวัด ร1อยละระดับคุณธรรมและความโปรGงใสการดำเนินงานของ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถv ร1อยละ ๘๕ (ระดับ A) ๙๑.๒๔ - - 

  

 

 



 
 
 

                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๗๖ 

๒. ผลการดําเนินงานตามภารกิจสำคัญและเร:งด:วน  ประกอบด>วยโครงการหลัก  จำนวน  ๓  โครงการ  ดังน้ี 

 ๒.๑  ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาส่ือประเภทหนังสือเสริมทักษะประกอบการเรียนรู>ในสถานการณR  

การแพรTระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รูปแบบ On-Hand พบวTาโรงเรียนท่ีได>รับจัดสรร

งบประมาณ  จำนวน  ๑๐  โรงเรียน  สามารถบริหารจัดการงบประมาณได>ตรงตามวัตถุประสงคR  มีส่ือหนังสือเสริม

ทักษะเพ่ือพัฒนาการเรียนรู>ให>กับนักเรียนในรูปแบบ On-Hand  อยTางมีคุณภาพ    นักเรียนได>รับการจัดกระบวนการ

เรียนรู>ท่ีสTงเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเองให>มีนิสัยรักการอTาน  และมีทักษะในการศึกษาค>นคว>าเพ่ิมเติม

มากย่ิงข้ึน  

 ๒.๒  ติดตามการดำเนินงานโครงการสTงเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู> 

วิถีใหมT  พบวTานักวิจัยของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR  จำนวน  ๒๐  คน  ได>รับการ

พัฒนาศักยภาพ สามารถดำเนินการทำวิจัยพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู>วิถีใหมT ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR และนำไปสูTการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษาตTอไป 

  ๒.๓  การดําเนินงานโครงการนิเทศ  ติดตาม  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ  ระดับ 

มัธยมศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีโรงเรียน

คุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR  จํานวน  ๒  โรงเรียน 

ได>แกT โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน>อมเกล>า อุตรดิตถR 

อ.เมือง จ.อุตรดิตถR  พบวTาโรงเรียนท้ัง  ๒  แหTง  มีความพร>อมด>านกายภาพ  บุคลากร  วิชาการ  ภาคีเครือขTาย  

สามารถดำเนินการตามจุดเน>น ๘ ข>อ ของโรงเรียนคุณภาพ  บรรลุตามตัวช้ีวัดของโครงการ  และบริหารจัดการ

งบประมาณ งบดำเนินงาน และงบลงทุน รายการคTาครุภัณฑR ท่ีดินและส่ิงกTอสร>าง  ได>อยTางมีประสิทธิภาพ  มีผล

การเบิกจTายงบประมาณ คิดเปmนร>อยละ ๑๐๐   

 

๓. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

พิษณุโลก อุตรดิตถR ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบวTา มีผลการประเมินเทียบคTาเปnาหมายตัวช้ีวัดในการบริหารและการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน จํานวน ๑๐ ตัวช้ีวัด บรรลุคTาเปnาหมาย ๙ ตัวช้ีวัด ไมTบรรลุคTาเปnาหมาย ๑ ตัวช้ีวัด  ได>แกT 

การเรียนตTอช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี ๔ หรือเทียบเทTาของนักเรียนท่ีจบช้ันมัธยมศึกษาป1ท่ี ๓ คิดเปmนร>อยละ ๙๙.๔๙ 

ซ่ึงเทียบคTาเปnาหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ร>อยละ ๑๐๐  ท้ังน้ี  ป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมTประเมินระดับคุณภาพเน่ืองจากสถานการณRการแพรTระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี ๙  ดังน้ี 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๗๗ 

ตารางท่ี  ๙   แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR   ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา   

ข้ันพ้ืนฐาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

กลยุทธ'/ตัวช้ีวัด ค2าเป6าหมาย 
ผลการ

ประเมิน 

กลยุทธ'ท่ี ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและของประเทศชาติ   
ตัวช้ีวัดท่ี ๑ ร#อยละของผู#เรียนท่ีเข#าร2วมกิจกรรมท่ีส2งเสริม สนับสนุน ในการสร#าง 
ภูมิคุ#มกัน พร#อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม2ในทุกรูปแบบ 

ร#อยละ ๘๕  บรรลุ 

กลยุทธ'ท่ี ๓ การพัฒนาและเสริมสรMางศักยภาพทรัพยากรมนุษย'   
ตัวช้ีวัดท่ี ๖ ร#อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ร#อยละ ๕๐ ข้ึนไป 

