คํานํา
รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM ประจําป1
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคMเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และรับทราบปRญหา
อุปสรรคการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM ซึ่งประกอบดWวยโครงการหลักตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM
จำแนกตามนโยบายที่สอดคลWองกับยุทธศาสตรMชาติ จำนวน ๑๗ โครงการ และโครงการตามภารกิจสำคัญ
และเร]งด]วน จำนวน ๓ โครงการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM ไดWดําเนินการติดตาม รวบรวม
และสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการดังกล]าว และจัดทําเป`น “รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” และหวังเป`นอย]างยิ่งว]ารายงาน
ผลการดําเนินงานฉบับนี้ จะเป`นประโยชนMในการนำขWอมูลไปใชWประกอบการวางแผน และพัฒนาการดําเนิน
โครงการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM ใหWมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นต]อไป ทั้งนี้ ขอขอบคุณบุคลากรทุกกลุ]มของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM
ที่กรุณาใหWขWอมูล และมีส]วนร]วมในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถM ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหWบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคMเป`นอย]างดียิ่ง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM
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สารบัญ
เรื่อง

หน*า

คํานํา ………………………………………………………………………………………………………………………
สารบัญ ……………………………………………………………………………………………………………………
สารบัญตาราง ………………………………………………………………………………………………………….
บทที่ ๑ บทนํา ……………………………………………………………………………..…………………………
ความเป`นมา ……………………………………………………………………………..…………………
วัตถุประสงคM ……………………………………………………………………………..…………………
ขอบเขตการดําเนินงาน ……………………………………………………………..………………….
ขั้นตอนการดําเนินงาน ……………………………………………………………..…………………..
ประโยชนMที่ไดWรับ ……………………………………………………………………..…………………..
นิยามศัพทMเฉพาะ ……………………………………………………………………..…………………..
บทที่ ๒ ข*อมูลและบริบทที่เกี่ยวข*อง ……………………………………………………..…………………..
ขWอมูลพื้นฐาน ……………………………………………………………………………..………………..
แผนภูมิโครงสรWางการบริหารงาน …………………………………………………..……………….
วิสัยทัศนM ค]านิยม พันธกิจ เปhาหมาย ……………………………………………..………………..
นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา “สพฐ. วิถีใหม] วิถีคุณภาพ” ………………
สภาพบริบทองคMกร ……………………………………………………………………………………….
ความสอดคลWองของโครงการ/กิจกรรม ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับแผน/
นโยบาย ระดับต]าง ๆ ………………………………………………………..……………...
บทที่ ๓ ผลการดําเนินงาน
โครงการปhองกันและแกWไขปRญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา ……………….
โครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) …………………………………………………..
โครงการเสริมสรWางวินัยและความรับผิดชอบ .……………………………………………………
โครงการยกระดับคุณภาพผูWเรียน …………………….…………………….………………………..
โครงการรวมพลังครูเพื่อสรWางศิษยM …………………….…………………….……………………...
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ……………………………………..
โครงการส]งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา …………………………………
โครงการยกระดับคุณภาพการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ……….
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สารบัญ (ต*อ)
เรื่อง

หน*า

โครงการสรWางจิตสำนึกและความรูWในการผลิตและบริโภคที่เป`นมิตรกับสิ่งแวดลWอม ..
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ……………………………………………..…
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสู]ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ ๔.๐ ………………………………………………………………………………………
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ……………………………………….……
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดWานการเงิน บัญชี และพัสดุ
โครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน
โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปร]งใสในการดำเนินงาน ………...
ของหน]วยงาน (ITA) …………………………………………………………………………..
โครงการจัดหาสื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะประกอบการเรียนรูWในสถานการณM ……
การแพร]ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รูปแบบ ……..
On-Hand …………………………………………………………………………………………
โครงการส]งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรูWวิถีใหม]
โครงการนิเทศ ติดตาม โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ ………
ระดับมัธยมศึกษา ………………………………………………………………………………
บทที่ ๔ สรุปผลการดำเนินงาน ………………………………………………………………………………..
คณะผู*จัดทำ ………………………………………………………………………………….……………………………..
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สารบัญตาราง
เรื่อง
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่
ตารางที่

หน*า
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน ..............................................
แสดงภาพรวมจำนวนโรงเรียน นักเรียน และครู ……………………………………….
แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา …………………………..
แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา ………….………………..
แสดงจำนวนนักเรียนและหWองเรียน จำแนกตามระดับชั้น …………………………..
แสดงจำนวนขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ……………………………….
แสดงความสอดคลWองของโครงการกับแผนระดับต]าง ๆ ...................................
แสดงผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป1งบประมาณ ..........
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก .......
อุตรดิตถM ....................................................................................................
ตารางที่ ๙ แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน .........
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM ............
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา.....
ขั้นพื้นฐาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔...........................................
ตารางที่ ๑๐ แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถM ............
ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐) ป1งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ...............................................................................................
ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการเบิกจ]ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถM ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ..............................
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บทที่ ๑
บทนํา
ความเป'นมา

พระราชกฤษฎีกาวCาดDวยหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบDานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๓
มาตรา ๙ (๑) (๒) ไดDกําหนดใหDสCวนราชการตDองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวDเปYนการลCวงหนDา และตDองมีรายละเอียด
ของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ตDองใชDในการดําเนินการของแตCละขั้นตอน เป\าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ พระราชกฤษฎีกาวCาดDวยหลักเกณฑHและวิธีการบริหารกิจการบDานเมือง
ที่ดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗ กําหนดใหDสCวนราชการจัดใหDมีการทบทวนภารกิจของตนวCาภารกิจใด
มีความจําเปYนหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการตCอไปหรือไมC โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรHชาติ
แผนแมCบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลง
ตCอรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวขDอง ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบใหD
หนCวยงานของรัฐปรับปรุงแผนใหDสอดคลDองกับยุทธศาสตรHชาติและแผนแมCบทภายใตDยุทธศาสตรHชาติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปYนหนCวยงานทางการศึกษาที่อยูCภายใตDการกำกับดูแลของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบCงสCวนราชการภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลCม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง วันที่ ๒๙
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หนDา ๑๓ – ๑๔ ใหDสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหนDาที่ดำเนินการใหDเปYนไปตามอำนาจ
หนDาที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกฎหมายวCาดDวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมี
อำนาจหนDาที่ ดังตCอไปนี้
๑. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหDสอดคลDองกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตDองการของทDองถิ่น
๒. วิเคราะหHการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนCวยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจDงการจัดสรรงบประมาณที่ไดDรับใหDหนCวยงานขDางตDนรับทราบ รวมทั้งกำกับ ตรวจสอบ ติดตามการ
ใชDจCายงบประมาณของหนCวยงานดังกลCาว
๓. ประสาน สCงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรCวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๔. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
๕. ศึกษา วิเคราะหH วิจัย และรวบรวมขDอมูลสารสนเทศดDานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๖. ประสานการระดมทรัพยากรดDานตCาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อสCงเสริม สนับสนุน การจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
๘. ประสาน สCงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคHกรปกครองสCวนทDองถิ่น
รวมทั้งบุคคล องคHกรชุมชน องคHกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙. ดำเนินการและประสาน สCงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
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๑

๑๐. ประสาน สCงเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน
ดDานการศึกษา

๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคHกรหรือหนCวยงานตCาง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องคHกรปกครองสCวนทDองถิ่น
๑๒. ปฏิบัตงิ านรCวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนCวยงานอื่นที่เกี่ยวขDอง หรือที่ไดDรับมอบหมาย
ดังนั้น เพื่อใหDเปYนไปตามพระราชกฤษฎีกาวCาดDวยหลักเกณฑHการบริหารกิจการ บDานเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ มติคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตรHชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐) แผนแมCบทภายใตD
ยุทธศาสตรHชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายรัฐบาล
แผนการศึกษาแหCงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายและจุดเนDนของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนปฏิบัติราชการประจําป1งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับอำนาจหนDาทีต่ าม
ภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดังกลCาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH จึงไดD
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใชDเปYนกรอบทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาไดDอยCางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH จำนวน ๑๗ โครงการ และโครงการ
ตามภารกิจสําคัญ จำนวน ๓ โครงการ หลังจากนำแผนปฏิบัติการสูCการปฏิบัติในหนCวยงานและสถานศึกษาในสังกัด
จำนวน ๕๗ โรงเรียน จึงมีความจำเปYนตDองติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
เพื่อใหDทราบถึงผลการดําเนินงาน บรรลุเป\าหมายตามแผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไมC มีปqญหา
อุปสรรค ปqจจัยความสําเร็จ ขDอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนาอยCางไร ตลอดจนเปYนการวิเคราะหHถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน สําหรับนําไปใชDในการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหDสอดคลDองกับสถานการณH
และประกอบการวางแผนและพัฒนาการดำเนินโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถH ใหDมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตCอไป
วัตถุประสงค2
เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และรับทราบปqญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ขอบเขตการดําเนินงาน
๑. ขอบเขตการดําเนินงาน : การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และโครงการสำคัญตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ขอบเขตของกลุCมเป\าหมาย : กลุCม/หนCวย ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH
จํานวน ๙ กลุCม ๑ หนCวย และสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๕๗ แหCง
๓. ขอบเขตดDานระยะเวลา : ป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ กันยายน ๒๕๖๔)
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๒

ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑. ประชุมคณะผูDบริหาร/ผูDอำนวยการกลุCม/หนCวย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถH หารือแนวทางการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กำหนดรูปแบบ และระยะเวลารายงาน
ผลการดำเนินงาน โดยเทียบเคียงกับการรายงานความกDาวหนDาการดำเนินโครงการในระบบการติดตามและประเมินผล
แหCงชาติ (eMENSCR) เพื่อลดขั้นตอนและความซ้ำซDอนของการรายงานผลการดำเนินงาน
๒. ผูDรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม รวบรวม วิเคราะหH และสรุปผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงานอื่นที่ไดDรับมอบหมายตามแบบฟอรHมที่กําหนด สCงกลุCมนโยบายและแผน
๓. กลุCมนโยบายและแผน รวบรวม วิเคราะหH สังเคราะหH และจัดทํา (รCาง) รายงานผลการดําเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นำเสนอตCอ
คณะผูDบริหาร/ผูDอำนวยการกลุCม/หนCวย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาปรับปรุง แกDไข และพัฒนา
๔. กลุCมนโยบายและแผน จัดทำรายงานผลการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถH ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับสมบูรณH) เสนอตCอผDูอํานวยการ/รองผูDอํานวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH พิจารณาใหDความเห็นชอบ
๕. รายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ประจําป1
พ.ศ. ๒๕๖๔ เผยแพรCประชาสัมพันธHในรูปแบบเอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกสHบนเว็บไซตH
ประโยชน2ที่ไดBรับ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุCมงานภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถH จะสะทDอนใหDเปYนถึงการนำแผนงาน/โครงการสูCการปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสังกัด วCาบรรลุเป\าหมายที่กำหนดไวDหรือไมC และใชDเปYนขDอมูลประกอบการวางแผนและพัฒนาการดำเนินงาน
ตามโครงการในป1งบประมาณถัดไป
นิยามศัพท2เฉพาะ
๑. การติดตาม (Monitoring) หมายถึง การเก็บรวบรวมขDอมูลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไวD
เพื่อตัดสินใจแกDไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติใหDผลงานเปYนไปตามแผนอยCางมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยโครงการ
นั้น ๆ ไดDรับทรัพยากรครบถDวนหรือไมC ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดหรือไมC ขDอมูลจากการติดตามจะเปYน
ประโยชนHอยCางยิ่งตCอการเรCงรัดการดำเนินงานใหDเปYนไปตามเป\าหมายและเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด
๒. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบความกDาวหนDาของการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการมีมากนDอยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑHทกี่ ําหนด จึงเปYนกระบวนการบCงชี้ถึงคุณคCา
ของแผนงาน/โครงการวCาไดDผลตามวัตถุประสงคHและเป\าหมายของแผนงาน/โครงการนั้นหรือไมC เพียงใด
๓. ผลการดําเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ประจําป1งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ หมายถึง ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลการดําเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทีเ่ กี่ยวขDองกับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH
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๔. วิธีการติดตามและประเมินผล หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบในการเก็บขDอมูลการติดตามและประเมินผล
โดยแบCงเปYน ๒ วิธี ไดDแกC
๔.๑ การเก็บขDอมูลในรูปของเอกสารรายงาน หมายถึง การติดตามและประเมินผลตามแบบรายงานผล
การดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH
๔.๒ การเก็บขDอมูลทางอิเล็กทรอนิกสH หมายถึง การติดตามและประเมินผลโดยใชDระบบอิเล็กทรอนิกสH
ในการเก็บขDอมูลเอกสารรายงานและหลักฐานที่เกี่ยวขDอง ประกอบดDวย
๑) ระบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Electronic Monitoring
and Evaluation System: e-MES) ของสํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีใ่ ชDในการ
ติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตรH แผนปฏิบัติราชการ การบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และงานอื่นที่ไดDรับมอบหมาย
๒) ระบบติดตามและประเมินผลแหCงชาติ (eMENSCR) เปYนระบบของสํานักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ ที่กําหนดใหDหนCวยงานของรัฐใชDรายงานผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรHชาติ
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหDสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษารายงานผลการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตรHชาติ แผนแมCบทภายใตDยุทธศาสตรHชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวขDอง เพื่อใหDบรรลุเป\าหมายตามทีก่ ําหนด
๓) แพลตฟอรHมออนไลนH หมายถึง แบบฟอรHมสำเร็จรูปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถH ใชDเก็บขDอมูลการดําเนินงานของกลุCม/หนCวย ในสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา
เชCน Google Forms
๔.๒ การเก็บขDอมูลเชิงประจักษH (Empirical Monitoring and Evaluation System) หมายถึง
การลงพืน้ ที่เก็บรวบรวมขDอมูล ตรวจเยี่ยมสภาพจริง ณ สถานที่ตั้ง สังเกต สัมภาษณH และตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการดำเนินงาน
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๔

บทที่ ๒
ข(อมูลและบริบททีเ่ กี่ยวข(อง
๑. ขBอมูลพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH เปYนหนCวยงานทางการศึกษาที่อยูCภายใตD
การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
กำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เดิมชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ กำกับ ดูแล โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถH ตCอมา
เปลี่ยนชื่อเปYนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
หลังจากนั้นมีการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพิ่มเติมอีก จำนวน ๒๐ เขตพื้นที่การศึกษา รวมเปYน
๖๒ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแกDไขเปลี่ยนแปลง
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH กำกับ ดูแลโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓๙ แหCง และจังหวัด
อุตรดิตถH จำนวน ๑๘ แหCง รวมทั้งสิ้น ๕๗ แหCง โดยมีจำนวนโรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑ - ๖ ดังนี้ (ขDอมูลจากระบบจัดเก็บขDอมูลนักเรียนรายบุคคล : DMC ป1การศึกษา
๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔)
ตารางที่ ๑ แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน
จังหวัด
พิษณุโลก
(โรงเรียน)
๒๔

จังหวัด
อุตรดิตถ2
(โรงเรียน)
๙

ขนาดกลาง (นักเรียนตั้งแตC ๕๐๐ – ๑,๔๙๙ คน)

๑๐

๖

๑๖

ขนาดใหญC (นักเรียนตั้งแตC ๑,๕๐๐ – ๒,๔๙๙ คน)

๓

๑

๔

ขนาดใหญCพิเศษ (นักเรียนตั้งแตC ๒,๕๐๐ ขึ้นไป)

๒

๒

๔

๓๙

๑๘

๕๗

ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก (นักเรียนตั้งแตC ๑ – ๔๙๙ คน)

รวมทั้งสิ้น
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รวม
(โรงเรียน)
๓๓

๕

ตารางที่ ๒ แสดงภาพรวมจำนวนโรงเรียน นักเรียน และครู
จำนวนนักเรียน (คน)
จำนวนครู (คน)
จำนวน
จังหวัด
โรงเรียน ชาย
หญิง
รวม
ชาย หญิง
รวม
๓๙
๑๒,๖๖๗ ๑๕,๒๑๒ ๒๗,๘๗๙ ๔๓๕ ๑,๐๔๕ ๑,๔๘๐
จังหวัดพิษณุโลก
๑๘
๘๐๑
๖,๐๙๓ ๗,๙๙๓ ๑๔,๐๘๖ ๒๕๕ ๕๔๖
จังหวัดอุตรดิตถH
๕๗
๑๘,๗๖๐ ๒๓,๒๐๕ ๔๑,๙๖๕ ๖๙๐ ๑,๕๙๑ ๒,๒๘๑
รวมทั้งสิ้น
ตารางที่ ๓ แสดงจำนวนโรงเรียนจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา
จังหวัด
ระดับที่เป^ดทำการสอน
พิษณุโลก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ ๖
๓๘
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ ๔ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ ๖
๑
ระดับชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ ๑ ถึงระดับ ปวช.
๐
รวมทั้งสิ้น
๓๙
ตารางที่ ๔ แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับการจัดการศึกษา
จังหวัด
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนตBน
ตอนปลาย
ตอนตBน
จังหวัดพิษณุโลก
๑๓,๕๙๕
๑๔,๒๘๔
จังหวัดอุตรดิตถH
๗,๖๙๓
๖,๓๗๘
รวมทั้งสิ้น
๒๑,๒๘๘
๒๐,๖๖๒

จังหวัด
อุตรดิตถ2
๑๗
๐
๑
๑๘

รวม
๕๕
๑
๑
๕๗

ปวช.

รวม

๑๕
๑๕

๒๗,๘๗๙
๑๔,๐๘๖
๔๑,๙๖๕

ตารางที่ ๕ แสดงจำนวนนักเรียนและหDองเรียน จำแนกตามระดับชั้น
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดอุตรดิตถ2
ระดับการศึกษา
ชาย
หญิง หBองเรียน ชาย
หญิง
หBองเรียน
ม.๑
๗๕
๒,๒๑๕ ๒,๓๙๑ ๑๓๗ ๑,๑๕๔ ๑,๒๗๐
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
รวมทั้งสิ้น
๑๒,๖๖๗ ๑๕,๒๑๒ ๘๖๔
๖,๐๙๓ ๗,๙๙๓
๔๔๕
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๖

ตารางที่ ๖ แสดงจำนวนขDาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ตำแหนcง
จำนวน (คน)
ผูDอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH
๑
รองผูDอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH
๓
ผูDอำนวยการสถานศึกษา
๕๖
รองผูDอำนวยการสถานศึกษา
๖๑
ครูผูDสอน
๒,๑๖๔
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (๑) (ศึกษานิเทศกH)
๑๑
บุคลากรทางการศึกษาอื่น มาตรา 38 ค (๒)
๓๓
ลูกจDางประจำ (สพท./สถานศึกษา)
๖๘
ลูกจDางชั่วคราว (สพท./สถานศึกษา)
๓๔๖
พนักงานราชการ (สพท./สถานศึกษา)
๕๑
รวมทั้งสิ้น
๒,๗๙๔

ที่มาขBอมูล : กลุCมบริหารงานบุคคล ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. แผนภูมิโครงสรBางการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ2
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๗

๓. วิสัยทัศน2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH “เปYนองคHกรตDนแบบในการจัดการศึกษา
พื้นฐานที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเปYนไทย”
๔. คcานิยม

GIVE

ยึดมั่นธรรมาภิบาล (Good Governance)
สรDางสรรคHสิ่งใหมC (Innovation Thoughts)
รCวมใจทำงาน (Value Teamwork)
มีบริการเปYนเลิศ (Excellent Service)

๕. พันธกิจ
๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรDางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยHทรงเปYนประมุข
๒. สCงเสริมและพัฒนาผูDเรียนใหDมีความเปYนเลิศทางวิชาการเพื่อสรDางขีดความสามารถในการแขCงขัน
๓. สCงเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูDเรียนใหDมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ ๒๑
๔. สรDางโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ใหDผูDเรียนทุกคนไดDรับบริการทางการศึกษาอยCางทั่วถึง
และเทCาเทียม
๕. สCงเสริมและพัฒนาผูDบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหDเปYนมืออาชีพ
๖. สCงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปYนมิตรกับสิ่งแวดลDอม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป\าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
๗. ปรับสมดุลและสCงเสริมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และจัดการศึกษาโดยใชD
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
๖. เปgาหมาย
๖.๑ เปgาหมายเชิงปริมาณ
๑) กลุCมงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH จำนวน ๑๐ กลุCม
๒) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๕๗ โรงเรียน
๖.๒ เปgาหมายเชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH มีขDอมูลสารสนเทศผลการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใชDวางแผน สCงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดDอยCางมี
ประสิทธิภาพ
๗. นโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา “สพฐ. วิถีใหมc วิถีคุณภาพ”
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มCุงมั่นพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดDกําหนดนโยบาย “การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหมC วิถีคุณภาพ”
มCุงเนDนความปลอดภัยในสถานศึกษา สCงเสริมโอกาสทางการศึกษาทีม่ ีคุณภาพอยCางเทCาเทียม และบริหารจัดการ
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๘

ศึกษาอยCางมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH จึงกําหนดนโยบาย
และจุดเนDน ประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ เพื่อใหDมีการนำนโยบายสูCการปฏิบัติ และใหDสถานศึกษา
ในสังกัดใชDเปYนกรอบดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจCายประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
พรDอมทั้งขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดDวยการใชDพื้นที่เปYนฐาน ใชDนวัตกรรมในการขับเคลื่อน ตามแนวทาง
การขับเคลือ่ น “สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถH พัฒนาวิถีใหมC ไดDวิถีคุณภาพ” ดังนี้
นโยบาย
๑. ดBานความปลอดภัย
๑.๑ พัฒนาระบบ กลไก รูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลความปลอดภัย ใหDกับผูDเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๑.๒ จัดสภาพแวดลDอมที่เอื้อตCอการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวตCอโรคอุบัติใหมC และโรคอุบัติซ้ำ
และในภาวะชีวิตวิถีใหมC (New Normal)
๑.๓ ดูแลชCวยเหลือ และปกป\องคุDมครองความปลอดภัยทั้งดDานรCางกายและจิตใจ
๒. ดBานโอกาส
๒.๑ สCงเสริมสนับสนุนใหDผูDเรียนไดDรับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอยCางมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน
วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหHตนเองเพื่อการศึกษาตCอและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพ
และความถนัดของตนเอง
๒.๒ สCงเสริมและพัฒนาผูDเรียนที่มีความสามารถพิเศษสูCความเปYนเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขCงขันของประเทศ
๒.๓ พัฒนาระบบการดูแลชCวยเหลือนักเรียนใหDเขDมแข็ง เพื่อใหDผูDเรียนเกิดการเรียนรูDอยCางมีคุณภาพ
มีความสุข ไมCออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งชCวยเหลือเด็กตกหลCนและเด็กออกกลางคัน ใหDไดDรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยCางเทCาเทียมกัน
๒.๔ สCงเสริมสนับสนุนใหDเด็กพิการและผูDดDอยโอกาสใหDไดDรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดDอยCางมีศักดิ์ศรีความเปYนมนุษยH ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ดBานคุณภาพ
๓.๑ สCงเสริมการจัดการศึกษาใหDผDูเรียนมีความรDู มีทักษะการเรียนรDูและทักษะที่จําเปYนของโลก
ในศตวรรษที่ ๒๑ อยCางครบถDวน เปYนคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยHทรงเปYนประมุข มีทัศนคติทถี่ ูกตDองตCอบDานเมือง
๓.๒ พัฒนาผูDเรียนใหDมีสมรรถนะและทักษะดDานการอCาน คณิตศาสตรH การคิดขั้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตรHและเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาตCางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขCงขันและการเลือก
ศึกษาตCอเพื่อการมีงานทํา ตามความตDองการและความถนัดของผูDเรียน
๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหDสอดคลDองกับบริบท และการเตรียมความพรDอม
ดDานหลักสูตรฐานสมรรถนะ เนDนการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเปYนในแตCละระดับ จัดกระบวนการเรียนรูDผCานการ
ปฏิบัติจริง (Active Learning) รวมทั้งสCงเสริมการจัดการเรียนรูDที่สรDางสมดุลทุกดDาน สCงเสริมการจัดการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙

เพื่อพัฒนาพหุปqญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูDเรียนทุกระดับตามบริบทของสถานศึกษา
๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหDเปYนครูยุคใหมC มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหนDาทีไ่ ดDดี มีความรูDความสามารถในการใชDเทคโนโลยีดิจิทัล
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยCางตCอเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเปYนครู
๔. ดBานประสิทธิภาพ
๔.๑ สCงเสริมสนับสนุนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยใชD
พื้นที่เปYนฐาน มีนวัตกรรมเปYนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา บนฐานขDอมูลสารสนเทศ
ถูกตDอง ทันสมัย และการมีสCวนรCวมของทุกภาคสCวน
๔.๒ พัฒนาสถานศึกษาใหDมีคุณภาพอยCางยั่งยืน สอดคลDองกับบริบทของพื้นที่
๔.๓ นDอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลสูCการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาอยCางเปYนรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และตCอเนื่อง
๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเนBนประจำปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
๑. สรDางความตระหนัก ความรูD ความเขDาใจแกCครู บุคลากรทางการศึกษาและผูDเรียน ใหDสามารถ
วิเคราะหH ประเมินสถานการณHความเสี่ยง และเสริมสรDางแนวทางป\องกันและดูแลความปลอดภัย ทั้งทางดDาน
รCางกาย จิตใจ และเสรีภาพทางสังคม ภายใตD "โครงการโรงเรียนปลอดภัย Safety School”
๒. เสริมสรDางวินัยและความรับผิดชอบตCอหนDาที่ของตนเอง สังคม และประเทศชาติ ใหDแกCผูDบริหารการศึกษา
ผูDบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ภายใตD “โครงการเสริมสรDางวินัยและความ
รับผิดชอบ”
๓. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ภายใตD “โครงการหDองเรียนนCาอยูC การเรียนรูDกDาวไกล พัฒนาวิถีใหมC
ไดDวิถีคุณภาพ” โดยการสรDางหDองเรียนคุณภาพ เสริมสรDางบรรยากาศที่เอื้อตCอการเรียนรูD พัฒนาผูDเรียนตามศักยภาพ
ใหDมีคุณลักษณะที่พึงประสงคH และมีความรูDทันตCอสภาวการณHของโลก ใชDสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการจัดการเรียนการสอน
เปgาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑. คุณภาพผูBเรียน
ผูDเรียนมีทักษะที่จำเปYนทางดDานวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการใชDเทคโนโลยี มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคH และสุขภาวะกายและใจที่ดี
๒. คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะการใชDเทคโนโลยี และทักษะ
ดDานภาษาและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
๓. คุณภาพสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีคุณภาพดDานการบริหารจัดการ การสรDางบรรยากาศ
การเรียนรูD หDองเรียนคุณภาพ และสิ่งแวดลDอมปลอดภัยนCาเรียนรูD
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐

๔. คุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีคุณภาพ!
สอดคลDองกับบริบทของสถานศึกษา!และสอดคลDองกับความตDองการของผูDเรียน ผูDปกครอง ชุมชน และทDองถิ่น
๕. คุณภาพเครือขcาย
สถานศึกษามีการสรDางความรCวมมือในระดับสหวิทยาเขต และเครือขCายความรCวมมือรCวมพัฒนา
ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับนานาชาติในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนBนสูcการปฏิบัติ
๑. ใหDสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษา! นำนโยบาย!
และจุดเนDน เปYนกรอบแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชDพื้นที่เปYนฐาน
นวัตกรรมในการขับเคลื่อน!ตามแนวทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH พัฒนาวิถีใหมC
ไดDวิถีคุณภาพ
๒. ใหDมีคณะติดตาม!!ประเมินผล !และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนDนสูCการปฏิบัติในระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สหวิทยาเขต และสถานศึกษา ตลอดจนเรCงรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ!
ใหDการดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอยCางเปYนรูปธรรม
๘. สภาพบริบทองค2กร
สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH สรุปไดDจากการวิเคราะหH
จุดแข็ง (Strength) จุดอCอน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) ที่จะสCงผลกระทบ
ทั้งดDานบวกและลบตCอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถH
ดังนี้
๘.๑ ปqจจัยภายในที่เปYนจุดแข็ง (Strength) ผูDนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารงานโดยการกระจาย
อํานาจ บริหารจัดการแบบมีสCวนรCวม มีทักษะการสั่งการ ควบคุม และจูงใจ มีวัฒนธรรมในการทํางาน “เปYนทีม”
บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใชDศักยภาพที่มีปฏิบัติงานอยCางเต็มความรูD ความสามารถ มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามสมรรถนะ/มาตรฐานวิชาชีพ มีวินัยและความรับผิดชอบ ใฝ£รDู และพัฒนาตนเองใหDมีความพรDอม
ในการทำงาน มีอาคารสถานที่ สภาพแวดลDอม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตCอการปฏิบัติงาน
๘.๒ ปqจจัยภายในทีเ่ ปYนจุดอCอน (Weakness) โครงสรDางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา คลอบคลุม ๒ จังหวัด ทําใหDขาดความคลCองตัวในการปฏิบัติงาน และกระบวนงานที่ใชD
เทคโนโลยีดิจิทัลยังมีนDอย
๘.๓ ปqจจัยภายนอกที่เปYนโอกาส (Opportunity) มีเครือขCายความรCวมมือจากหนCวยงาน คณะบุคคล
และทุกภาคสCวนทีเ่ กีย่ วขDอง รCวมระดมทรัพยากรที่สCงผลตCอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘.๔ ปqจจัยภายนอกที่เปYนอุปสรรค (Threat) สถานการณHการแพรCระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนCา
2019 (COVID-19) สCงผลใหDการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมไมCเปYนไปตามเป\าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด
การจัดสรรงบประมาณจากสCวนกลางบางโครงการ/กิจกรรม ลCาชDา ใกลDสิ้นป1งบประมาณ ทำใหDการดำเนินงาน
ไมCเปYนไปตามเป\าหมาย
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑

๙. ความสอดคลBองของโครงการ/กิจกรรม ประจําปkงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับแผน/นโยบายระดับตcาง ๆ
ตารางที่ ๗ แสดงความสอดคลDองของโครงการกับแผนระดับตCาง ๆ
นโยบายการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร2ชาติ
ประเด็นแผนแมcบท
ของ รมว.ศธ.
นโยบาย สพฐ.
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
๑. โครงการปgองกันและแกBไขปrญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
๑. ดDานความมั่นคง ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง ๑. ความปลอดภัยของผูDเรียน ๑. ดDานความปลอดภัย
(Quick Win)
๒. โครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)

๑. ดDานความมั่นคง

ประเด็นที่ ๑ ความมั่นคง ๑. ความปลอดภัยของผูDเรียน ๑. ดDานความปลอดภัย
(Quick Win)
๓. โครงการเสริมสรBางวินัยและความรับผิดชอบ
๓. ดDานการพัฒนาและ ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนา ๑. การปรับปรุงหลักสูตรและ ๓. ดDานคุณภาพ
เสริมสรDางศักยภาพ ศักยภาพคนตลอดชCวงชีวิต กระบวนการเรียนรูDใหDทันสมัย
ทรัพยากรมนุษยH
และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ ๒๑
๔. โครงการยกระดับคุณภาพผูBเรียน
๓. ดDานการพัฒนาและ ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนา ๑. การปรับปรุงหลักสูตรและ ๓. ดDานคุณภาพ
เสริมสรDางศักยภาพ การเรียนรูD
กระบวนการเรียนรูDใหDทันสมัย
ทรัพยากรมนุษยH
และทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ในศตวรรษที่ ๒๑
๕. โครงการรวมพลังครูเพื่อสรBางศิษย2
๓. ดDานการพัฒนาและ ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนา ๒. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ ๓. ดDานคุณภาพ
ครูและอาจารย;ในระดับการศึกษา
เสริมสรDางศักยภาพ การเรียนรูD
ขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ใหJมี
ทรัพยากรมนุษยH
สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. ดDานการพัฒนาและ ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนา ๒. การพัฒนาคุณภาพและ
๓. ดDานคุณภาพ
เสริมสรDางศักยภาพ การเรียนรูD
ประสิทธิภาพครูและอาจารยH
ทรัพยากรมนุษยH
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
อาชีวศึกษา ใหDมีสมรรถนะทาง
ภาษาและดิจิทัล
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒

นโยบายการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร2ชาติ
ประเด็นแผนแมcบท
ของ รมว.ศธ.
นโยบาย สพฐ.
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
๗. โครงการสcงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
๓. ดDานการพัฒนาและ ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนา ๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ๓. ดDานคุณภาพ
และการจัดการศึกษาโดยการสTงเสริม ๔. ดDานประสิทธิภาพ
เสริมสรDางศักยภาพ การเรียนรูD
ประเด็นที่ ๒๐ การบริการ สนับสนุนสถานศึกษาใหJมีความเปUน
ทรัพยากรมนุษยH
๖. ดDานการปรับสมดุล ประชาชนและประสิทธิภาพ อิสระและคลTองตัว การกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา
และพัฒนาระบบการ ภาครัฐ
โดยใชJจังหวัดเปUนฐาน
บริหารจัดการภาครัฐ
๕. การปรับระบบการประเมินผล
การศึกษาและการประกันคุณภาพ
พรJอมจัดทดสอบวัดความรูJ และ
ทักษะที่จําเปUนในการศึกษาตTอ
ระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการ
และสายวิชาชีพ

๘. โครงการยกระดับคุณภาพการสรBางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนา ๑๑. การเพิ่มโอกาสและการเขJาถึง ๒. ดDานโอกาส
๒. ดDานการสรDาง
ศักยภาพคนตลอดชTวงชีวิต การศึกษาที่มีคุณภาพของกลุTมผJูดJอย
โอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ประเด็นที่ ๑๗ ความเสมอภาค โอกาสทางการศึกษาและผูJเรียนที่มี
และหลักประกันทางสังคม ความตJองการจําเปUนพิเศษ

๙. โครงการสรBางจิตสำนึกและความรูBในการผลิตและบริโภคที่เป'นมิตรกับสิ่งแวดลBอม
๔. ดJานประสิทธิภาพ
๕. ดDานการสรDางการ ประเด็นที่ ๑๑ การพัฒนา
เติบโตบนคุณภาพชีวิต ศักยภาพคนตลอดชTวงชีวิต
ที่เปYนมิตรกับสิ่งแวดลDอม ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโต
อยCางยั่งยืน
๑๐. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖. ดDานการปรับสมดุล ประเด็นที่ ๒๐ การบริการ ๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ๔. ดJานประสิทธิภาพ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและประสิทธิภาพ และการจัดการศึกษาโดยการสTงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาใหJมีความเปUน
บริหารจัดการภาครัฐ ภาครัฐ
อิสระและคลTองตัว การกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา
โดยใชJจังหวัดเปUนฐาน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓

นโยบายการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร2ชาติ
ประเด็นแผนแมcบท
ของ รมว.ศธ.
นโยบาย สพฐ.
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
๑๑. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
๖. ดDานการปรับสมดุล ประเด็นที่ ๒๐ การบริการ ๔. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร ๔. ดJานประสิทธิภาพ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและประสิทธิภาพ และการจัดการศึกษาโดยการสTงเสริม
สนับสนุนสถานศึกษาใหJมีความเปUน
บริหารจัดการภาครัฐ ภาครัฐ
อิสระและคลTองตัวฯ

๑๒. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูcระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐
๔. ดJานประสิทธิภาพ
๖. ดDานการปรับสมดุล ประเด็นที่ ๒๐ การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและประสิทธิภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ ภาครัฐ
๑๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
๔. ดJานประสิทธิภาพ
๖. ดDานการปรับสมดุล ประเด็นที่ ๒๐ การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและประสิทธิภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ ภาครัฐ
๑๔. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. ดJานประสิทธิภาพ
๖. ดDานการปรับสมดุล ประเด็นที่ ๒๐ การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและประสิทธิภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ ภาครัฐ
๑๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดBานการเงิน บัญชี และพัสดุ
๔. ดJานประสิทธิภาพ
๖. ดDานการปรับสมดุล ประเด็นที่ ๒๐ การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและประสิทธิภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ ภาครัฐ
๑๖. โครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน
๔. ดJานประสิทธิภาพ
๖. ดDานการปรับสมดุล ประเด็นที่ ๒๐ การบริการ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและประสิทธิภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ ภาครัฐ
๑๗. โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปรcงใสในการดำเนินงานของหนcวยงาน (ITA)
๔. ดJานประสิทธิภาพ
๖. ดDานการปรับสมดุล ประเด็นที่ ๒๑ การตCอตDาน
และพัฒนาระบบการ การทุจริตและประพฤติ
บริหารจัดการภาครัฐ มิชอบ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๔

โครงการตามภารกิจสำคัญและเรcงดcวน
นโยบายการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร2ชาติ
ประเด็นแผนแมcบท
ของ รมว.ศธ.
นโยบาย สพฐ.
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
๑. โครงการจัดหาสื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะประกอบการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รูปแบบ On-Hand
๓. ดDานการพัฒนาและ ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนา ๖. การจัดสรรและการกระจาย ๔. ดJานประสิทธิภาพ
เสริมสรDางศักยภาพ การเรียนรูD
ทรัพยากรใหDทั่วถึงทุกกลุCมเป\าหมาย
มนุษยH
รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการ
๔. ดDานการสรDางโอกาสและ
ศึกษาจากความรCวมมือทุกภาคสCวน
ความเสมอภาคทางสังคม
๒. โครงการสcงเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรูBวิถีใหมc
๖. ดDานการปรับสมดุล ประเด็นที่ ๒๐ การบริการ ๔. การพัฒนาประสิทธิภาพ
๔. ดDานประสิทธิภาพ
และพัฒนาระบบการ ประชาชนและประสิทธิภาพ การบริหารและการจัดการศึกษา
บริหารจัดการภาครัฐ ภาครัฐ
โดยการสCงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ใหDมีความเปYนอิสระและคลCองตัว
การกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาโดยใชD
จังหวัดเปYนฐาน
๓. โครงการนิเทศ ติดตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ มัธยมศึกษา
๓. ดDานการพัฒนาและ ประเด็นที่ ๑๒ การพัฒนา ๔. การพัฒนาประสิทธิภาพ
๔. ดDานประสิทธิภาพ
เสริมสรDางศักยภาพ การเรียนรูD
การบริหารและการจัดการศึกษา
มนุษยH
โดยการสCงเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ใหDมีความเปYนอิสระและคลCองตัว
การกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษาโดยใชD
จังหวัดเปYนฐาน
หมายเหตุ : ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ป1งบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕

บทที่ ๓
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ไดCดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบดCวยโครงการตามแนวทางของนโยบาย จํานวน ๑๗ โครงการ และโครงการ
ตามภารกิจสําคัญและเรWงดWวน จํานวน ๓ โครงการ โดยสรุปผลการดำเนินงานประกอบดCวยวิธีการดําเนินงาน
งบประมาณ ผลการดําเนินงาน ปZญหา อุปสรรคและขCอเสนอแนะ และภาพกิจกรรม จําแนกไดCดังนี้
นโยบายที่ ๑ ด,านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย>และของชาติ ประกอบดCวยโครงการหลัก
๒ โครงการ ดังนี้
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 การใชCสื่อออนไลนAจัดการเรียน
การสอนเพื่อป_องกันยาเสพติด
๒) แจCงประชาสัมพันธAแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดืม่ แอลกอฮอลAและ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขCอง
งบประมาณ จํานวน - บาท
ผลการดําเนินงาน
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และโรงเรียนทุกแหWงในสังกัด
ดำเนินการป_องกันและแกCไขปZญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยการมีสWวนรWวมจากทุกฝqายที่เกี่ยวขCอง และใชCหลัก
"บวร" ดูแลชWวยเหลือนักเรียนทุกกลุWมทุกคนใหCพCนภัยยาเสพติดตามกระบวนการระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียน
๒) โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมป_องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เชWน โครงการระบบ
การดูแลชWวยเหลือนักเรียน โครงการคWายคุณธรรม โครงการลูกเสือตCานภัยยาเสพติด โครงการเผยแพรWความรูC
เรื่องการป_องกันสารเสพติด โครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการกลองยาวพื้นบCานตCานยาเสพติด
โครงการกีฬาสีตCานภัยยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชนA และกิจกรรมวันสำคัญตWาง ๆ
๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไดCรับการสWงเสริมสนับสนุนใหCมีความรูC ความเขCาใจ
ในการสรCางภูมิคุCมกันพรCอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมWทุกรูปแบบ จำนวน ๒,๒๘๑ คน
คิดเปนรCอยละ ๑๐๐
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๑๖

๑.๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตสรCางภูมิคCุมกันยาเสพติดใหCกับนักเรียน
วิธีการดำเนินงาน
๑) สWงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสรCางภูมิคCุมกันยาเสพติด การดูแลชWวยเหลือ ใหCคำปรึกษา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหCกับนักเรียนในรูปแบบที่เหมาะสม เชWน ลูกเสือตCานภัยยาเสพติด คWายคุณธรรม
กีฬาสีตCานภัยยาเสพติด กิจกรรมวันสำคัญและจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชนA การอบรมสรCางความรูCความเขCาใจ
เสริมสรCางภูมิคุCมกันจากวิทยากรสาธารณสุข ตำรวจ ครูที่ปรึกษา และครูผูCสอนบูรณาการสอดแทรกในการ
จัดการเรียนรูCใหCกับนักเรียนทุกคน
๒) สWงเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดที่เปÉดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนตCน จำนวน ๕๖ โรงเรียน
จัดกิจกรรมอบรมลูกเสือตCานภัยยาเสพติดในสถานการณAโควิด 19 ตามบริบทของโรงเรียน
งบประมาณ จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถCวน)
ผลการดําเนินงาน
๑) นักเรียนทุกคนในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น ๔๑,๙๖๕ คน จาก ๕๗ โรงเรียน คิดเปนรCอยละ ๑๐๐
ไดCเขCารWวมกิจกรรมสรCางภูมิคุCมกันทางสังคม พรCอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมWทุกรูปแบบ
เชWน ภัยยาเสพติด ภัยความรุนแรง ภัยพิบัติตWาง ๆ อุบัติเหตุ โรคอุบัติใหมWและโรคอุบัติซ้ำ ฝุqน PM ๒.๕
การคCามนุษยA การคุกคามในชีวิตและทรัพยAสิน และอาชญากรรมไซเบอรA
๒) นักเรียนทุกคนมีภูมิคุCมกันป_องกันยาเสพติด มีพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑.๓ กิจกรรมสรCางพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา
วิธีการดำเนินงาน
๑) ระดมความรWวมมือจากทุกภาคสWวนที่เกี่ยวขCองดำเนินการคCนหา คัดกรอง (Re-X-ray) นักเรียน
ที่มีภาวะเสี่ยง อยWางนCอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒) จัดทำขCอมูลรายบุคคลเพื่อการดูแลชWวยเหลือที่เหมาะสมและรายงานผWานระบบสารสนเทศ
เพื่อดูแลและติดตามการใชCสารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System : Care and Trace Addiction in
School System)
งบประมาณ จํานวน - บาท
ผลการดําเนินงาน
นักเรียนที่มีภาวะเสี่ยง/มีปZญหา ไดCรับการติดตาม ดูแล ชWวยเหลือ อยWางทันทWวงทีดCวยรูปแบบและ
กระบวนการที่เหมาะสมกับสภาพของแตWละบุคคล เชWน จิตสังคมภายในโรงเรียน การใหCคำปรึกษา เยี่ยมบCาน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสWงตWอสถานพยาบาล
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๑๗

๑.๔ สWงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลA
วิธีการดำเนินงาน
๑) แจCงประชาสัมพันธAแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลA และ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขCอง ใหCโรงเรียนในสังกัดทราบและดำเนินการตามบริบทของโรงเรียน
๒) สนับสนุนใหCโรงเรียนดำเนินการตามเกณฑAมาตรฐานการรับรองโรงเรียนปลอดบุหรี่และ
เครื่องดื่มแอลกอฮอลA
งบประมาณ จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนในสังกัดทุกแหWง จำนวน ๕๗ โรงเรียน เปนพื้นที่ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลA
ตามเกณฑAการประเมิน มีการประกาศนโยบาย มอบหมายบุคลากรผูCรับผิดชอบ จัดสภาพแวดลCอม ติดป_าย
รณรงคAบริเวณหนCาโรงเรียน จัดการเรียนรูCโดยสอดแทรกเรื่องบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลAบูรณาการในทุกกลุWมสาระ
การเรียนรูC จัดกิจกรรมลด ละ เลิก โดยใหCนักเรียนมีสWวนรWวมในการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ประสานความรWวมมือกับชุมชนใกลCเคียง และป_องกัน ดูแลชWวยเหลือนักเรียนใหCปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม
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 ตั้งแตWวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
(ตรงกับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ และภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔)
๒) ตรวจสอบขCอมูลผลการดำเนินงานดCานยาเสพติดของสถานศึกษา ผWานระบบอยWางตWอเนื่อง
เพื่อกำกับ ติดตามการขับเคลื่อนงานระดับสถานศึกษาใหCเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
งบประมาณ จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนทุกแหWงในสังกัด จำนวน ๕๗ โรงเรียน ดำเนินการป_องกันและแกCไขปZญหายาเสพติด
ผWานเกณฑAคุณภาพการสรCางภูมิคุCมกันยาเสพติดใหCกับนักเรียนครบทุกโรงเรียน คิดเปนรCอยละ ๑๐๐
ปZญหา อุปสรรค และขCอเสนอแนะ
ปZญหาสถานการณAโควิด-19 มีผลกระทบตWอการจัดกิจกรรมคWายทักษะชีวิต และกิจกรรมกลุWม
จำเปนตCองปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมใหCสอดคลCองกับสถานการณA
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๑๘

๒. โครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ประกอบดCวย ๒ กิจกรรม ไดCแกW
๒.๑ กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาดCวยมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประกาศใหCโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) เปนนโยบายและจุดเนCนของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ และ
แจCงใหCทุกโรงเรียนทราบและถือปฏิบัติ
๒) แตWงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) รWวมสWงเสริม
สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและยกระดับคุณภาพการศึกษา
งบประมาณ จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
ผูCบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกโรงเรียน รับทราบนโยบายและจุดเนCนและ
รWวมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) อยWางเปนรูปธรรม มีการวางมาตรการดCานความ
ปลอดภัยใหCแกWนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
๒.๒ กิจกรรมจัดทำคูWมือการดำเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) เพื่อกำหนด
แนวทางและมาตรการโรงเรียนปลอดภัย
๒) จัดทำคูWมือการดำเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) โดยผWานการพิจารณา
กลั่นกรองจากคณะกรรมการดำเนินงานกWอนจัดพิมพAและเผยแพรWสูWการปฏิบัติในโรงเรียน
งบประมาณ จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีคูWมือโรงเรียนปลอดภัย (Safety
School) มอบใหCทุกโรงเรียนใชCเปนแนวทางการดำเนินงาน และเผยแพรWประชาสัมพันธAผWานหนCาเว็บไซตAสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA
๒) โรงเรียนทุกแหWงในสังกัด จัดกิจกรรมเสริมสรCางภูมิคุCมกันใหCกับนักเรียนตามมาตรการ
ความปลอดภัยใหCพCนจากภัยทุกรูปแบบ เชWน จัดการเรียนรูCผWานสื่อ On Line เกี่ยวกับโรค COVID-19 และโรค
อุบัติซ้ำ การขับขี่และวินัยจราจร การป_องกันตนเองใหCปลอดภัยจากยาเสพติด การป_องกันการลWวงละเมิด
ทางรWางกายและจิตใจ ภัยจากสื่อโซเชียลมีเดียและกลุWมบุคคลตWาง ๆ ฯลฯ
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๑๙

นโยบายที่ ๓ ด,านการพัฒนาและสร,างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย> ประกอบดCวยโครงการหลัก
๕ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการเสริมสร,างวินัยและความรับผิดชอบ ประกอบดCวย ๑ กิจกรรม ไดCแกW
๑.๑ กิจกรรมจัดทำคูWมือการเสริมสรCางวินัยและความรับผิดชอบ
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประชุมผูCแทนผูCบริหารโรงเรียนในสังกัดและผูCเกี่ยวขCอง ๙ สหวิทยาเขต ระดมความคิดเห็น
และวางแผนขับเคลื่อนโครงการเสริมสรCางวินัยและความรับผิดชอบ
๒) แตWงตั้งคณะอนุกรรมการโครงการเสริมสรCางวินัยและความรับผิดชอบ ประชุมจัดทำแนวทางปฏิบัติ
ตัวชี้วัด และเกณฑAการประเมิน
๓) จัดทำคูWมือการเสริมสรCางวินัยและความรับผิดชอบ และประชาสัมพันธAเผยแพรWใหCกับโรงเรียน
และบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA เพื่อใชCเปนแนวทางในการขับเคลื่อน
กิจกรรมการเสริมสรCางวินัยและความรับผิดชอบ
๔) นิเทศ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และโรงเรียนในสังกัด จำนวน
๕๗ โรงเรียน มีคูWมือสำหรับใชCเปนแนวทางเสริมสรCางวินัยและความรับผิดชอบ
๒) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ผูCบริหารโรงเรียน
คณะครูและนักเรียน มีวินัยและความรับผิดชอบตWอหนCาที่ของตนเองและประเทศชาติ สามารถดำเนินชีวิตอยูW
ในสังคมไดCอยWางสงบสุข

๒. โครงการยกระดับคุณภาพผู,เรียน ประกอบดCวย ๑ กิจกรรม ไดCแกW
๒.๑ กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรูCเพื่อยกระดับคุณภาพผูCเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
วิธีการดำเนินงาน
๑) ศึกษาสภาพ ปZญหาและความตCองการจำเปนในการพัฒนาและกำหนดรูปแบบการนิเทศ
การจัดการเรียนรูCเพื่อยกระดับคุณภาพผูCเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
๒) นำผลการประเมินการเรียนรูC/ผล O-NET ไปใชCในการกำหนดคWาเป_าหมาย ออกแบบและ
จัดทำแผนการจัดการเรียนรูCที่เหมาะสมกับผูCเรียน
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๒๐

๓) นำรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรูCเพื่อยกระดับคุณภาพผูCเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ไปใชC
ในการนิเทศติดตามการพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูCเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ในภาคเรียน
ที่ ๑ ปKการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งมีขCอจำกัดเนื่องจากสถานการณA COVID-19 ไมWสามารถลงพื้นที่เพื่อนิเทศการศึกษา
ตามปกติไดC และไมWเปนไปตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด
๔) สรCางเครือขWายออนไลนAกลุWมผูCบริหารสถานศึกษา ครูผูCสอน ศึกษานิเทศกA และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อสWงเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรูC ประชาสัมพันธAขWาวสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวขCองกับการยกระดับ
คุณภาพผูCเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ไดCแกW
- ไลนAกลุWม/ไลนAสWวนตัวของคณะกรรมการสหวิทยาเขต ศึกษานิเทศกA ผูCบริหารสถานศึกษา
และครูผูCสอน
- ไลนAกลุWมงานตWาง ๆ เชWน กลุWมเจCาหนCาทีส่ ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถA กลุWมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุWมผูCบริหารสถานศึกษา กลุWมงานวัดและประเมินผล
และกลุWมสหวิทยาเขต
๕) นิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการใชCรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรูCเพื่อยกระดับ
คุณภาพผูCเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ของสถานศึกษาในสังกัด ๑ ครั้ง จำนวน ๕๗ โรงเรียน โดยบูรณาการกับ
การประชุมเตรียมความพรCอมกWอนเปÉดภาคเรียนที่ ๑ ปKการศึกษา ๒๕๖๔ ผWานระบบ ZOOM การนิเทศติดตาม
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน
๑ โรงเรียน และการนิเทศการศึกษาตามความตCองการของสถานศึกษา ทั้งนี้ ไดCกำหนดใชCเครื่องมือแบบนิเทศ
กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน “โครงการหCองเรียนนWาอยูW การเรียนรูCกCาวไกล พัฒนาวิถีใหมW
ไดCวิถีคุณภาพ” ซึ่งเปน ๑ ใน ๓ ของโครงการที่เปนนโยบายและจุดเนCนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถA
๖) คัดเลือกและยกยWองเชิดชูเกียรติสถานศึกษาและนักเรียนที่ประสบความสำเร็จในการยกระดับ
คุณภาพผูCเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
งบประมาณ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นหCาพันบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีรูปแบบการนิเทศการจัดการ
เรียนรูCเพื่อยกระดับคุณภาพผูCเรียนในศตวรรษที่ ๒๑
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๒๑

๒) ผลการทดสอบ O-NET ชั้น ม.๓ และ ชั้น ม.๖ ปKการศึกษา ๒๕๖๓ ในภาพรวมสูงขึ้นจาก
ปKการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET มากกวWารCอยละ ๕๐ มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปKการศึกษา
ที่ผWานมาทั้งสองระดับชั้น และมีนักเรียนที่ไดCคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ชั้น ม.๓ จำนวน ๑๓ คน
๓) ยกยWองเชิดชูเกียรติและสรCางขวัญกำลังใจใหCแกWผูCบริหารสถานศึกษา ครูผูCสอน และผูCเรียน
ของสถานศึกษาที่มีความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผูCเรียนตามเกณฑAที่กำหนด
๔) สรุป รายงานผล และเผยแพรWรายงานผลการดำเนินโครงการโดยใชC Infographic ใหCแกW
ผูCที่เกี่ยวขCองรับทราบ และนำผลไปใชCพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผูCเรียนของโรงเรียนในสังกัดตWอไป

ปZญหา อุปสรรค และขCอเสนอแนะ
๑) ระเบียบการใชCจWายงบประมาณ ยังไมWเอื้อตWอการพัฒนางานทางดCานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร โดยเฉพาะขCอจำกัดวงเงินในการจัดจCางทำโปรแกรมการพัฒนารูปแบบการนิเทศฯ ที่เปนระบบ
ครบวงจรเพื่อใหCเปนไปตามที่กำหนดไวC
๒) นโยบายหนWวยงานตCนสังกัดไมWใหCนำผลการทดสอบ O-NET มาใชCเปนสWวนหนึ่งในการตัดสิน
ผลการเรียนและใหCการสอบเปนไปตามความสมัครใจของผูCเรียน ซึ่งโครงการยกระดับคุณภาพผูCเรียนไดCกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จโดยใชCผลการทดสอบ O-NET ปKการศึกษา ๒๕๖๓ เปนเกณฑAพิจารณาใหCรางวัลเชิดชูเกียรติ
และสรCางขวัญกำลังใจใหCแกWผูCบริหารสถานศึกษา ครูผูCสอน และผูCเรียนของสถานศึกษาที่มีความสำเร็จในการ
พัฒนาคุณภาพผูCเรียน ซึ่งอาจไมWตอบสนองตWอนโยบาย และยังคงเผยแพรWขCอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผลการทดสอบ
ใหCผูCเกี่ยวขCองรับทราบโดยทั่วกัน
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๒๒

๓. โครงการรวมพลังครูเพื่อสร,างศิษย> ประกอบดCวย ๕ กิจกรรม ไดCแกW
๓.๑ กิจกรรมอบรมพัฒนาความสามารถครูในดCานการสรCางขCอสอบวัดสมรรถนะการรูCเรื่อง (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 รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๐ คน ระหวWางวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ผWานระบบออนไลนA
๒) นิเทศ กำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน
งบประมาณ จำนวน ๔๕,๖๐๐ บาท (-สี่หมื่นหCาพันหกรCอยบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
รCอยละ ๑๐๐ ของครูวิชาการ ครูผูCสอนกลุWมสาระการเรียนรูCคณิตศาสตรA วิทยาศาสตรA และ
ภาษาไทย ที่เขCารับการอบรมสามารถสรCางขCอสอบวัดสมรรถนะการรูCเรื่อง (Literacy) ตามแนวทางการประเมิน
PISA ไดCเปนอยWางดี และสามารถนำขCอสอบที่สรCางขึ้นลงสูWผูCเรียนไดCอยWางแทCจริงเพื่อใหCผูCเรียนไดCรับการประเมิน
สมรรถนะการรูCเรื่องของตนเองตามแนวทางการประเมิน PISA สูWการเตรียมความพรCอมในการพัฒนาศักยภาพ
ใหCสูงขึ้นไดC

๓.๒ กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูCวิทยาการคำนวณ
วิธีการดำเนินงาน
๑) วางแผนกำหนดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร C4T โดยแบWงเปนหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษาปKที่ ๑ - ๓ จำนวน ๑ วัน และหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปKที่ ๔ - ๖ จำนวน ๑ วัน
๒) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหCครูผูCสอนกลุWมสาระการเรียนรูCวิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA จำนวนทั้งสิ้น ๑๘๔ คน ผWานระบบออนไลนA
๓) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรูCวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีของกลุWม
เป_าหมายที่เขCารับการอบรม อยWางนCอยโรงเรียนละ ๑ ครั้ง/ภาคเรียน
งบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถCวน-)
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๒๓