เพ่ิมข้ึน บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๘ ร#อยละของนักเรียนท่ีผ2านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคX 
ตามหลักสูตรระดับดีข้ึนไป  

ร#อยละ ๗๐ บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๐ ร#อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันมัธยมศึกษาได#รับการพัฒนาและ 
ยกระดับความรู#ภาษาอังกฤษโดยใช#ระดับการพัฒนาทางด#านภาษา (CEFR) ตามเกณฑXท่ีกำหนด 

ร#อยละ ๑๐๐ บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๑ ร#อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต#น ท่ีได#รับการเตรียมความพร#อม  
ด#านการอ2าน  คณิตศาสตรX และวิทยาศาสตรX  ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร#อยละ ๑๐๐ บรรลุ 

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๔ ร#อยละของผู#เรียนได#รับการพัฒนาให#มีความรู# สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ 
ในด#านต2าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู2ร2วมกันในสังคมอย2างสอดคล#อง 
ตามสภาพความต#องการและบริบทของแต2ละพ้ืนท่ี ตลอดจนความท#าทายท่ีเปkนพลวัต 
ของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 

  

           ตัวช้ีวัดท่ี ๑๔.๒  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี ๑ - ๓ ร#อยละ ๘๐ บรรลุ 
           ตัวช้ีวัดท่ี ๑๔.๓  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี ๔ - ๖ ร#อยละ ๘๐ บรรลุ 
กลยุทธ'ท่ี ๔ การสรMางโอกาสในการเขMาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

และลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 

  

ตัวช้ีวัดท่ี ๑๕  อัตราการเข#าเรียนของผู#เรียนแต2ละระดับการศึกษาต2อประชากรกลุ2มอายุ   
          ตัวช้ีวัดท่ี ๑๕.๓  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี ๓ ท่ีจบหลักสูตรในปmการศึกษา 
๒๕๖๓  ได#ศึกษาต2อช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี ๔ หรือเทียบเท2า 

ร#อยละ ๑๐๐ ไม2บรรลุ 

          ตัวช้ีวัดท่ี ๑๕.๔  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปmท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปmการศึกษา 
๒๕๖๓  ได#ศึกษาต2อในระดับท่ีสูงข้ึน 

ร#อยละ  ๗๘ บรรลุ 

กลยุทธ'ท่ี ๕ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปkนมิตรกับส่ิงแวดล#อม   
ตัวช้ีวัดท่ี ๑๙  ร#อยละของนักเรียนมีความรู#ความเข#าใจและตระหนักในการอนุรักษX 
                  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม 

ร#อยละ ๘๐ บรรลุ 

 
 



 
 
 
                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๗๘ 

๔.  ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔ พบวTามีผลการประเมินสรุปภาพรวมในมาตรฐานท่ี ๓ จำนวน ๖ ตัวบTงช้ี ระดับคุณภาพดีเย่ียม   
พัฒนาจากป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ีได>ระดับคุณภาพดีมาก  รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี  ๑๐  ดังน้ี 
 

ตารางท่ี  ๑๐   แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ของสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR   ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ2งช้ี/ประเด็น 
การพิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ขMอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

มาตรฐานท่ี ๑ การบริหารจัดการองค'การสู2ความเป̀นเลิศ (ใช#ผลการประเมินการเปkนระบบราชการ ๔.๐ ของ กพร. สพฐ.) 

มาตรฐานท่ี ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ (ใช#ผลการประเมินการเปkนระบบราชการ ๔.๐ ของ กพร. สพฐ.) 

มาตรฐานท่ี ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตัวบ2งช้ีท่ี ๑  สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสำเร็จ

และเปkนแบบอย2างได# 
ดีเย่ียม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกระบวนการส2งเสริมสนับสนุน   

การพัฒนางานท่ีสะท#อนถึงสภาพปsญหาครอบคลุมทุกกลุ2มงาน    

มีข้ันตอนชัดเจนดำเนินการได#บรรลุตามเปuาหมาย มีการพัฒนา 

ต2อยอดผลงานอย2างต2อเน่ืองเปkนประโยชนXต2อการศึกษา   และ 

สามารถเปkนแนวทางหรือแบบอย2างให#องคXกรหรือหน2วยงาน 

อ่ืนท่ีสนใจ  ควรมีแนวทางการพัฒนาต2อยอดท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ให#มากย่ิงข้ึน 

ตัวบ2งช้ีท่ี  ๒  สถานศึกษามีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ดีเย่ียม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกระบวนการส2งเสริมสนับสนุน   