ผลการดำเนินงาน
๑) รCอยละ ๑๐๐ ของครูผูCสอนที่เขCารับการอบรม มีความรูCความเขCาใจและสามารถจัดการ
เรียนรูCวิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยีไดCอยWางมีคุณภาพ
๒) นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก 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 ในที่ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา และสื่อออนไลน์
๒) ผู้บริหารแจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน ลงทะเบียนอบรมโปรแกรมพัฒนา
ครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th และเข้ารับการอบรม
ตามโปรแกรม
๓) ตรวจและประเมินแผนการสอนของครูที่ลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา
แบบออนไลน์เพื่ออนุมัติการผ่านหรือไม่ผ่านหลักสูตร
๔) นิเทศ ติดตามครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ การติดตามสังเกต
การสอนในชั้นเรียน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (PLC) การใช้เทคโนโลยีทางไกล
เพื่อสืบสานและติดตามผลการจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพครู และนำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนา
ครูผู้สอนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ในตัวผู้เรียน
๕) จูงใจ กระตุ้น ส่งเสริม เชิดชูเกียรติและสนับสนุนให้โรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบการสอน
มีการวางแผนการสอนเพศวิถีศึกษาให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในโรงเรียน และการทำงานเรื่องเพศให้ครอบคลุม
ทั้งระบบด้านการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากภายนอกสถานศึกษา
โดยให้คำแนะนำการประสานติดต่อ
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๒๔

๖) จัดทำและดูแลฐานข้อมูลครูที่ลงทะเบียนเรียนผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๗) สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำผลจากการดำเนินงานการพัฒนาการเรียนรู้ แบบอิเล็กทรอนิกส์
Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๘) รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
งบประมาณ จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
๑) มีครู จำนวน ๕๘๐ คน จาก ๕๖ โรงเรียน เข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา
แบบออนไลน์ โดยเรียนครบทั้ง ๘ หน่วย จำนวน ๒๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๕ เรียนไมWครบ ๘ หนWวย
จำนวน ๒๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๕ สำหรับผูCเรียนครบทั้ง ๘ หนWวย สามารถจัดทำแผนการเรียนรูเC พศวิถีศึกษา
และผWานการอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA
๒) โรงเรียนที่ไม่พบครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา
จำนวน ๑ โรงเรียน จะไดCการพัฒนาในครั้งถัดไป

จำนวนผู้ ล งทะเบี ย นการอบรมโปรแกรมพั ฒ นาครู เ พศวิ ถี ศึ ก ษาแบบ
ออนไลน์ ปี ง บประมาณ 2564 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มั ธ ยมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก อุ ต รดิ ต ถ์
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จำนวนผู้ลงทะเบียนการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
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๒๕

๓.๔ กิจกรรมโรงเรียนแหWงนวัตกรสูWการสรCางสรรคAนวัตกรรม
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประชาสัมพันธAเชิญชวนผูCบริหารโรงเรียนและครูผูCสอน สWงผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ
(Best Practice) เขCารWวมประกวด ภายใตCงาน “สุดยอดนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาสูWการพัฒนาอยWางยั่งยืน :
Best Practice Awards ๒๐๒๑” โดยแบWงประเภทผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) เปน ๘ ประเภท
ไดCแกW ๑) ดCานการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ๒) ดCานการจัดการเรียนรูCแบบ Active Learning ตามนโยบาย
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูC ๓) ดCานการสรCางชุมชนแหWงการเรียนรูCทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC) ๔) ดCานทักษะอาชีพ ๕) ดCานผลงานวิจัยในชั้นเรียน ๖) ดCานเศรษฐกิจพอเพียง ๗) ดCานคุณลักษณะ
อันพึงประสงคA ๘ ประการ และ ๘) ดCานสมรรถนะสำคัญของผูCเรียน
๒) แตWงตั้งคณะกรรมการตัดสินผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
๓) ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของ “โรงเรียนแหDงนวัตกรสูDการสรIางสรรคK
นวัตกรรม” โรงเรียนพิชัย
๔) เผยแพรWผลงานนวัตกรรมสูWสาธารณชน
งบประมาณ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นหCาพันบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) ผูCบริหารสถานศึกษา และครูผูCสอน สWงผลงานการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice)
เขCารWวมประกวด จำนวน ๔๐๗ นวัตกรรม ประกอบดCวย
ดCานการบริหารและการจัดการสถานศึกษา จำนวน ๕๗ นวัตกรรม
ดCานการจัดการเรียนรูCแบบ Active Learning ตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารูC
จำนวน ๑๗๓ นวัตกรรม
ดCานการสรCางชุมชนแหWงการเรียนรูCทางวิชาชีพ (Professional Learning Community
: PLC) จำนวน ๑๓ นวัตกรรม
ดCานทักษะอาชีพ
จำนวน ๑๔ นวัตกรรม
ดCานผลงานวิจัยในชั้นเรียน
จำนวน ๙๕ นวัตกรรม
ดCานคุณลักษณะอันพึงประสงคA ๘ ประการ จำนวน ๑๕ นวัตกรรม
ดCานเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวน ๑๖ นวัตกรรม
ดCานสมรรถนะสำคัญของผูCเรียน
จำนวน ๒๔ นวัตกรรม
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๒๖

๒) ผูCบริหารและครูผูCสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA
จำนวน ๕๗ โรงเรียน มีการพัฒนานวัตกรรม คิดเปนรCอยละ ๑๐๐ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูJรKวมกัน

๓.๕ กิจกรรมสWงเสริมนิสัยรักการอWานกิจกรรมหCองสมุด และการรูCเรื่องการอWานตามแนวทาง PISA
วิธีการดำเนินงาน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมพัฒนาด้านการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ที่หลากหลายให้กับนักเรียน
งบประมาณ จำนวน ๗,๒๐๐ บาท (- เจ็ดพันสองรCอยบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) นักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ไดCรับ
การพัฒนาดCานการสWงเสริมนิสัยรักการอWานที่หลากหลายในสถานการณAการแพรWระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนWา 2019 (โควิด-19) ในรูปแบบออนไลนA และมีนิสัยใฝqการเรียนรูCอยWางตWอเนื่อง
๒) ครูไดCรับการนิเทศ ติดตามโครงการสWงเสริมการอWานตามรอยพระราชจริยวัตรฯ และไดCรับ
การพัฒนาสมรรถนะการอWานขั้นสูง ตามแนวทาง PISA
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๒๗

๔. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบดCวย ๓ กิจกรรม ไดCแกW
๔.๑ กิจกรรมพัฒนาและยกระดับคุณภาพของขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีการดำเนินงาน
๑) อบรมพัฒนาคุณภาพครูดCานการจัดการเรียนการสอนผWานระบบออนไลนA
๒) ประชุมบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถA เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเC ชิงวิชาการ
งบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) ครูที่เขCารับการอบรมมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะ
ความสามารถที่สอดคลCองกับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ และผWานการประเมินผลการปฏิบัติงานไดCระดับดีเยี่ยม

๒) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ทุกคน ไดCรับการ
พัฒนาใหCมีความรูCความสามารถตามมาตรฐานตำแหนKง นำไปสูWการปฏิบัตงิ านอยWางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนA
สูงสุดตWอทางราชการ
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๒๘

๔.๒ กิจกรรมเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา และประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัตหิ นCาที่
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสร้างสรรค์ผลงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โดยส่งผลงาน
เข้ารับการคัดเลือกในระดับต่าง ๆ
๒) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่งเข้ารับ
การคัดเลือกในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ตามลำดับ
งบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถA ไดCรับการยกยWองเชิดชูเกียรติใหCเปนผูCมผี ลงานดีเดWนเปนที่ประจักษA มีขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เชWน รางวัลขCาราชการพลเรือนดีเดWน รางวัลครูดีในดวงใจ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
รางวัลผูCทรงคุณคWา สพฐ. รางวัลครูดีไมWมีอบายมุข

๔.๓ กิจกรรมขับเคลื่อนศูนยAพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence
Center : HCEC)
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC
๒) ประชุมคณะทำงานวางแผนการพัฒนาทักษะดCานภาษาและดิจิทัลใหCกับขCาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๓) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ CEFR
ณ ศูนยA HCEC โรงเรียนวัดโบสถAศึกษา
งบประมาณ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) ผูCบริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาไดCรับการพัฒนาทักษะดCานภาษาและดิจิทัล และ
สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนไดC
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๒๙

๒) ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูC ทักษะ และความสามารถที่สอดคลCอง
กับทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ ๒๑ นำไปสูWการปฏิบัติงานอยWางมืออาชีพ
๕. โครงการสdงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ประกอบดCวย ๔ กิจกรรม ไดCแกW
๕.๑ กิจกรรมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
วิธีการดำเนินงาน
๑) จัดประชุมคณะทำงานสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
และการนำเข้าระบบจัดเก็บรายงานการประเมินตนเอง (e-SAR) ของสถานศึกษา
๒) ประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา ในการดำเนินการตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ผ่านทางระบบออนไลน์
๓) จัดประชุมคณะศึกษานิเทศก์ วางแผนเตรียมการออกนิเทศ กำกับ ติดตาม จัดเตรียมสื่อ/
เอกสาร/คู่มือ/เครื่องมือการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำเกี่ยวกับการวางระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
๔) ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบ Online
งบประมาณ จำนวน ๒๙,๖๕๖ บาท (-สองหมื่นเกCาพันหกรCอยหCาสิบหกบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีรายงานสรุปผลการสังเคราะห์
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ครบทุกโรงเรียน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ
ในภาพรวมของเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๓๐

๒) สถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๕๗ แห่ง มีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการตามระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกได้เหมาะสมกับสภาพบริบทของตนเอง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลการประเมินคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๑๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
ระดับดีเลิศ จำนวน ๓๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๑๔ และ ระดับดี จำนวน ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓
โดยมีผลประเมินแยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน มีระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๑๕ แห่ง คิดเป็นร้อยละ
๒๖.๓๒ ระดับดีเลิศ จำนวน ๓๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๙ และระดับดี จำนวน ๑๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ
๑๙.๒๙
มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับยอดเยี่ยม จำนวน ๒๖ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๑ ระดับดีเลิศ จำนวน ๒๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗ และระดับดี จำนวน ๔ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๒
มาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม
จำนวน ๒๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๙ ระดับดีเลิศ จำนวน ๓๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๙ และระดับดี
จำนวน ๖ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓
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๓๑

๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีรูปแบบกระบวนการนิเทศ
กำกับ ติดตาม ใหCคำปรึกษา ชWวยเหลือนำแนะสถานศึกษาภายใตCสถานการณAโควิด 19 ที่หลากหลาย เชWน
ตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินโดยผ่าน App ZOOM Meeting และ Google Meet โดยใช้เครื่องมือการตรวจเยี่ยม
พื้นทีเ่ ชิงประเมินของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมี
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ๑ ช่วย ๕ โดยมีโรงเรียนแกนนำ ๑ โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่าย
ร่วมพัฒนา ๕ โรงเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการดำเนินงานส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรม
คุณภาพสถานศึกษา

๕.๒ กิจกรรมการขับเคลื่อนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.)
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประชุมคณะศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องจัดทำร่างแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
๒) จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อขอความเห็นชอบแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา
๓) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด ตามแผนการนิเทศฯ ผ่านระบบออนไลน์
๔) ประชุมคณะทำงานเพื่อสรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๓๒

งบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
(ก.ต.ป.น.) ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาบางส่วนของแผนเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และให้ความเห็นชอบ
แผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๒) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิถตถ์ จำนวน ๕๗ แห่ง
ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานตามบริบทของโรงเรียน ผ่านระบบ
ออนไลน์

๕.๓ กิจกรรมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๑) ประชุมคณะกรรมการสWงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล ดCวยระบบ Zoom Meeting ผWานเครือขWายสหวิทยาเขต
ชWวงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔ และระบบหนังสืออิเล็คทรอนิกสA เดือนกันยายน ๒๕๖๔
งบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) คณะกรรมการสWงเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา มีความรูCความเขCาใจในการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ถูกตCองตรงกัน รWวมสWงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา สWงผลใหC
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA จำนวน ๕๗ โรงเรียน สามารถ
นำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สูWการปฏิบัตไิ ดCอยWางมีคุณภาพเปนไปตามสภาพและบริบทของสถานศึกษา เช่น โครงการโรงเรียน
ปลอดภัย โครงการหCองเรียนนWาอยูWการเรียนรูCกCาวไกล พัฒนาวิถีใหมWไดCวิถีคุณภาพ โครงการเสริมสรCางวินัยและ
ความรับผิดชอบ
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๓๓

๒) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ดำเนินการจัดทำหลักสูตรตามโครงสรCางของหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณAการแพรWระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทั้ง ๕ รูปแบบ (On Site, On Air, Online, On Demand, On Hand) ที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ไปปรับใชCตามสภาพและบริบทของสถานศึกษาไดCอยWางมีประสิทธิภาพ

๕.๔ กิจกรรมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูWสถานศึกษา
๑) ประชุมโรงเรียนกลุWมเป_าหมาย จำนวน ๑๒ โรงเรียน เพื่อพัฒนาใหCผูCนำในการขับเคลื่อนดCาน
คุณธรรม จริยธรรม และนCอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดCวยระบบ Zoom Meeting
๒) เตรียมความพรCอมและแลกเปลี่ยนเรียนรูCใหCโรงเรียนที่มีความพรCอมในการเปนศูนยAการเรียนรูC
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓ โรงเรียน
งบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) โรงเรียนที่อยูWในสหวิทยาเขตบางกลางทWาว จำนวน ๘ โรงเรียน และสหวิทยาเขตอื่นอีก
๔ โรงเรียน ไดCแกW โรงเรียนทWาทองพิทยาคม โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษAอุปถัมภA” โรงเรียน
พรหมพิรามวิทยา และโรงเรียนวังน้ำคูCศึกษา ไดCรับการพัฒนาใหCเปนผูCนำดCานคุณธรรม จริยธรรม และสามารถ
นCอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติไดCตามเป_าหมายและมีประสิทธิภาพ
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๒) นิเทศ ติดตาม และรWวมแลกเปลี่ยนเรียนรูCกับผูCบริหารโรงเรียน ขCาราชการครู นักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๓ โรงเรียน ไดCแกW โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี โรงเรียนนครไทย และโรงเรียน
นครบางยางพิทยาคม เพื่อสรCางความเขCาใจและใหCคำปรึกษาแนวทางการทำรายงานการดำเนินงานเพื่อขอรับ
การประเมินเปนศูนยAการเรียนรูCตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ดCานการศึกษา) ณ หCองประชุมของโรงเรียน
สWงผลใหCโรงเรียนทั้ง ๓ แหWง มีความพรCอมในการเปนศูนยAการเรียนรูCตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓) ผูCเรียนในโรงเรียนที่ไดCรับการพัฒนา จำนวน ๑๕ โรงเรียน มีการพัฒนาดCานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถนCอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูWการปฏิบัติในโรงเรียน และนำไปใชCในชีวิตประจำวัน
ปZญหา อุปสรรค และขCอเสนอแนะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ดำเนินงานนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
นโยบายที่ ๔ ด,านการสร,างโอกาสในการเข,าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา ประกอบดCวย ๑ โครงการหลัก ดังนี้
๑. โครงการยกระดับคุณภาพการสร,างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ประกอบดCวย ๔ กิจกรรม
ไดCแกW
๑.๑ กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหCกับผูCเรียนและสถานศึกษา
วิธีการดำเนินงาน
๑) กำหนดนโยบายให้สถานศึกษาจัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน โดยการมีส่วนร่วม
ของครู ผู้ปกครอง เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
๒) กำหนดผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา เพื่อประสานเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด
ดำเนินงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย และมีกลไกช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของ
ครู ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
๑.๒ กิจกรรมเพิ่มโอกาสในประชากรวัยเรียนไดCรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิธีการดำเนินงาน
๑) แตW ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บ นั ก เรี ย นระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จัดตั้งศูนยAประสานงาน
การรับนักเรียน และแตWงตั้งคณะกรรมการประจำศูนยAประสานงานการรับนักเรียน ปKการศึกษา ๒๕๖๔
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๒) จัดทำแนวปฏิบัติการรับนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด และประกาศแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
๓) ดำเนินการรับนักเรียนตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และควบคุม กำกับ
ดูแลให้โรงเรียนรับนักเรียนต่อห้องไม่เกินตามนโยบายที่กำหนด และจำนวนห้องเรียนไม่เกินตามแผนการรับนักเรียน
๔) ตรวจเยี่ยมและลงพื้นที่ติดตามการรับนักเรียน ปKการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัด
ระหวWางวันที่ ๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รWวมกับ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดพิษณุโลก ในวันสอบคัดเลือกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ ๑
และชั้นมัธยมศึกษาปKที่ ๔
๕) จัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนที่ไม่มีที่เรียน โดยประสานโรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนเอกชน องคAกรปกครองสWวนทCองถิ่น และหนWวยงานที่เกี่ยวขCอง เพื่อสำรวจจำนวนนักเรียนที่จะรองรับไดC
๖) ป_องกัน ป_องปราม กำกับ ติดตาม ใหCการรับนักเรียน ปKการศึกษา ๒๕๖๔ ของเขตพื้นที่
การศึกษาเปนไปดCวยความเปนธรรม สุจริต โปรWงใส ตรวจสอบไดC
๗) รายงานผลการรับนักเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
งบประมาณ จำนวน ๒๓,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นสามพันบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) การรับนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถ์ เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการรับนักเรียนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
และอุตรดิตถA ไมWมีขCอรCองเรียนใด ๆ และสามารถจัดสรรที่เรียนใหCนักเรียนทีย่ ื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียน
ปKการศึกษา ๒๕๖๔ ไดCเรียนครบทุกคน โดยมีนักเรียนยื่นความจำนงในการจัดหาที่เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปKที่ ๑
จำนวน ๒๒ คน (พิษณุโลก ๑๗ คน อุตรดิตถA ๕ คน) และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ ๔ จำนวน ๑๑๙ คน
(พิษณุโลก ๔๘ คน อุตรดิตถA ๗๑ คน)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓๖

๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีอัตราการเขCาเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ ๓ ที่จบหลักสูตรในปKการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๖,๒๖๒ คน ไดCศึกษาตWอชั้นมัธยมศึกษา
ปKที่ ๔ หรือเทียบเทWา จำนวน ๖,๒๓๐ คิดเปนรCอยละ ๙๙.๔๙ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปKที่ ๖ ที่จบหลักสูตร
ในปKการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕,๗๑๐ คน ไดCศึกษาตWอในระดับที่สูงขึ้น ๕,๓๗๑ คน คิดเปนรCอยละ ๙๔.๐๖
๑.๓ กิจกรรมสWงเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
ระยะที่ ๒ รุWนที่ ๕ ปKการศึกษา ๒๕๖๔
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประชาสัมพันธAใหCสถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่
ที่มีโรงเรียนเปÉดทำการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ ๖ คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปKที่ ๔ ที่อยูW
ในถิ่นทุรกันดารหWางไกล การคมนาคมยากลำบาก ขาดโอกาสในการศึกษาตWอเนื่องจากสภาพครอบครัวมีฐานะ
ยากจน มีความประพฤติดี มุWงมั่นขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาใหCสำเร็จจนจบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี สมัคร
เขCารับการพิจารณาคัดเลือกใหCไดCรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนจบระดับปริญญาตรี
๒) คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนตามจำนวนบัญชีจัดสรรทุนโดยดำเนินงาน
ตามคู่มือและแนวปฏิบัติการดำเนินงาน
๓) ประสานความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเสนอรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เพื่อรับทราบและ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นก่อนส่งรายชื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกาศรายชื่อนักเรียนทุน
พร้อมโอนเงินทุนการศึกษาต่อไป
งบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (-สามพันบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒
รุWนที่ ๕ ปKการศึกษา ๒๕๖๔ จากผู้สมัครรวมทั้งสิ้น ๒๓ ราย มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน ๒๐ ราย ขาดคุณสมบัติ
จำนวน ๓ ราย และมีมติคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน ๔ ราย ตามโควตาที่ได้รับจัดสรร ดังนี้
๑. นางสาวน้ำทิพย์ แซ่หลอ โรงเรียนบ้านน้ำจวง
สพป.พิษณุโลก เขต ๓
๒. นางสาวสุภาพร แก้วพุ่ม โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
๓. นางสาวกนกธันต์ เม็งเกตุ โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
๔. นางสาวจิรภิญญา อินแย้ม โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
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๓๗

๒) นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒
รุ่นที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จะได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อัตราทุนละ
๒๕,๐๐๐ บาท/ปี และศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี อัตราทุนละ ๕๕,๐๐๐ บาท/ปี
๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน ดูแลผู้รับทุนการศึกษาทั้งทางด้าน
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ ตลอดจนให้มีทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข และดูแลการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของผู้รับทุนการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๑.๔ กิจกรรมพัฒนาเครือขWายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน
วิธีการดำเนินงาน
๑) แจCงประชาสัมพันธAโรงเรียนคัดเลือกบุคลากรครูที่เกี่ยวขCอง จำนวน ๑ คน เขCารับการอบรม
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน เพื่อสรCางความรูCความเขCาใจในการดูแลชWวยเหลือนักเรียนดCานสุขภาพจิต
๒) จัดอบรมบุคลากรครูเพื่อทำหนCาที่นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ผWานระบบ Zoom Meeting
๓) ประสานเครือขWายความรWวมมือสนับสนุนวิทยากรจากศูนยAสุขภาพจิตที่ ๒ พิษณุโลก
งบประมาณ จำนวน ๙,๕๒๕ บาท (-เกCาพันหCารCอยยี่สิบหCาบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) มีบุคลากรครูและเจCาหนCาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA
เขCารับการอบรม จำนวน ๗๕ คน ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผWานระบบ Zoom Meeting
๒) ผูCเขCารับการอบรมมีความรูCความเขCาใจในการดูแลชWวยเหลือนักเรียนดCานสุขภาพจิต และ
รWวมเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดูแลชWวยเหลือและคุCมครองนักเรียนในทุกมิติที่เกี่ยวขCอง ทั้งในระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

๑.๕ กิจกรรมยกระดับคุณภาพระบบการดูแลชWวยเหลือและคุCมครองนักเรียน
วิธีการดำเนินงาน
๑) ส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตาม ให้สถานศึกษาดำเนินกิจกรรม ๕ ขั้นตอนของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เช่น เยี่ยมบ้านนักเรียน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน คัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ส่งเสริม/
พัฒนา ป้องกัน/แก้ไข และส่งต่อ
๒) ส่งเสริมสนับสนุน กำกับติดตามการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามโครงการจัดสรร
เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
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๓๘

๓) คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคัดเลือกครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ดCานเอกสารและลงพื้นที่ประเมินคัดเลือกเชิงประจักษA
๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สWงผลงานเขCารับการประเมิน
คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลชWวยเหลือนักเรียน ประจำปK ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค
ผWานระบบ Google Meet โดยรายงานระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียนที่ดำเนินการขับเคลื่อน ๓ ปKการศึกษา
ยCอนหลัง (ปKการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ครอบคลุม ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้ ๑) การบริหารจัดการระบบการดูแล
ชWวยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒) การดำเนินงานระบบการดูแล
ชWวยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยWางมีประสิทธิภาพ ๓) การมี
สWวนรWวมดำเนินงานระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนของภาคีเครือขWาย และ
๔) ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลชWวยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน
งบประมาณ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นหCาพันบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๗ โรงเรียน ไดCรับการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลชWวยเหลือ
และคุCมครองนักเรียน
๒) นักเรียนทุกคนไดCรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ไดCรับการดูแลชWวยเหลืออยWางทั่วถึง และ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๓) โรงเรียน บุคลากรครู และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สWงผล
ตWอการพัฒนาคุณภาพผูCเรียนอยWางเปนองคAรวมทุกดCาน จำแนกตามขนาดของโรงเรียน ดังนี้
ขนาดเล็ก ระดับทอง
๑. โรงเรียนบWอโพธิ์วิทยา อันดับ ๑
๒. โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
๓. โรงเรียนดาราพิทยาคม
๔. โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม
๕. โรงเรียนแสนตอวิทยา
๖. โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม

ขนาดกลาง ระดับทอง
๑. โรงเรียนชาติตระการวิทยา
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ขนาดใหญ4 ระดับทอง
๑. โรงเรียนพิชัย

๓๙

ครูต,นแบบการจัดการเรียนรู,บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปiที่ ๑ - ๓
ระดับทอง
๑. นางสีนวล
ฝามงคล
โรงเรียนอุตรดิตถAดรุณี อันดับ ๑
๒. นางสาวสุรัตนA
ปานศักดิ์
โรงเรียนพิชัย

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ได6รับรางวัลยอดเยี่ยม
ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับประเทศ

นโยบายที่ ๕ ด,านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปkนมิตรกับสิ่งแวดล,อม ประกอบดCวย
โครงการหลัก ๑ โครงการ
๑. โครงการสร,างจิตสำนึกและความรู,ในการผลิตและบริโภคที่เปkนมิตรกับสิ่งแวดล,อม ประกอบดCวย
๑ กิจกรรม ดังนี้
๑.๑ กิจกรรมสWงเสริมความรูCและสรCางจิตสำนึกดCานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลCอม
วิธีการดำเนินงาน
๑) พัฒนาตWอยอดและขยายผลการเรียนรูCการลดใชCพลังงาน การอนุรักษAสิ่งแวดลCอม และการสรCาง
วินัยในการจัดการขยะใหCแกWครูทุกโรงเรียนในสังกัด และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรWวมเปนกลไกในการ
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๔๐

ขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะและโรงเรียนปลอดขยะโดยใชCหลัก 3Rs ซึ่งไดCแกW การลดปริมาณขยะ (Reduce)
การนำกลับมาใชCซำ้ (Reuse) และการนำกลับมาใชCใหมW (Recycle)
๒) สWงเสริมสนับสนุนใหCสถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสรCางจิตสำนึก
ดCานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลCอม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและบูรณาการเรื่องการจัดการขยะ รวมทั้ง
สอดแทรกในสาระการเรียนรูทC ี่เกี่ยวขCอง
๓) กำกับ ติดตาม สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
งบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) รCอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถA ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะ ตอบสนองยุทธศาสตรAชาติ ๒๐ ปK และนโยบายรัฐบาล ดCานการสรCาง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลCอม
๒) รCอยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถA จัดกิจกรรมสWงเสริมสนับสนุนความรูCการสรCางจิตสำนึกดCานการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลCอม
การสรCางวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยในสถานศึกษา และดำเนินกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะโดยใชCหลัก 3Rs ครบ
๑๐๐% จำนวน ๕๗ โรงเรียน
๓) ครูและนักเรียนนำความรูCที่ไดCรับไปพัฒนาตWอยอด ผลิตสื่อ นวัตกรรม ประยุกตAใชCที่โรงเรียน
บCาน และชุมชน

นโยบายที่ ๖ ด,านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ประกอบดCวย ๘ โครงการหลัก
ดังนี้
๑. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดCวย
๔ กิจกรรม ไดCแกW
๑.๑ กิจกรรมพัฒนางานนโยบายและแผน
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประชุมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โดยมีผูCบริหารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ประธานสหวิทยาเขต ผูCบริหารโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ผูCอำนวยการกลุWม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และคณะครูโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เขCารWวม
ประชุมพิจารณา ดังนี้
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๔๑

- จัดทำขCอมูลโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถA จำนวน ๑๑ โรงเรียน (จังหวัดพิษณุโลก ๗ โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถA ๔ โรงเรียน)
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามนโยบายเรWงดWวนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ปรับปรุงขCอมูลโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธA ๒๕๖๔ และลงพื้นที่นำเสนอขCอมูลตWอคณะกรรมการบูรณาการดCานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธA ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานCอมเกลCา อุตรดิตถA และโรงเรียน
พรหมพิรามวิทยา ในวันที่ ๓ กุมภาพันธA ๒๕๖๔ เพื่อใหCสอดคลCองกับนโยบายการบูรณาการดCานการศึกษาของ
กระทรวง ศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
๒) ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ระหวWางวันที่ ๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยการมีสWวนรWวมจาก
ทุกฝqายที่เกี่ยวขCอง และใชCผลการดำเนินงานประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนขCอมูลพื้นฐานในการวางแผน
นำนโยบายการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรม
เพื่อนำสูWการปฏิบัติอยWางเปนรูปธรรม เกิดความคุCมคWา และสอดคลCองกับตัวชี้วัดความสำเร็จของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยWางครบถCวน
๓) ประชุมพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA โดยมีผูCบริหารสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ประธาน
สหวิทยาเขต ผูCบริหารโรงเรียน ผูCอำนวยการกลุWมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และ
เจCาหนCาที่ที่เกี่ยวขCอง เขCารWวมประชุมพิจารณา จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒
ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
๔) ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และนำเขCาที่ประชุม
เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
๕) ติดตามความกCาวหนCาการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA เปนรายไตรมาส
งบประมาณ จำนวน ๑๓๙,๐๑๐ บาท (-หนึ่งแสนสามหมื่นเกCาพันสิบบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ไดCรับการ
เสนอเขCารWวมโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จำนวน ๑๑ โรงเรียน ไดCแกW จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียน
พรหมพิรามวิทยา โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา โรงเรียนบางกระทุWมพิทยาคม โรงเรียนนครไทย โรงเรียน
วังทองพิทยาคม โรงเรียนวัดโบสถAศึกษา โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ4 โรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษานCอมเกลCา อุตรดิตถA โรงเรียนบCานโคกวิทยาคม โรงเรียนตรอนตรีสินธุA และโรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภA
โดยพิจารณาขCอมูลจากแผนที่และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม มีโรงเรียนประถมศึกษาและ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่เป็นเครือข่ายโดยรอบที่จะนำนักเรียนมาเรียนต่อ หรือเรียนรวมในอนาคต
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สามารถรองรับนักเรียนจากโรงเรียนแข่งขันสูงเพื่อความเสมอภาค ความเท่าเทียม ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปเรียน และเป็นทางเลือกให้ผู้ปกครองและชุมชนนำบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้าน

๒) แผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถA ผWานความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก และใชCเปนกรอบแนวทาง
การดำเนินงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหCเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองยุทธศาสตรAชาติและ
นโยบายที่เกี่ยวขCองทุกระดับ และมุWงเนCนประโยชนAตWอผูCมีสWวนไดCสWวนเสียทุกสWวนที่เกี่ยวขCอง
๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ขับเคลื่อนคุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษาอยWางเปนระบบ มีรูปแบบ (Model) และกลไกรWวมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหCบรรลุเป_าหมาย
ตามสภาพบริบทของหนWวยงาน/สถานศึกษา ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เครือขWาย
สหวิทยาเขต ภาคีเครือขWายภาครัฐและเอกชน และกลุWมงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔) ติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ทบทวนปรับเปลี่ยน ปรับลด บางโครงการ/กิจกรรม
ใหCเหมาะสมกับสถานการณAโควิด - 19
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๔๓

๑.๒ กิจกรรมพัฒนางานวิเคราะหAงบประมาณ จัดตั้ง จัดสรรและบริหารงบประมาณ
วิธีการดำเนินงาน
๑) แตWงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปKงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน
รายการคWาครุภัณฑA ที่ดินและสิ่งกWอสรCาง ใหCเปนไปตามแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนในสังกัด ประกอบดCวยผูCอำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธาน รองผูCอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่รับผิดชอบกลุWมนโยบาย
และแผน ประธานเครือขWายสหวิทยาเขต ๙ สหวิทยาเขต ผูCแทนผูCบริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และผูCแทน
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โดยมีผูCอำนวยการกลุWมนโยบายและแผน เปนกรรมการและเลขานุการ
- คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดCวย
ผูCอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนประธาน รองผูCอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูCอำนวยการ
กลุWม/หนWวย และเจCาหนCาทีท่ เี่ กี่ยวขCอง โดยมีผูCอำนวยการกลุWมนโยบายและแผน เปนกรรมการและเลขานุการ
๒) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจWาย ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
งบลงทุน รายการคWาครุภัณฑA ที่ดินและสิ่งกWอสรCาง ตามความขาดแคลนและความตCองการจำเปน โดยใชC
ฐานขCอมูลสิ่งกWอสรCาง B-OBEC งบประมาณที่ไดCรับจัดสรรปKงบประมาณที่ผWานมา และแนวทางพัฒนางานตามนโยบาย
- สำหรับโรงเรียนทั่วไป จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ แจCงปฏิทินการดำเนินงาน ชี้แจงและพิจารณา
กรอบวงเงินจัดตั้งงบประมาณ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และ ครั้งที่ ๒ พิจารณากลั่นกรองจัดตั้งงบประมาณ
ตามที่โรงเรียนเสนอขอ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ แจCงปฏิทินการดำเนินงาน
ชี้แจงและพิจารณากรอบวงเงินจัดตั้งงบประมาณ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒ พิจารณากลั่นกรอง
จัดตั้งงบประมาณตามที่โรงเรียนเสนอขอ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑ ครั้ง ชี้แจงและพิจารณากรอบวงเงินจัดตั้ง
งบประมาณ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓) จัดทำขCอมูลจัดตั้งงบประมาณ ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน รายการคWาครุภัณฑA
ที่ดินและสิ่งกWอสรCาง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และโรงเรียนในสังกัด ภายใน
กรอบวงเงินที่ไดCรับจัดสรร โดยบันทึกขCอมูลผWานทางเว็บไซตAและจัดสWงเอกสารตามแบบเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
ใหCสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเวลาที่กำหนด
งบประมาณ จำนวน ๙,๒๖๕ บาท (เกCาพันสองรCอยหกสิบหCาบาทถCวน)
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ผลการดำเนินงาน
๑) การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจWาย ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน รายการ
คWาครุภัณฑA ที่ดินและสิ่งกWอสรCาง สำหรับโรงเรียนในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถA เปนไปตามความขาดแคลนและความตCองการจำเปน ดCวยความโปรWงใส สามารถตรวจสอบไดC มีความถูกตCอง
ครบถCวน เสร็จทันตามกรอบระยะเวลาทีส่ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
๒) การจัดสรรและการบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก
อุตรดิตถA และโรงเรียนในสังกัด เปนไปตามแนวทางการดำเนินงาน กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวขCอง

๑.๓ กิจกรรมพัฒนางานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน
วิธีการดำเนินงาน
๑) เขCารWวมประชุมประสานแผนการตรวจราชการ ปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อสนับสนุน
การตรวจ ติดตามการปฏิบัติราชการหรือการดำเนินงานตามภารกิจของหนWวยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการ กรณีปกติและกรณีพิเศษ ผWานโปรแกรม Zoom จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗
๒) แจCงประชาสัมพันธAแผนการตรวจราชการ และการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหCบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อเตรียมความพรCอมรับการตรวจราชการและรายงานผลการดำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระการติดตาม ๕ ส่วน ได้แก่ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ จุดเน้นของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายการจัดการศึกษา
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)
๓) แตWงตั้งคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวง
ศึกษาธิการ ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔๕

๔) ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำขCอมูล และ
กลั่นกรอง ตรวจสอบการรายงานขCอมูลใหCถูกตCอง ครบถCวน ตรงประเด็น กWอนรายงานหนWวยงานที่เกี่ยวขCอง
และอัพโหลดขCอมูลผWานทางเว็บไซตAตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
งบประมาณ จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
๑) การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA
และการรายงานผลการดำเนินงานสอดคลCองกับนโยบาย/จุดเนCนของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ถูกตCอง ครบถCวนทุกประเด็น และเสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด

๒) ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด สามารถดำเนินการ บรรลุค4าเป?าหมาย ๙ ตัวชี้วัด
คิดเปนรCอยละ ๙๐ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมWประเมินผลระดับคุณภาพเหมือนทุกปK
ที่ผWานมาเนื่องจากสถานการณAโควิด 19 และผลการติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยูWใน ระดับดีเยี่ยม
๑.๔ กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR)
วิธีการดำเนินงาน
๑) พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหCมีความรูCความเขCาใจเกี่ยวกัับ
ยุทธศาสตรAชาติ แผนงานระดับตWาง ๆ และการนำเขCาขCอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR)
๒) ดำเนินการนำเขIาโครงการ/การดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปVงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) ติดตามความกCาวหนCาการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปVงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA เพื่อนำขCอมูลรายงานความกCาวหนCา
การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔๖

๔) รายงานความกCาวหนCาการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR)
เปนรายไตรมาส

งบประมาณ จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
๑) บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบดCวยรองผูCอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูCอำนวยการกลุWม และผูCรับผิดชอบโครงการ รวมทั้งสิ้น ๒๐ คน ไดCรับการพัฒนาศักยภาพเขCารับการอบรม
สรCางความรูCความเขCาใจ วิเคราะหAความสอดคลCองระหวWางโครงการกับยุทธศาสตรAและแผนระดับรอง และการนำเขCา
ขCอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR) ผWานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวWางวันที่ ๑๓ - ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี
คะแนนผลการทดสอบหลังเรียน (Post-test) สูงกวWาแบบทดสอบกWอนเรียน (Pre-test) ทุกคน
๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ดำเนินการนำเขCาขCอมูลโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปVงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และโครงการที่ไดIรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักในสDวนกลาง
ในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR) จำนวนทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ
๓) กำกับ ติดตาม รายงานความกCาวหนCาการดำเนินงานตามโครงการและการใชCจWายงบประมาณ
ในระบบติดตามและประเมินผลแหWงชาติ (eMENSCR) เปนรายไตรมาส สะทCอนผลการดำเนินงานไปยังหนWวยงาน
ตCนสังกัดและหนWวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวขCองภายในเวลาที่กำหนด และสามารถนำผลการดำเนินงานไปใชCเปนขCอมูล
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารจัดการ และปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหCเกิด
คุณภาพและมีประสิทธิภาพในปKงบประมาณถัดไป
ปZญหา อุปสรรค และขCอเสนอแนะ
๑) สถานการณAการแพรWระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหCตCองเปลี่ยนกิจกรรม
การดำเนินงานใหCสอดรับกับมาตรการป_องกันโรคติดเชื้อดังกลWาว เชWน งดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีผูCเขCารWวม
กิจกรรมเปนจำนวนมาก ปรับเปลี่ยนรูปแบบเปนการประชุมออนไลนA
๒) การจัดสรรงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไมWเปนไปตามที่
คาดการณAไวCตามแผนปฏิบัติการประจำปK ทำใหCการดำเนินงานไมWเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด การบริหาร
โครงการและการใชCจWายงบประมาณไมWเปนไปตามเป_าหมาย แตWยังคงมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการดำเนินงาน
ใหCบรรลุตามวัตถุประสงคAของโครงการ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔๗

๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ประกอบดCวย ๕ กิจกรรม ไดCแกW
๒.๑ กิจกรรมสWงเสริมพัฒนาการวางแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีการดำเนินงาน
๑) จัดทำขCอมูลปริมาณงานสถานศึกษา และตำแหนWงวWางขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA
๒) แตWงตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบริหารอัตรากำลัง
ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจCางชั่วคราว ใหCเปนไปตามแนวปฏิบัติ หลักเกณฑA
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๓) จัดประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลังขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มี
อัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑAที่ ก.ค.ศ.กำหนด ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกวWา
เกณฑAที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๔) นำผลการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เสนอตWอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถA และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/
อุตรดิตถA เพื่อพิจารณาอนุมัติ
๕) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถA ออกคำสั่งตัดโอนตำแหนWงและอัตรา
เงินเดือนฯ แจCงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและดำเนินการแจCงสถานศึกษา/กลุWมงานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่เกี่ยวขCอง
งบประมาณ จำนวน ๓๔,๒๗๐ บาท (-สามหมื่นสี่พันสองรCอยเจ็ดสิบบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้
- วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เกลี่ยอัตรากำลังขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่มีอัตรากำลังสายงานการสอน (ตำแหนWงวWาง) เกินเกณฑAที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงาน
การสอนต่ำกวWาเกณฑA ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๖ อัตรา
- วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ วางแผนบรรจุนักศึกษาทุนผูCไดCรับการคัดเลือกเขCารWวมโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาทCองถิ่น ปKการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ อัตรา แยกเปนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๑๗ อัตรา
และจังหวัดอุตรดิตถA จำนวน ๑๖ อัตรา พิจารณาวางแผนไปยังสถานศึกษาตามวิชาเอกที่ไดCรับจัดสรรไปยัง
สถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกวWาเกณฑAที่ ก.ค.ศ. กำหนด และขาดเกณฑAตามมาตรฐานวิชาเอก
จำแนกเปนโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓๒ อัตรา และโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถA จำนวน ๑ อัตรา
- วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑) เกลี่ยอัตรากำลังพนักงานราชการ สายครูผูCสอน (ตำแหนWงวWาง)
จำนวน ๑ อัตรา และสายครูผูCสอน (คนครอง) จำนวน ๕ อัตรา ผWานการประชุมระบบออนไลนA โดยใชCขCอมูลของ
พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาแจCงความประสงคAเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา และ ๒) วางแผนรองรับ
การบรรจุผูCสำเร็จการศึกษาทุนโครงการสWงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรAและคณิตศาสตรA

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔๘

(สควค.) ระดับปริญญาโทไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกวWาเกณฑAที่ ก.ค.ศ. กำหนด และ
ขาดเกณฑAตามมาตรฐานวิชาเอก โดยวางแผนไปยังโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๒ อัตรา
- วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เกลี่ยอัตรากำลังขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาสายงานการสอน (ตำแหนWงวWาง) จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑAที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกวWาเกณฑAที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๕ อัตรา

๒.๒ กิจกรรมสWงเสริมการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแตWงตั้งขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขKาราชการครู
วิธีการดำเนินงาน
๑) ศึกษาวิเคราะหAกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑAและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยถือปฏิบัติ
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๒๔ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๗๓๑๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒) แจCงงานอัตราสำรวจ ตรวจสอบ ตำแหนWงวWาง ตำแหนWงครู พรCอมความตCองการวิชาเอก และ
ขาดตามมาตรฐานวิชาเอก เพื่อประกาศรับยCายครู ประจำปK พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) รับคำรCองขอยCายฯ ตรวจสอบ วิเคราะหA วินิจฉัย เหตุผล ขCอมูลพื้นฐาน ตามหลักฐานเอกสาร
ที่ประกอบคำรCองขอยCาย และดำเนินการยCายขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกระบวนการ หลักเกณฑA
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๔) แจCงคำสั่งฯ ใหCผูCเกี่ยวขCองทราบ และจัดทำทะเบียนคุมเพื่อเปนฐานขCอมูลในการบริหารงาน
อัตรากำลังตWอไป
พนักงานราชการ
๑) ศึกษากฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ แนวปฏิบัติตWาง ๆ วางแผนงาน/โครงการ แตWงตั้งคณะกรรมการ
ชุดตWาง ๆ และกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
๒) ประกาศและรับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการตามหลักเกณฑA วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด
๓) ดำเนินการสรรหา เลือกสรรตามกระบวนการ และรายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔๙

งบประมาณ จำนวน ๖๕,๔๓๐ บาท (-หกหมื่นหCาพันสี่รCอยสามสิบบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) มีขCาราชการครูขอยCายประจำปK พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ มาดำรงตำแหนWงที่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA แยกเปนภายในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๕๔ ราย
และจากเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จำนวน ๗๗ ราย ปรากฎผลการพิจารณายCาย จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓๐ อัตรา
(ยCายกรณีปกติ ๒๔ ราย บรรจุแตWงตั้ง จำนวน ๒ ราย ยCายกรณีพิเศษ จำนวน ๔ ราย) สำหรับจังหวัดอุตรดิตถA
มีตำแหนWงวWาง ๕ อัตรา แตWไมWสามารถพิจารณารับยCายไดCในรอบนี้ เนื่องจากเปนตำแหนWงวWางในสถานศึกษาที่มีอัตรา
ขCาราชการครูเกินเกณฑAตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
๒) การบริหารอัตรากำลังเปนไปอยWางมีคุณภาพ การยCายขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหนWงครู และการเลือกสรรพนักงานราชการ ดำเนินการอยWางเปนระบบ ชัดเจน เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด
และเปนไปตามหลักเกณฑA วิธีการ เกิดความเปนธรรม เสมอภาคในทุกระดับ สามารถตรวจสอบไดC ไมWมีปZญหา
การรCองเรียน รCองทุกขAใด ๆ
๓) สถานศึกษาในสังกัดมีขCาราชการครูครบถCวน ตรงตามวิชาเอกที่กำหนด มีพนักงานราชการ
ไปปฏิบัติหนCาที่ตรงตามความตCองการของสถานศึกษา สWงผลใหCผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้น

๒.๓ กิจกรรมพัฒนาระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗)
วิธีการดำเนินงาน
๑) จัดทำฐานขCอมูลขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA โดยมีรายละเอียดประกอบดCวย ชื่อ-สกุล ตำแหนWง โรงเรียน/สพท.
เลขประจำตัวประชาชน วัน เดือน ปKเกิด
๒) จัดทำ ก.พ.๗/ก.ค.ศ.๑๖ ของขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัด
ใหCเปนไฟลAเอกสารอิเล็กทรอนิกสA (pdf) โดยตั้งชื่อเปนเลขประจำตัวบัตรประชาชนทุกราย
๓) สรCางโปรแกรมเรียกใชCงาน “โปรแกรมระบบขอสำเนาประวัติขCาราชการ”
๔) นำขCอมูลเขCาระบบทั้งฐานขCอมูลและไฟลAเอกสารอิเล็กทรอนิกสA (pdf)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๐

งบประมาณ จำนวน ๓๐,๒๐๐ บาท (-สามหมื่นสองรCอยบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ดำเนินการจัดทำ ควบคุม
แกCไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม การเก็บรักษาทะเบียนประวัติ และ ก.พ.๗/ก.ค.ศ.๑๖ ของขCาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใช,ระบบอิเล็กทรอนิกส> เกี่ยวกับบรรจุแตWงตั้ง การยCาย การเปลี่ยนตำแหนWง การเลื่อน
วิทยฐานะ การเลื่อนเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงแกCไขคำนำหนCา ชื่อ สกุล การเพิ่มชื่อคูWสมรส การเพิ่มวุฒิการศึกษา
การเพิ่มใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสA
๒) มีผูCขอสำเนาประวัติขCาราชการ สWวนใหญWอยูWในชWวงเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน
๓๖๒ ราย แยกตามเหตุผลดังนี้ ๑) ประกอบการขอยCาย/เปลี่ยนตำแหนWง ๑๕๕ ราย ๒) ประกอบการแตWงตั้ง
ตำแหนWงครู ๕ ราย ๓) ประกอบการสมัครสหกรณA/ชพค./ชพส. ๒๔ ราย ๔) ประกอบการขอเครื่องราช
อิสริยาภรณA/เข็มเชิดชูเกียรติ ๒๖ ราย ๕) ประกอบการทำ/ตWอใบประกอบวิชาชีพ ๕ ราย ๖) ประกอบการ
เลื่อน/มีวิทยฐานะ ๓๓ ราย ๗) ประกอบการสมัคร/คัดเลือก ๒ ราย ๘) ประกอบการเบิกคWาเชWาบCาน/
ทำธุรกรรมตWาง ๆ ๑๕ ราย และ ๙) ประกอบการทำแฟ_มสะสมงาน/สารสนเทศ ๙๗ ราย
๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีระบบฐานขCอมูลสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติขCาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ถูกตCอง ครบถCวน เปนปZจจุบัน สามารถเขCาถึงขCอมูล
ไดCงWาย สะดวก รวดเร็ว และนำไปใชCประโยชนAในการบริหารงานบุคคลไดCอยWางมีประสิทธิภาพ
๔) ผูCใชCบริการ หนWวยงาน/สถานศึกษา ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความ
พึงพอใจทะเบียนประวัติในระบบอิเล็กทรอนิกสA

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๑

๒.๔ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเลื่อนเงินเดือน
พัฒนาคุณภาพการเลื่อนเงินเดือน
วิธีการดำเนินงาน
๑) ศึกษากฎ ก.ค.ศ. ระเบียบ แนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผน
งานโครงการ แตWงตั้งคณะกรรมการชุดตWาง ๆ และกำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
๒) จัดทำขCอมูลรายโรงเรียน โดยเชื่อมโยงขCอมูลผลการเลื่อนเงินเดือนครั้งกWอนกับขCอมูลจาก
ระบบจWายตรงที่เปนปZจจุบันรายคนของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขCาราชการครู และลูกจCางประจำ
ทุกราย รวม ๒,๓๒๘ ราย โดยนำโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Excel) มาประยุกตAใชCในการเลื่อนเงินเดือน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และโรงเรียนในสังกัดเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการเลื่อนเงินเดือนไดCอยWางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และถูกตCองตามกฎ ก.ค.ศ.
๓) แจCงหนังสือซักซCอมความเขCาใจใหCกับสถานศึกษา และนับมีตัวขCาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ณ วันที่ ๑ กันยายน พรCอมแจCงบุคลากรสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษาทราบ
๔) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลนA ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงและสรCางความ
เขCาใจการดำเนินการเลื่อนเงินเดือน/คWาจCางฯ ประจำปK ๒๕๖๔ ใหCกับผูCบริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่เกี่ยวขCอง รวม ๙๓ คน พรCอมมอบไฟลAโปรแกรมเลื่อนเงินเดือนใหCโรงเรียนตรวจสอบเพื่อยืนยันขCอมูลขCาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวตนอยูWจริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ และดำเนินการเลื่อนเงินเดือนของ
โรงเรียนตามวงเงินที่ไดCรับจัดสรร
๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานขCอมูลการมีตัวตนขCาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามปฏิทินที่กำหนด
๖) รายงานขCอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวตนอยูWจริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔
พรCอมจำนวนเงินเดือนรวม วงเงินการเลื่อนเงินเดือนที่ไดCรับจัดสรรเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/
อุตรดิตถAทราบ จัดทำประกาศเกณฑAการจัดสรรวงเงินการเลื่อนเงินเดือนใหCกับโรงเรียนในสังกัด และวงเงินทีส่ ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากันไวCในการบริหาร เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถA ใหCความเห็นชอบ
๗) คณะกรรมการวิเคราะหA สังเคราะหA ตรวจสอบขCอมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปผล
คะแนน ใหCเปนไปตามหลักเกณฑA คะแนนรCอยละ รCอยละเลื่อน และขั้นคWาจCาง ที่สอดคลCองและสัมพันธAกัน
๘) ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนในรูปของคณะกรรมการ ตามการประเมินผลปฏิบัติงานในรอบ
๖ เดือนหลัง และนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถA พิจารณาใหCความเห็นชอบ ผูCมี
อำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งเลื่อนเงินเดือนขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก/อุตรดิตถA
๙) แจCงผลการเลื่อนเงินเดือนใหCขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ เปนการเฉพาะราย
โดยมีรายละเอียดไมWนCอยกวWา ก.ค.ศ. กำหนด และประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของขCาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานอยูWในระดับดีเดWนและดีมากใหCทราบโดยทั่วกัน โดยประกาศ
กWอนหรือพรCอมกับการแจCงผลการเลื่อนเงินเดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๒

๑๐) ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนในระบบจWายตรงเงินเดือนทุกรายทุกตำแหนWง และรายงานตามแบบ
๑ - ๔ ใหCสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบตามปฏิทินที่กำหนด
งบประมาณ จำนวน ๒๙,๑๐๐ บาท (-สองหมื่นเกCาพันหนึ่งรCอยบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) มีขCอมูลการมีตัวและจำนวนเงินเดือนรวมของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขCาราชการครู
และลูกจCางประจำ ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ สามารถนำไปใชCเปนฐานขCอมูลในการเลื่อนเงินเดือนไดCอยWาง
ถูกตCอง และเปนปZจจุบัน
๒) สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาและสถานศึกษา สามารถดำเนินการเลื่อนเงินเดือนและเลื่อนขั้น
คWาจCาง เปนไปตามกฎ ก.ค.ศ. แนวปฏิบัตสิ ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และขCอตกลงรWวมกัน
อยWางถูกตCอง
๓) ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดCรับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
อยWางโปรWงใส เปนธรรม ตรวจสอบไดC โดยความเห็นชอบของ กศจ.พิษณุโลก และ กศจ.อุตรดิตถA
๔) มีบัญชีถือจWายเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) ของขCาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจCางประจำ

๒.๕ กิจกรรมสWงเสริมวิชาชีพ เพิ่มขีดความสามารถ สรCางขวัญกำลังใจใหCครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหนCาที่ และผลงานทางวิชาการ
ของขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะใหCสูงขึ้น จำนวน ๓ ครั้ง ในวันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔, วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
๒) เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณAและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปK พ.ศ.๒๕๖๔
ใหCขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๔ ราย จำแนกเปน ชั้น ป.ช. สตรี ๑ ราย
ชั้น ป.ม. บุรุษ ๔ ราย สตรี ๑ ราย ชั้น ท.ช. บุรุษ ๓๑ ราย สตรี ๘๙ ราย ชั้น ท.ม. บุรุษ ๗ ราย สตรี
๒๑ ราย ชั้น ต.ม. บุรุษ ๒๗ ราย สตรี ๒๕ ราย และ เหรียญ ร.จ.พ. ๘๘ ราย
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๓

งบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น โดยไดCรับการพิจารณาอนุมัติ
ผPานเกณฑ4 จำนวน ๒ ราย ไดCแกW กลุWมสาระการเรียนรูCวิทยาศาสตรA (รายที่ปรับปรุงแกCไข) จำนวน ๑ ราย
และกลุWมสายงานนิเทศการศึกษา (รายใหมW) จำนวน ๑ ราย และไดCรับการพิจารณาใหC ปรับปรุงผลงานครั้งที่ ๑
ภายใน ๖ เดือน ไดCแกW กลุWมสายงานบริหารสถานศึกษา (รายใหมW) จำนวน ๒ ราย
๒) ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดCรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณA ซึ่งเปน
เครื่องหมายแหWงเกียรติยศ พระมหากษัตริยAทรงพระกรุณาโปรดเกลCาโปรดกระหมWอมพระราชทานแกWผูCกระทำ
ความดีความชอบเปนประโยชนAแกWราชการหรือสาธารณชน ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร เพื่อเปนบำเหน็จ
ความชอบและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศอยWางสูงแกWผูCไดCรับพระราชทาน
๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูdระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐
ประกอบดCวย ๒ กิจกรรม ไดCแกW
๓.๑ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูCบริหารการศึกษา ผูCบริหารสถานศึกษา ขCาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
วิธีดำเนินงาน
๑) กระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหCสหวิทยาเขตและสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการ
บริหารและจัดการศึกษา ครอบคลุมทั้งดCานการบริหารวิชาการ ดCานการบริหารงบประมาณ ดCานการบริหาร
งานบุคคล และดCานการบริหารงานทั่วไป
๒) สนับสนุน สWงเสริม และติดตามใหCสถานศึกษาในสังกัด จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไดCอยWางมี
ประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงคA
๓) จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติราชการ และบริหารจัดการ
ศึกษา ใหCแกWผูCบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูCบริหารโรงเรียน และผูCอำนวยการกลุWม สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา อยWางนCอยเดือนละ ๑ ครั้ง
๔) สรุปและรายงานการประชุมใหCบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทราบ
และถือปฏิบัติในสWวนที่เกี่ยวขCอง
งบประมาณ จำนวน ๑๔๙,๓๐๐ บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นเกCาพันสามรCอยบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) ผูCบริหารการศึกษา ผูCบริหารสถานศึกษา ขCาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
มีความรูแC ละทักษะที่จำเปนตอบสนองระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐
๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และสถานศึกษาในสังกัด
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการ นำหลักเกณฑAการบริหารกิจการบCานเมืองที่ดี (Good - Governance)

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๔

มาใชCบริหารจัดการศึกษา ปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติของทางราชการ บนพื้นฐานของ
ความถูกตCอง โปรWงใส ตรวจสอบไดC สามารถยกระดับพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูรW ะบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ ๔.๐ และมีความพรCอมกCาวสูWประชาคมอาเซียน

๓.๒ กิจกรรมจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีการดำเนินงาน
๑) สรCางความรูCความเขCาใจการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการใหCบุคลากรทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA รวมทั้งประชาสัมพันธA
ใหCผูCมีสWวนเกี่ยวขCอง (Stakeholders) รับทราบ เพื่อใหCการสนับสนุนและรWวมมือในการระดมทรัพยากร
๒) มอบหมายรองผูCอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบงานการปฏิบัติราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กำหนดใหCมีเจCาภาพหลักและเจCาภาพรองในการประสาน
กำกับ ติดตาม และประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
๓) ดำเนินการตามตัวชี้วัดเพื่อใหCสามารถปรับปรุงการพัฒนางานใหCบรรลุผลสำเร็จตามเป_าหมาย
ไดCอยWางมีประสิทธิภาพ
๔) แตWงตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองของหนWวยงาน เพื่อรับรองการประเมินตนเอง และ
วิเคราะหAนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน
๕) รายงานผลการประเมินตนเองตามปฏิทินการรายงาน ผWานระบบ KRS ที่กำหนด
๖) ติดตามผลการดำเนินงาน (Site Visit) เพื่อรับทราบปZญหา อุปสรรค และนำมากำหนด
แนวทางแกCไข
งบประมาณ จำนวน ๒,๗๐๐ บาท (-สองพันเจ็ดรCอยบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนไปตามมาตรฐานครบทุกตัวชี้วัด
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๕

โดยมีผลการติดตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
อยูWใน ระดับดีเยี่ยม