กำกับ ติดตาม ได#ครอบคลุมสถานศึกษาทุกขนาด และสะท#อน 

สภาพปsญหา พร#อมท้ังมีโครงการ กิจกรรม กระบวนการ

ดำเนินงานท่ีพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ในสังกัด มีการสร#างความตระหนักให#กับผู#บริหารสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข#อง ท้ังน้ี ควรบริหารจัดการโดยใช#

พ้ืนท่ีเปkนฐาน และขับเคล่ือนด#วยนวัตกรรมอย2างต2อเน่ือง 

ตัวบ2งช้ีท่ี ๓  ผู#เรียนระดับปฐมวัยและ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพ

ตามหลักสูตร ประกอบด#วย  
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 

๒) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงคX 

  

ดีเย่ียม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีกระบวนการส2งเสริมสนับสนุน   

การพัฒนาผู#เรียนอย2างเปkนระบบ ชัดเจน ครอบคลุมทุกช2วงวัย 

สอดคล#องกับสภาพปsญหา โดยจัดให#มีโครงการ กิจกรรม        

การพัฒนาคุณภาพผู#เรียนครอบคลุมทุกด#าน  เพ่ือให#ผู#เรียน

มีความสามารถในการอ2าน การเขียน และการคิดวิเคราะหX

ได#ตามเปuาหมาย ส2งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ด#วยรูปแบบวิธีการท่ีหลากหลายสอดคล#องกับการเรียนรู#

ของผู#เรียนจนผลสัมฤทธ์ิมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนอย2างต2อเน่ือง   



 
 
 
                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๗๙ 

มาตรฐาน/ตัวบ2งช้ี/ประเด็น 
การพิจารณา 

ระดับ
คุณภาพ 

ขMอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

๓) ผลการประเมินความสามารถในการ
อ2าน การคิดวิเคราะหX  และการเขียน 

 
อย2างไรก็ตาม  ควรส2งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีนวัตกรรม  
มาช2วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให#ครอบคลุมในทุกมิติ 

ตัวบ2งช้ีท่ี  ๔  ประชากรวัยเรียนได#รับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     
เท2าเทียมกัน ศึกษาต2อในระดับท่ีสูงข้ึน
หรือมีความรู#ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบ           
อาชีพ  ประกอบด#วย 
๑) อัตราการลาออกกลางคันลดลง 
๒) อัตราการศึกษาต2อในระดับท่ีสูงข้ึน
ของผู#เรียนท่ีจบช้ัน ม.๓/ม.๖ 
๓) ผู#เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ท่ีมีความต#องการพิเศษได#รับการดูแล
ช2วยเหลือและส2งเสริมให#ได#รับการศึกษา 
เต็มตามศักยภาพ ได#แก2 เด็กพิการเรียนรวม 
เด็กด#อยโอกาส และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
๔) ผู#เรียนช้ัน ม.๓ มีความรู#และทักษะ
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต2อ 
ในสายอาชีพ 

ดีเย่ียม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส2งเสริม สนับสนุน เพ่ือสร#าง
โอกาสทางการศึกษาให#กับผู#เรียนทุกช2วงวัยได#ท่ัวถึง ชัดเจน 
และต2อเน่ืองสอดคล#องกับสภาพบริบทของพ้ืนท่ี ท้ังกลุ2ม
ผู#เรียนปกติและกลุ2มผู#เรียนท่ีมีความต#องการพิเศษ ส2งผลให#
ผู#เรียนได#รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย2างเท2าเทียม มีการ 
ศึกษาต2อท่ีสูงข้ึน   และมีความรู#ทักษะพ้ืนฐานในการนำไปใช# 
ประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกันควรมีการจัดทำข#อมูลสารสนเทศ 
ท่ีเปkนระบบ  เท่ียงตรง  ตรวจสอบง2าย   ครอบคลุมทุกกลุ2ม 
เปuาหมายและภาระงาน 

ตัวบ2งช้ีท่ี ๕ ข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ#าง  
ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษX 
ตามเกณฑXได#รับการยกย2องเชิดชูเกียรติ 

ดี 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ส2งเสริม สนับสนุนข#าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ#าง
นำเสนอผลงานท่ีเปkนประโยชนXต2อการศึกษา รวมท้ังควรมีการ 
พัฒนาบุคลากรในสังกัดให#มีความรู# ความเข#าใจ  และรู#เท2าทัน 
การเปล่ียนแปลง สอดคล#องกับความต#องการและความจำเปkน 
ของพ้ืนท่ีเพ่ือให#เกิดนวัตกรรมใหม2 ๆ  