ปZญหา อุปสรรค และขCอเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณAการแพรWระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สWงผลใหC
สถานศึกษาไมWสามารถจัดการเรียนการสอนไดCตามปกติ การเก็บขCอมูลตัวชี้วัดของสถานศึกษาไมWสามารถดำเนินการไดC
ควรมีการวางแผนรองรับโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชCสำหรับขับเคลื่อนการเก็บขCอมูลตามตัวชี้วัด เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดเก็บขCอมูลในปKงบประมาณถัดไป
๔. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ประกอบดCวย ๑ กิจกรรม ไดCแกW
๔.๑ กิจกรรมตรวจสอบดCานการเงิน บัญชี พัสดุ และหลักฐานการจWายเงินของโรงเรียน
วิธีการดำเนินงาน
๑) ตรวจสอบดCานการเงิน บัญชี และพัสดุโรงเรียนตามประเด็นที่กำหนด จำนวน ๑๒ โรงเรียน
โดยตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการจWาย สอบถาม และสัมภาษณAเจCาหนCาที่ที่เกี่ยวขCอง และสรุปรายงานผล
ตWอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) ตรวจสอบการเบิกจWายเงินและหลักฐานการจWายดCวยระบบ GFMIS จำนวน ๑ โรงเรียน
๓) ตรวจสอบเงินรายไดCสถานศึกษา จำนวน ๕ โรงเรียน
๔) ตรวจสอบเงินสนับสนุนคWาใชCจWายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตWระดับอนุบาลจนถึง
การศึกษาภาคบังคับ จำนวน ๕ โรงเรียน
๕) ตรวจสอบคWาใชCจWายคWาสาธารณูปโภคของสWวนราชการและโรงเรียนในสังกัด ๕๗ โรงเรียน
(ตามนโยบายรัฐบาล) รวบรวมขCอมูลจากระบบ NEA จำนวน ๕๗ โรงเรียน นำมาวิเคราะหA เพื่อรายงานผลตWอ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๕ เดือนแรกของไตรมาสถัดไป
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๕๖

งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (-หCาหมื่นบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานดCานบัญชี การเงินของสถานศึกษาในสังกัด รวม ๑๒ แหWง
ปรากฏผลการตรวจสอบ จำนวน ๑๐ ประเด็น ดังนี้
แผนปฏิบัติการประจำปU รCอยละ ๕๐ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปKถูกตCอง ครบถCวน
มอบหมายผูCรับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปK สอดคลCองกับภารกิจของโรงเรียนและจุดเนCนของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบุกิจกรรม วงเงินและระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
ที่ชัดเจน สามารถควบคุมการใชCจWายเงินที่มีประสิทธิภาพ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปK ติดตามและ
รายงานผลการดำเนินงาน อีกรCอยละ ๕๐ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปKยังไมWถูกตCองครบถCวน เชWน ไมWไดC
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมWครอบคลุมแหลWงเงินทุกประเภทที่อยูWในความรับผิดชอบ
ของโรงเรียนประกอบดCวยเงินบริจาค เงินอุดหนุนที่ไดCรับจากองคAกรปกครองสWวนทCองถิ่น และเงินรายไดCสถานศึกษา
การใชCจWายเงินโดยสWวนใหญWเปนกรณีเรWงดWวนและเปนโครงการ/กิจกรรมที่ไมWไดCกำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปK
หรือมีการใชCจWายเงินเกินกวWาที่กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปK
การควบคุมเงินคงเหลือ รCอยละ ๖๖.๖๗ มีการควบคุมเงินคงเหลือที่รัดกุม เหมาะสม
สามารถควบคุมเงินที่มีอยูWในความรับผิดชอบไดCครบถCวน รCอยละ ๓๓.๓๓ การควบคุมเงินคงเหลือยังไมWถูกตCอง
ไมWรัดกุม
การเก็บรักษาเงิน รCอยละ ๖๖.๖๗ การเก็บรักษาเงินถูกตCองเปนไปตามที่ระเบียบกำหนด
รCอยละ ๓๓.๓๓ การเก็บรักษาเงินไมWถูกตCอง ไมWครบถCวน
การควบคุมการรับเงิน รCอยละ ๙๑.๖๗ มีการควบคุมการรับเงินถูกตCอง ครบถCวน
เปนไปตามที่ระเบียบกำหนด รCอยละ ๘.๓๓ ควบคุมการรับเงินไมWถูกตCองครบถCวนตามที่ระเบียบกำหนด เชWน
ไมWมีคำสั่งหรือบันทึกมอบหมายผูCทำหนCาที่รับ - จWายเงินเปนลายลักษณAอักษร
การควบคุมการจPายเงิน รCอยละ ๑๐๐ ควบคุมการเงินจWายเงินไมWถูกตCอง เชWน
การจัดทำบัญชี รCอยละ ๖๖.๖๗ จัดทำบัญชีถูกตCอง ครบถCวน เปนปZจจุบัน รCอยละ ๓๓.๓๓
จัดทำบัญชีไมWครบถCวนถูกตCองเปนปZจจุบัน
การจัดทำรายงานการเงิน รCอยละ ๑๖.๖๗ จัดทำรายงานการเงินครบถCวนถูกตCอง เปนไป
ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รCอยละ ๘๓.๓๓ จัดทำรายงานการเงิน
ไมWเปนไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
การตรวจสอบรับ–จPายประจำวัน รCอยละ ๙๑.๖๗ มีการตรวจสอบรับ – จWายประจำวัน
เปนไปตามที่ระเบียบกำหนด รCอยละ ๘.๓๓ ไมWจัดใหCมีการตรวจสอบรับ - จWายประจำวัน
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๕๗

การควบคุมลูกหนี้เงินยืม รCอยละ ๑๖.๖๗ มีการควบคุมลูกหนี้เงินยืมรัดกุม เหมาะสม
เปนไปตามที่ระเบียบกำหนด รCอยละ ๘๘.๓๓ ควบคุมลูกหนี้เงินยืม ยังไมWรัดกุมเพียงพอ
การควบคุมใบเสร็จรับเงิน รCอยละ ๕๐ มีการควบคุมใบเสร็จรับเงินถูกตCอง ครบถCวน
เปนไปตามที่ระเบียบกำหนด รCอยละ ๕๐ การควบคุมใบเสร็จรับเงินไมWถูกตCองครบถCวนเปนไปตามที่ระเบียบ
กำหนด เชWน มีการใชCใบเสร็จรับเงินขCามปKงบประมาณ ไมWจัดทำรายงานการใชCใบเสร็จรับเงินเสนอผูCอำนวยการ
โรงเรียนทราบ
๒) ดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจCางของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๒ แหWง ปรากฎผลดังนี้
การจัดซื้อจัดจKางดKวยวิธีเฉพาะเจาะจง รCอยละ ๗๕ ดำเนินการจัดชื้อจัดจCางเปนไปตามที่
ระเบียบกำหนด รCอยละ ๒๕ ดำเนินการจัดชื้อจัดจCางไมWถูกตCองตามที่ระเบียบกำหนด เชWน กรณีจัดซื้อจCาง
ตั้งแตW ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป โรงเรียนไมWดำเนินการจัดซื้อจัดจCางผWานระบบอิเล็กทรอนิกสA (e-GP) ทำใหCไมWพบ
เลขที่สัญญาการจัดซื้อจากระบบ
การจัดซื้อจัดจKางดKวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส4 (e–bidding) รCอยละ ๑๐๐ ดำเนินการ
ถูกตCองตามที่ระเบียบกำหนด
๓) ดำเนินการตรวจสอบการบริหารสินทรัพยA การควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด รวม ๑๒ แหWง
ปรากฏผลดังนี้
การจัดทำบัญชีวัสดุ รCอยละ ๔๑.๖๗ จัดทำบัญชีวัสดุครบถCวนทุกรายการ บันทึกควบคุม
การรับ–จWายวัสดุแยกตามประเภทของวัสดุครบถCวน เปนปZจจุบันทุกรายการ รCอยละ ๕๘.๓๓ การจัดทำบัญชี
วัสดุ ยังไมWเปนไปตามรูปแบบที่ กวพ. กำหนด
การจัดทำทะเบียนคุมทรัพย4สิน รCอยละ ๗๕ มีการจัดทำทะเบียนคุมทรัพยAสินเปนไปตาม
รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด รCอยละ ๒๕ บันทึกควบคุมครุภัณฑAในทะเบียนคุมทรัพยAสินไมWครบถCวนทุกรายการ
การจัดสPงรายงานประจำปUใหKหนPวยงานที่เกี่ยวขKอง รCอยละ ๘๓.๓๓ มีการรายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจำปK ใหCสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และสำนักการตรวจเงินแผWนดิน
รCอยละ ๑๖.๖๗ ไมWมีการรายงานตรวจสอบพัสดุประจำปK
การควบคุมและการจัดเก็บพัสดุ และทรัพย4สิน รCอยละ ๑๐๐ ควบคุมพัสดุโดยจัดเก็บ
เปนหมวดหมูW สะดวกตWอการเบิกจWาย และสถานที่จัดเก็บพัสดุมีความเหมาะสม ปลอดภัย
๔) ดำเนินการตรวจสอบคWาสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัด รวม ๕๗ แหWง นำมาวิเคราะหA
พรCอมรวบรวมงบประมาณที่ใชCคWาสาธารณูปโภคจากแหลWงเงินตWาง ๆ ภายในโรงเรียน หนี้คWาสาธารณูปโภค
แตWละไตรมาส ดำเนินการจัดทำครบทั้ง ๔ ไตรมาส และรวบรวมสรุปสWงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานภายในกำหนด
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๕๘

๕) ดำเนินการตรวจสอบเงินรายไดCสถานศึกษา จำนวน ๕ แหWง ปรากฎผลดังนี้
การควบคุมและการใชKจPายเงินรายไดKสถานศึกษา รCอยละ ๒๐ มีการควบคุมการรับ- จWายเงิน
รายไดCสถานศึกษาที่รัดกุมเพียงพอ รCอยละ ๘๐ การรับเงินรายไดCสถานศึกษามีการออกใบเสร็จรับเงินแตWไมW
ครบทุกรายการ
๖) ตรวจสอบการปฏิบัติงานดCานบัญชี การเงินของโรงเรียนหนWวยเบิกในสังกัด จำนวน ๑ แหWง
พบวWาการควบคุมการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานกำหนดหนCาที่ความรับผิดชอบ
ของแตWละบุคคลชัดเจน และจัดใหCมีการตรวจสอบรับ-จWายประจำวันตามระเบียบกระทรวงการคลังวWาดCวยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจWายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินสWงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขCอ ๔๓ และขCอ ๘๓
๗) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคWาใชCจWายในการจัดการศึกษาตั้งแตWระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ โรงเรียน พบวWากิจกรรมสนับสนุนคWาใชCจWายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบเงินอุดหนุน เปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๕. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดCวย
๓ กิจกรรม ไดCแกW
๕.๑ สรCางและพัฒนาระบบขCอมูล Big Data SPM.Plk Utt
วิธีการดำเนินงาน
๑) วางแผนจัดทำขCอมูลสารสนเทศเบื้องตCนที่ควรจัดเก็บในระบบ Big Data SPM.Plk Utt
เพื่อนำเสนอผWานหนCาเว็บไซตAของหนWวยงาน/สถานศึกษา
๒) ประสานบุคลากรทุกคนภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผูCบริหารโรงเรียนทุกแหWง
ในสังกัด รWวมพิจารณาและกลั่นกรองขCอมูล ผWาน Google Form
งบประมาณ จำนวน - บาท
ผลการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีขCอมูลสารสนเทศเบื้องตCนที่ควร
จัดเก็บในระบบขCอมูล Big Data SPM.Plk Utt จำนวน ๑๐ ดCาน และหนWวยงาน/สถานศึกษา จำเปนตCอง
นำเสนอผWานหนCาเว็บไซตAของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน แตWเนื่องจากสถานการณAแพรWระบาด
ของโรคติดเชื้อโควิด – 19 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำลังพิจารณาวางแผนเพื่อดำเนินงาน
ระบบ Big Data จึงตCองชะลอการดำเนินงานกิจกรรมนี้ไวCกWอน
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๕๙

๕.๒ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ซWอมแซม บำรุงรักษา ระบบเครือขWายและอุปกรณA
วิธีการดำเนินงาน
๑) ปรับปรุงซWอมแซมชุดไมคA ระบบเสียง และระบบภาพในหCองประชุม ใหCมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เพื่ออำนวยความสะดวกในการใหCบริการ
๒) ปรับปรุง ซWอมแซม ระบบเครือขWายอินเตอรAเน็ตภายในสำนักงาน บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรA
และเครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอรA ใหCพรCอมใชCงาน
งบประมาณ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) ปรับปรุง ซWอมแซมระบบ Conference ระบบเสียง ระบบภาพ ชุดไมคAประชุม จำนวน
๒๐ ชุด ภายในหCองประชุมพุทธนเรศ สามารถใหCบริการเพื่อการประชุมแบบปกติ หรือประชุมทางไกลใหCกับ
บุคลากรที่ประสานขอใชCบริการไดCอยWางมีประสิทธิภาพ
๒) ปรับปรุง ซWอมแซม ระบบเครือขWายอินเตอรAเน็ตภายในสำนักงาน บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรA
ในสำนักงาน จำนวน ๕๐ เครื่อง และปรับปรุง ซWอมแซม เครื่องสำรองไฟสำหรับเครื่องคอมพิวเตอรA ๒๕ เครื่อง
๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีระบบเครือขWายและอุปกรณA
พรCอมใชCงาน มีความเสถียร สะดวก ปลอดภัยในการใชCงาน สWงผลใหCการบริหารราชการและการปฏิบัตงิ านระดับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา ภายใตCขCอจำกัดของสถานการณAการแพรWระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด 19 ดำเนินไปอยWางตWอเนื่อง ประหยัด คุCมคWา และเกิดประโยชนAสูงตWอทางราชการ
๕.๓ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุWมสWงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิธีการดำเนินงาน
พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในกลุWม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจ
อยWางนCอย ๒ คน /ปKงบประมาณ
ผลการดำเนินงาน
บุคลากรของกลุWม จำนวน ๒ คน เขCารับการพัฒนารWวมประชุมชี้แจงการดำเนินงานการบริหาร
จัดเก็บขCอมูล DMC ๒๕๖๔ ดCวยระบบ ACU Conference เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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๖. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด,านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประกอบดCวย ๑ กิจกรรม ไดCแกW
๖.๑ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผูCปฏิบัติงานดCานการเงิน บัญชี และพัสดุ
วิธีการดำเนินงาน
จัดฝ§กอบรมสรCางความรูCความเขCาใจการปฏิบัติงานดCานงานพัสดุ ใหCแกWขCาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทีป่ ฏิบัติงานดCานพัสดุโรงเรียน รวม ๕๗ โรงเรียน อยWางนCอยโรงเรียนละ ๑ คน ดCวยรูปแบบ
Online ผWานโปรแกรม Zoom Video Communications ในที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
งบประมาณ จำนวน ๒,๑๐๐ บาท (-สองพันหนึ่งรCอยบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) ผูCเขCารับการอบรมมีความรูCความเขCาใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑA ขCอบังคับ และแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวขCองกับการงานพัสดุ สามารถนำไปปฏิบัติงานไดCอยWางถูกตCองตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑAที่เกี่ยวขCอง
ไดCอยWางมีประสิทธิภาพ
๒) บุคลากรที่ปฏิบัติงานดCานงานพัสดุของโรงเรียน ไดCรับการพัฒนาการปฏิบัติงานผWานระบบ
อิเล็กทรอนิกสA กCาวทันตWอการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานดCวยระบบเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยWางตWอเนื่อง

๗. โครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน ประกอบดCวย ๑ กิจกรรม ไดCแกW
๗.๑ กิจกรรมสWงเสริมสนับสนุนการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประชุมผูCบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูCบริหารเครือขWาย ๙ สหวิทยาเขต และ
ผูCอำนวยการกลุWมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วางแผนกำหนดแนวทางใหCทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๗ โรงเรียน
จัดทำธรรมนูญโรงเรียน ใหCเหมาะสมกับบริบทของแตWละโรงเรียน
๒) มอบหมายเครือขWายสWงเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถA รWวมกับ
โรงเรียนอุตรดิตถA จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำธรรมนูญโรงเรียน” ใหCแกWผูCบริหารสถานศึกษา ครูผูCรับผิดชอบ
และเจCาหนCาที่ที่เกี่ยวขCอง ผWานระบบ Zoom Meeting ณ สถานศึกษาของตนเอง ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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สำหรับโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถA จำนวน ๑๘ โรงเรียน และ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียน
โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓๙ โรงเรียน
๓) สWงเสริมสนับสนุนใหCโรงเรียนทุกแหWงจัดทำธรรมนูญโรงเรียน เพื่อเปนเครื่องมือในการสรCาง
ความเขCาใจกับบุคลากรที่เกี่ยวขCองใหCปฏิบัติตนไดCอยWางถูกตCอง เหมาะสม และเปนแนวทางปฏิบัติในการสรCางและ
พัฒนาผูCเรียนใหCมีคุณลักษณะอันพึงประสงคA
งบประมาณ จำนวน ๓,๙๓๕ บาท (-สามพันเกCารCอยสามสิบหCาบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) โรงเรียนทุกแหWงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA จำนวน
๕๗ โรงเรียน มีธรรมนูญโรงเรียนเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหCบังเกิดผล
ตามเป_าหมายดCวยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และประกาศใชCตั้งแตWภาคเรียนที่ ๒ ปKการศึกษา ๒๕๖๔ เปนตCนไป
๒) เผยแพรWประชาสัมพันธAธรรมนูญโรงเรียน จำนวน ๕๗ โรงเรียน ผWานหนCาเว็บไซตAสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA และเว็บไซตAของโรงเรียน
๓) นักเรียนไดCรับการสรCางและพัฒนาใหCมีคุณลักษณะที่พึงประสงคA มีทัศนคติที่ถูกตCอง มีความ
ซื่อสัตยAสุจริต มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีหลักคิดของการเปนพลเมืองที่ดี ประพฤติดี สามารถดำเนินชีวิต
ไดCอยWางเหมาะสม รWวมสรCางความสงบสุขแกWสังคม ตรงตามเป_าหมายในการสรCางผูCเรียนใหCเปนคนดี คนเกWง มีคุณภาพ