ตัวบ2งช้ีท่ี ๖ ผู#รับบริการและผู#มีส2วนได#
ส2วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร
และการจัดการศึกษา  รวมท้ังการให# 
บริการ ดีเย่ียม 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีความตระหนักและเห็นความ 
สำคัญในการพัฒนางาน โดยประชาสัมพันธXให#กับผู#ท่ีมารับ
บริการและผู#มีส2วนได#ส2วนเสีย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
ต2อการบริหารจัดการท้ัง ๔ ด#าน เพ่ือนำข#อเสนอแนะ และ
ความคิดเห็นไปใช#ในการปรับปรุงพัฒนางานให#มีประสิทธิภาพ 
ย่ิงข้ึน อย2างไรก็ตาม ควรใช#กระบวนการวิจัยช2วยในการแสวงหา 
จุดเด2น จุดอ2อน จุดท่ีควรพัฒนา ท่ีสะท#อนการปฏิบัติงานได#จริง 

สรุปภาพรวมมาตรฐานท่ี 3 ดีเย่ียม 

 



 
 
 
                             รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                          ๘๐ 

    นอกจากน้ี  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR  ได>ติดตามและรายงานผล 
การดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือสนับสนุนการตรวจราชการ  ติดตามและ
ประเมินผลของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถR  กรณีปกติ  เชTน  การสTงเสริมให>ผู>เรียนมีทัศนคติท่ีถูกต>อง
ตTอบ>านเมือง  มีพ้ืนฐานชีวิตท่ีม่ันคง  และมีคุณธรรมความเปmนพลเมือง  การเพ่ิมพูนทักษะ (Re-Skill)  พัฒนา
ทักษะ (Up skill)  และการเรียนรู>ทักษะใหมT  (New skills)  การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา  ห>องเรียนอาชีพ การพัฒนา 
ผู>เรียนให>มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ การพัฒนาครูให>มีทักษะความรู>และความชำนาญในการใช>เทคโนโลยีดิจิทัล 
และภาษาอังกฤษ  การใช>แพลตฟอรRมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู> การเข>าถึงการศึกษาสำหรับผู>พิการและผู>ด>อยโอกาส 
การขับเคล่ือนโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา  กรณีพิเศษ  เชTน  การจัดการเรียนการสอนและมาตรการปnองกัน 
ในสถานการณRการแพรTระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   จากการติดตามการดำเนินงาน  พบวTา 
สามารถติดตามผลการขับเคล่ือนนโยบายสูTการปฏิบัติในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด 
ได>ร>อยละ ๑๐๐ และรายงานผลการดําเนินงานตรงตามเวลาท่ีกําหนด ครบทุกประเด็น และเผยแพรTประชาสัมพันธR  
ให>หนTวยงานท่ีเก่ียวข>องทราบ  
 

๕. การบริหารจัดการงบประมาณ 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR  ได>รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำป1
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปmนคTาใช>จTายในการดำเนินงาน
ตามภารกิจ และสTงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน>นท่ีเก่ียวข>องทุกระดับ  
โดยได>รับจัดสรร  จำนวนท้ังส้ิน  ๔๓๑,๔๘๗,๔๔๗  บาท  มีผลการเบิกจTาย  จำนวน  ๔๓๑,๒๖๙,๑๓๘.๐๖  บาท  
คิดเปmนร>อยละ  ๙๙.๙๕  รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี  ๑๑  ดังน้ี 
 

ตารางท่ี  ๑๑  แสดงผลการเบิกจTายงบประมาณของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR   
ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

รายการ ไดSรับจัดสรร เบิกจ:าย + ผูกพัน คงเหลือ 
รSอยละ 

การเบิกจ:าย 

๑. งบบุคลากร ๑๘,๐๒๖,๘๐๐.๐๐ ๑๗,๙๔๔,๙๘๘.๐๗ ๘๑,๘๑๑.๙๓  ๙๙.๕๕  

๒. งบดำเนินงาน ๓๗,๖๖๔,๘๗๓.๘๔ ๓๗,๖๖๔,๘๕๙.๒๐ ๑๔.๖๔ ๙๙.๙๙ 

๓. งบลงทุน ๖๐,๗๖๒,๕๕๒.๑๖ ๖๐,๗๕๙,๔๑๔.๗๙ ๓,๑๓๗.๓๗ ๙๙.๙๙  

๔. งบอุดหนุน ๒๔๔,๔๐๒,๕๒๑.๐๐ ๒๔๔,๒๖๙,๓๒๑.๐๐  ๑๓๓,๒๐๐.๐๐  ๙๙.๙๕  
๕. งบอุดหนุน 
    -โควิด 19 

๖๙,๓๑๖,๐๐๐.๐๐ ๖๙,๓๑๖,๐๐๐.๐๐ - ๑๐๐ 

๖. งบรายจTายอ่ืน ๑,๓๑๔,๗๐๐.๐๐ ๑,๓๑๔,๕๕๕.๐๐ ๑๔๕.๐๐ ๙๙.๙๙ 

รวมท้ังส้ิน ๔๓๑,๔๘๗,๔๔๗.๐๐ ๔๓๑,๒๖๙,๑๓๘.๐๖  ๒๑๘,๓๐๘.๙๔ ๙๙.๙๕ 
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๖. ป[ญหา อุปสรรค 
   ๑) การจัดทำโครงการ/กิจกรรม  ตามแผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ของ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR  ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผนท่ีกำหนดไว้  เน่ืองจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แต่ยังคงขับเคล่ือนการดำเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยการปรับเปล่ียนรูปแบบ/วิธีดำเนินงาน 
  ๒) ระบบการติดตาม ประเมินผล  มีมาก  ซ้ำซ้อน  และบางระบบมีความยุ่งยากในการบริหาร
จัดการ เช่น ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
    ๓) ความไม่ชัดเจนของนโยบายและข้ันตอนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา 
ส่งผลให้สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
เกิดความไม่เช่ือม่ันในการดำเนินงาน  
 

๗. ขSอเสนอแนะ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรดําเนินการดังน้ี 

   ๑) ควรจัดทําแผนรองรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีสTงเสริม สนับสนุนผู>ปฏิบัติงาน  ครู 

และผู>เรียนในสถานการณRการแพรTระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพ่ือให>การขับเคล่ือน 

นโยบายบรรลุตามเปnาหมายอยTางมีคุณภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์    
   ๒) บูรณาการตัวช้ีวัดท่ีมีความสอดคล้องกัน เพ่ือลดข้ันตอนในการรายงานผลการดำเนินงาน  
   ๓) พัฒนาบุคลากรผ>ูเก่ียวข>องให>มีความรู> ความเข>าใจ และทักษะด>านการใช>เทคโนโลยีในการ

รายงานผลการดำเนินงานผTานระบบออนไลนR และชTองทางอ่ืน ๆ   
   ๔)  สร>างการรับรู>และเข>าใจในการขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ให>ทุกภาคสTวนท่ีเก่ียวข>อง 
เห็นประโยชนRท่ีนักเรียนจะได>รับจากการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ 
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คณะผู&จัดทำ 

 

ท่ีปรึกษา 
นายสุดเขต สวยสม  ผูCอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถP 

นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง  รองผูCอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถP 

นายสิงหPเพชร สุทธิ  รองผูCอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถP 
 

ผู-สนับสนุนข-อมูล 
๑. นางโชติกา กุลจู  ผูCอำนวยการกลุTมสTงเสริมการจัดการศึกษา 

๒. นายคณิน อุดมความสุข ผูCอำนวยการกลุTมสTงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

๓. นางสุวณี นCอยผา  ผูCอำนวยการหนTวยตรวจสอบภายใน 

๔. นางธันยPรดา   พันธPพุทธรัตนP   ผูCอำนวยการกลุTมอำนวยการ 

๕. นางเปรมฤดี เกลาพิมาย ผูCอำนวยการกลุTมนโยบายและแผน 

๖. นางสาวสุทธิลักษณP  ภูริชัยพัฒนP ผูCอำนวยการกลุTมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

๗. นางเตือนใจ พรมมี  ผูCอำนวยการกลุTมบริหารงานบุคคล 

๘. ส.ต.ท. ธีระ ล้ิมสุวรรณ ผูCอำนวยการกลุTมกฎหมายและคดี 

๙. นางนิภาดา สุขสบาย  ผูCอำนวยการกลุTมบริหารงานการเงินและสินทรัพยP 

๑๐. นางปาริตา ศรีวิชา  ผูCอำนวยการกลุTมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๑. บุคลากรผูCรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทุกคน ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถP 
  

รวบรวมข-อมูลและจัดทำรูปเล>ม 
๑. นางเปรมฤดี เกลาพิมาย ผูCอำนวยการกลุTมนโยบายและแผน 

๒. นาวสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน นักวิเคราะหPนโยบายและแผนชำนาญการ 

๓. นางสัญชวัล ผูกพานิช นักวิเคราะหPนโยบายและแผนชำนาญการ 

๔. นางนิตยา อะทะไชย นักวิเคราะหPนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

๕. นางสาวจำนงจิต  วิทยานันทP เจCาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

๖. นางนุชลี ดีคำ  นักวิชาการคอมพิวเตอรPปฏิบัติการ 