๘. โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปรdงใสในการดำเนินงานของหนdวยงาน (ITA)
ประกอบดCวย ๒ กิจกรรม ไดCแกW
๘.๑ กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประกาศเจตนารมณ์ กำหนดนโยบาย และมาตรการในการป้องกันการทุจริต ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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๒) สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตหน้าเสาธง โดยการจัดทำป้ายปฏิญญาเขตพื้นที่
การศึกษาสุจริต
๓) สร้างจิตสำนึกสาธารณะให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Big Cleaning Day
๔) ประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี กำหนดมาตรการ และการดำเนินการในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
๕) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตปลูกจิตสำนึกสู่การเป็นข้าราชการที่ดี ให้กับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
๖) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
งบประมาณ จำนวน ๔๗,๗๖๖ บาท (-สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดรCอยหกสิบหกบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ
และมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม
และสร้างความเชื่อมั่นว่าจะบริหารงานให้ครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอด
จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมในหน่วยงาน และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๒) บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้คำมั่นสัญญา
ต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยวิธีการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา ในการที่จะร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ร่วมปลูกฝังค่านิยม
การซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา สังคม และชุมชน และสร้างเครือข่าย
ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรม
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๓) บรรยากาศการทำงานและสภาพแวดล้อมดีขึ้น เป็นองค์กรแห่งความสุข เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจในหน่วยงาน บุคลากรมีระเบียบวินัยมากขึ้น ตระหนักถึงการสร้างความเป็นระเบียบในสถานที่ทำงานที่มีผล
ต่อการเพิ่มผลผลิต และมีแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาความสะอาดของสถานที่ทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีข้อมูลความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดการทุจริต ซี่งเป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ จัดลำดับความเสี่ยง โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
เนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขหรือจำนวนเงินที่ชัดเจนได้
๕) บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีจิตสำนึกและมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริต
ในทุกรูปแบบทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและชุมชน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
มีความระมัดระวัง ละเว้นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้ และประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี
ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment
Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระดับที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ไม่ผ่านการประเมิน โดยมีคะแนนรวม ๙๑.๒๔ ระดับ A ผลการประเมิน ผ่าน เป็นลำดับที่ ๒๖
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (๔๒ เขต) แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับปรุงพัฒนา และ
ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค-19 ทำให้การจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
เกิดความล่าช้า ต้องปรับรูปแบบแนวทางการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามประกาศของ ศบค. อย่างเคร่งครัด
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๘.๒ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต
วิธีการดำเนินงาน
๑) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูCการเสริมสรCาง คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต) ประจำปKงบประมาณ ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลนA ผWานระบบ Zoom Meeting ใหCกบั ผูCอํานวยการ
โรงเรียน ครูผูCรับผิดชอบโครงการสุจริต ครูผูCรับผิดชอบงานบริหารหลักสูตรตCานทุจริตศึกษา ศึกษานิเทศกAและ
คณะทำงาน รวมทั้งสิ้น ๑๒๔ คน
๒) สWงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนทุกแหWงในสังกัด เชWน กิจกรรม
บริษัทสรCางการดี สูW Marketing ๔.๐ กิจกรรมสรCางจิตสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กิจกรรมสรCางคWานิยม
ความซื่อสัตยAสุจริตใหCแกWสังคมดCวยนวัตกรรมสื่อสาธารณะเชิงสรCางสรรคA ฯลฯ
งบประมาณ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (- สี่หมื่นบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และโรงเรียนในสังกัด มีการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรตCานทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และถอดบทเรียนในการดำเนินกิจกรรม
การเรียนรูC ภายใตCโครงการเสริมสรCางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
๒) ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๗ โรงเรียน จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในรูปแบบที่เหมาะสม และนักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังค่านิยมการซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถี
ชีวิตในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
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โครงการตามภารกิจสำคัญและเรdงดdวน ประกอบดCวยโครงการหลัก ๓ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการจัดหาสื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะประกอบการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รูปแบบ On-Hand ประกอบดCวย ๑ กิจกรรม ไดCแกW กิจกรรม
จัดหาสื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ On-Hand
วิธีการดำเนินงาน
๑) รวบรวมความตCองการจำเป็นในการขอรับสนับสนุนงบประมาณจัดหาสื่อเพื่อพัฒนาผูCเรียนใหCมี
พัฒนาการและความกCาวหนCาในการเรียนรูCอยWางตWอเนื่อง จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถA
๒) จัดทำหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียน และแจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) โรงเรียนดำเนินการคัดเลือกสื่อหนังสือ โดยคณะกรรมการภาคี ๔ ฝqาย นำเสนอขอความ
เห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร
๔) โรงเรียนดำเนินการตรวจรับ ลงทะเบียน และส่งมอบสื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
ที่บ้าน และจัดไว้สำหรับค้นคว้าที่ห้องสมุด
๕) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ กำกับและติดตามการใช้งบประมาณ
และการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้
๖) รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ จำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (-สองลCานหCาแสนบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สามารถบริหารจัดการงบประมาณ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้ครบถ้วนตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียน
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๒) โรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑๐ แห่ง มีสื่อหนังสือเสริมทักษะ
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับนักเรียนในรูปแบบ On-Hand อย่างมีคุณภาพ สามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามแนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และมีผลการดำเนินงานจำแนกระดับความสำเร็จ ส่วนใหญ่
อยู่ใน ระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๑ ขึ้นไป) จำนวน ๗ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๗๐ รองลงมาคือ ระดับดี (ร้อยละ
๗๑ – ๘๐) จำนวน ๓ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ ๓๐
๓) นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองจากสื่อที่มีคุณภาพ นำหนังสือและแบบฝึกหัดไปศึกษาทบทวน
อWานเพิ่มเติมดCวยตนเองที่บCาน พัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบของ On-Hand ทำให้มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะ ความรู้
ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๔) ครูผู้สอน สามารถจัดการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเนื้อหาและรูปแบบการจัด
การเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 จัดทำคลิปวิโอของครูประจำวิชา ติดตามสอบถามผูCเรียนและสอน
เพิ่มเติมผWานการติวออนไลนA
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑) โรงเรียนไมWสามารถจัดซื้อสื่อประกอบการเรียนรูCในสถานการณAการแพรWระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รูปแบบ On Hand ใหCกับนักเรียนไดCครบ ๑๐๐% เนื่องจากงบประมาณ
มีจำนวนจำกัด
๒) การติดตามผลการเรียนรูขC องนักเรียนจะเปนในรูปแบบของการสอบถาม On line ทำใหC
ตCองใชCเวลาในการติดตามความสำเร็จของการใชCสื่อ
๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปK รองรับแผนงาน/
โครงการในการจัดหาสื่อและอุปกรณAที่สWงเสริมการจัดการเรียนรูใC หCนักเรียนในรูปแบบตWาง ๆ ใหCเพียงพอตWอความ
ตCองการของนักเรียนทุกคนที่ขาดแคลน รวมถึงเครื่องมืออุปกรณAที่นักเรียนใชCเปนสื่อการเรียนรูCรWวมกัน วางแผน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใชCสื่อการเรียนรูCจากแหลWงเรียนรูCตWาง ๆ เพื่อสWงเสริมการเรียนรูC
ในรูปแบบ On-Hand อยWางคุCมคWา
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๒. โครงการสdงเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู,วิถีใหมd ประกอบดCวย
๑ กิจกรรม ไดCแกW กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีการดำเนินงาน
๑) วางแผนเตรียมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ แตWงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยและ
ประชุมชี้แจงคณะวิจัย
๒) พัฒนาและสWงเสริมทักษะดCานการวิจัยใหCกับนักวิจัย จำนวน ๒๐ คน ในรูปแบบออนไลนA
๓) ดำเนินการตามกระบวนการวิจัย โดยเก็บขCอมูลจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน ๕๗ โรงเรียน
๔) ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
๕) สรุปและรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
งบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) นักวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA จำนวน ๒๐ คน
ไดCรับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถดำเนินการทำวิจัยพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรูCวิถีใหมW
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA
๒) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA มีงานวิจัยพื้นที่เพื่อการจัดทำ
นโยบายการจัดการเรียนรูCวิถีใหมW ที่สามารถนำไปใชCประโยชนAในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบท
และพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
สถานการณAการแพรWระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำใหCไมWสามารถ
จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและดำเนินการเก็บขCอมูลโดยเฉพาะการสัมภาษณAในรูปแบบ On-site ไดC
จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบดำเนินการพัฒนานักวิจัยและเก็บขCอมูลการวิจัยในรูปแบบ 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 และจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) โรงเรียนคุณภาพ มัธยมศึกษา ทั้ง ๒ แหWง ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ตรวจสอบ
ประเมินผล สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ
๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA ดำเนินการนิเทศ ติดตามผล
การดำเนินงานตามโครงการ และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
งบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นบาทถCวน-)
ผลการดำเนินงาน
๑) โรงเรียนคุณภาพ มัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA
จำนวน ๒ โรงเรียน ดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา สอดคลCองกับบริบท ความตCองการและนโยบายภาครัฐ
๒) โรงเรียนคุณภาพ มัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถA
ไดCรับการนิเทศ ติดตาม และพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใหCมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีความ
พรCอมทั้งทางดCานกายภาพ ดCานบุคลากร ดCานวิชาการ ดCานภาคีเครือขWาย และดCานความปลอดภัย สามารถ
ขับเคลื่อนสูWความสำเร็จตามเป_าหมายของโครงการโรงเรียนคุณภาพอยWางตWอเนื่องและยั่งยืน

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๑) สถานการณAการแพรWระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำใหCไมWสามารถ
ดำเนินการบางกิจกรรมไดC ตCองปรับรูปแบบกิจกรรมใหCสามารถปฏิบัติไดCทั้งในรูปแบบ On-site และ On-line
๒) งบประมาณที่ไดCรับจัดสรรลWาชCา ตCองเรWงรัดใชCงบประมาณภายในเวลาอันจำกัด หากจัดสรร
งบประมาณลWวงหนCา อยWางนCอย ๑ ไตรมาส การดำเนินกิจกรรมและการใชCงบประมาณจะเกิดความคุCมคWาและมี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น
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๖๙

บทที่ ๔
สรุปผลการดำเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถO ไดQดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป1
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งานตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการตามภารกิจสําคัญและเรYงดYวน โดยไดQดําเนินการวิเคราะหO ประมวลผล และ
สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
๑. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป8งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบดQวยโครงการหลัก
จำนวน ๑๗ โครงการ ดังนี้
๑.๑ โครงการป\องกันและแกQไขป]ญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา
๑.๒ โครงการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)
๑.๓ โครงการเสริมสรQางวินัยและความรับผิดชอบ
๑.๔ โครงการยกระดับคุณภาพผูQเรียน
๑.๕ โครงการรวมพลังครูเพื่อสรQางศิษยO
๑.๖ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๗ โครงการสYงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
๑.๘ โครงการยกระดับคุณภาพการสรQางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
๑.๙ โครงการสรQางจิตสำนึกและความรูQในการผลิตและบริโภคที่เปqนมิตรกับสิ่งแวดลQอม
๑.๑๐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑.๑๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล
๑.๑๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูYระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐
๑.๑๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
๑.๑๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๑.๑๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดQานการเงิน บัญชี และพัสดุ
๑.๑๖ โครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน
๑.๑๗ โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและความโปรYงใสในการดำเนินงานของหนYวยงาน (ITA)
การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพบวYา มีโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗ โครงการ ดำเนินการ
บรรลุคYาเป\าหมาย ๑๖ โครงการ คิดเปqนรQอยละ ๙๔.๑๒ ไมYบรรลุคYาเป\าหมาย ๑ โครงการ (๒ กิจกรรม) คิดเปqน
รQอยละ ๕.๘๘ เปqนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูเพศวิถีศึกษาผYานระบบออนไลนO ครูเรียนไมYครบตามหลักสูตร และ
ชะลอการจัดกิจกรรมพัฒนาการใชQเครื่องมือสรQางเว็บไซตOและแอพพลิเคชั่นเพื่อประยุกตOใชQในการจัดการเรียน
การสอน เนื่องจากสถานการณOการแพรYระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนYา 2019 (Covid-19) รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่ ๘ ดังนี้
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๗๐

ตารางที่ ๘ แสดงผลการประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถQ
ที่

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

คHาเปJาหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานโครงการเทียบกับคHาเปJาหมาย
บรรลุเปJาหมาย
จำนวน

ไมHบรรลุคHาเปJาหมาย

ร.อยละ

จำนวน

ร.อยละ

นโยบายที่ ๑ ด.านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยVและของชาติ
๑

โครงการป*องกันและแก1ไขป4ญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา (กลุGมสGงเสริมการจัดการศึกษา)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดมีระบบป*องกันและแก1ไขป4ญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา

ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน

๑๐๐

-

-

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร1อยละของผู1เรียนมีความรู1 ความเข1าใจ และภูมิคุ1มกันไมGเข1าไปเกี่ยวข1องกับยาเสพติดและอบายมุข

ร1อยละ ๑๐๐ ๔๑,๙๖๕ คน

๑๐๐

-

-

ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน

๑๐๐

-

-

๖๑ คน

๑๐๐

-

-

๒ กลุGมสาระ

๑๐๐

-

-

และพร1อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๒

โครงการพัฒนาการดำเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย Safety School (กลุGมอำนวยการ)
ตัวชี้วัด ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดมีคูGมือการดำเนินงานและปฏิบัติตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย
นโยบายที่ ๓ ด.านการพัฒนาและเสริมสร.างศักยภาพของทรัพยากรมนุษยV

๓

โครงการเสริมสร1างวินัยและความรับผิดชอบ (กลุGมสGงเสริมการจัดการศึกษา)
ตัวชี้วัด ร1อยละของผู1บริหารหนGวยงาน/สถานศึกษา สGงเสริมการมีวินัยและความรับผิดชอบให1กับบุคลากรในสังกัด ร1อยละ ๑๐๐

๔

โครงการยกระดับคุณภาพผู1เรียน (กลุGมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร1อยละของผู1เรียนชั้น ม.๖ ที่มีผลการทดสอบ O-NET มากกวGาร1อยละ ๕๐ ขึ้นไป เพิ่มขึ้น
จากปrการศึกษาที่ผGานมา ๒ กลุGมสาระการเรียนรู1

๒ กลุGมสาระ
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ที่

โครงการ/ผู.รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการประจำป>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามนโยบาย
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร1อยละของครูผู1สอนมีความรู1ความเข1าใจและสามารถจัดการเรียนรู1เพื่อยกระดับคุณภาพผู1เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล1องกับศักยภาพผู1เรียนสูGทักษะอาชีพ

ผลการดำเนินงานโครงการเทียบกับคHาเปJาหมาย
คHาเปJาหมาย
ไมHบรรลุเปJาหมาย
บรรลุเปJาหมาย
ตามตัวชี้วัด
จำนวน
ร.อยละ จำนวน ร.อยละ
ร1อยละ ๘๐ ๒,๒๘๔ คน ๑๐๐
ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน

๑๐๐

-

-

ร1อยละ ๑๐๐

๑๐๐

-

-

ร1อยละ ๑๐๐ ๕๖ โรงเรียน

๑๐๐

-

-

ร1อยละ ๑๐๐

๑๐๐

-

-

และการมีงานทำตามบริบทของตนเอง
๕

โครงการรวมพลังครูเพื่อสร1างศิษยv (กลุGมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร1อยละของครูที่ได1รับการพัฒนามีความรู1ความเข1าใจสามารถสร1างข1อสอบวัดสมรรถนะฉลาดรู1เรื่อง (Literacy)
ตามแนวทางการประเมิน PISA
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร1อยละของโรงเรียนที่เป~ดสอนชั้น ม.ต1น ได1รับการเตรียมความพร1อมด1านการอGาน คณิตศาสตรvและ
วิทยาศาสตรv ด1วยชุดฝÄกสมรรถนะและข1อสอบ PISA Style
ตัวชี้วัดที่ ๓ ร1อยละของครูที่ได1รับการพัฒนามีความรู1ความเข1าใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรv
ด1านวิทยาการคำนวณ "Coding & Computing Science"

๒๔๐ คน

๑๘๔ คน

ตัวชี้วัดที่ ๔ ร1อยละของผู1เรียนในระดับชั้น ม.ต1น ได1รับการพัฒนามีความรู1ความเข1าใจและทักษะด1านวิทยาการคำนวณ
ตัวชี้วัดที่ ๕ ร1อยละของครูเพศวิถีศึกษาที่ได1รับการพัฒนาผGานระบบออนไลนv มีความรู1ความเข1าใจและจัดทำ
แผนการเรียนรูแ1 บบ Active Learning นำไปใช1ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู1ได1

ร1อยละ ๑๐๐ ๒๑,๒๘๘ คน ๑๐๐
ร1อยละ ๘๐ ๒๙๒ คน ๕๒.๕๒ ๒๖๔ คน

ตัวชี้วัดที่ ๖ จำนวนโรงเรียนในสังกัดที่เข1ารGวมการพัฒนาทักษะการใช1เครื่องมือสร1างเว็บไซตvและแอพพลิเคชั่น

๕๐ โรงเรียน

เพื่อการประยุกตvใช1ในการจัดการเรียนการสอน

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

-

-

๕๐

๔๗.๔๘
๑๐๐

โรงเรียน

๗๒

ที่

๖

๗

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

คHาเปJาหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานโครงการเทียบกับคHาเปJาหมาย
บรรลุเปJาหมาย
จำนวน
ร.อยละ
๕๗ โรงเรียน ๑๐๐

ไมHบรรลุเปJาหมาย
จำนวน
-

ร.อยละ
-

ตัวชี้วัดที่ ๗ ร1อยละของโรงเรียนที่มีผู1บริหารและครูผู1สอน พัฒนานวัตกรรมการศึกษาโดยใช1กระบวนการวิจัย
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงคv
ได1อยGางมีประสิทธิภาพ

ร1อยละ ๘๐

ตัวชี้วัดที่ ๘ ร1อยละของนักเรียนได1รับการพัฒนาด1านการสGงเสริมนิสัยรักการอGานที่หลากหลาย
ตัวชี้วัดที่ ๙ ร1อยละของนักเรียนตามเกณฑvการทดสอบ PISA ได1รับการสGงเสริมและพัฒนาการรู1เรื่องการอGาน
ตามแนวทาง PISA

ร1อยละ ๑๐๐ ๔๑,๙๖๕ คน
ร1อยละ ๑๐๐ ๒๑,๒๘๘ คน

๑๐๐
๑๐๐

-

-

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (กลุGมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร1อยละของข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู1ความสามารถตามสมรรถนะวิชาชีพ
และสอดคล1องกับทักษะที่จำเปêนในศตวรรษที่ ๒๑

ร1อยละ ๑๐๐

๒,๒๘๔ คน

๑๐๐

-

-

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร1อยละของครูภาษาอังกฤษที่ได1รับการพัฒนาและยกระดับความรู1ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR

ร1อยละ ๑๐๐

๒๘๓ คน

๑๐๐

-

-

๑๐๐
๑๐๐

-

-

๑๐๐

-

-

โครงการสGงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา (กลุGมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดที่มีระบบการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๒ ร1อยละของผู1เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการน1อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคv
ตัวชี้วัดที่ ๓ จำนวนผู1บริหารโรงเรียนและครูเปêนผู1นำในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมและน1อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน
ร1อยละ ๑๐๐ ๔๑,๙๖๕ คน
๒๐๐ คน
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๒๐๐ คน

๗๓

ที่

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

คHาเปJาหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานโครงการเทียบกับคHาเปJาหมาย
บรรลุเปJาหมาย
จำนวน
ร.อยละ

ไมHบรรลุเปJาหมาย
จำนวน

ร.อยละ

นโยบายที่ ๔ ด.านการสร.างโอกาสในการเข.าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ
๘

โครงการยกระดับคุณภาพการสร1างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา (กลุGมสGงเสริมการจัดการศึกษา)
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดที่สGงเสริมการจัดการศึกษาอยGางมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และเปêนธรรม

ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน

๑๐๐

-

-

ตัวชี้วัดที่ ๒ ร1อยละของนักเรียนได1รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ร1อยละ ๑๐๐ ๔๑,๙๖๕ คน

๑๐๐

-

-

ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน

๑๐๐

-

-

นโยบายที่ ๕ ด.านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป^นมิตรกับสิ่งแวดล.อม
๙

โครงการสร1างจิตสำนึกและความรู1ในการผลิตและบริโภคที่เปêนมิตรกับสิ่งแวดล1อม (กลุGมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล)
ตัวชี้วัด ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดที่จัดกิจกรรมให1ความรู1และสร1างวินัยจัดการขยะมูลฝอยโดยใช1หลัก ๓Rs
นโยบายที่ ๖ ด.านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

๑๐ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานตามนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กลุGมนโยบายและแผน)
ตัวชี้วัด ร1อยละของโครงการที่สำเร็จและบรรลุเป*าหมายตามแผนปฏิบัติการประจำปr

๑ โครงการ
ร1อยละ ๑๐๐ ๑๖ โครงการ ๙๔.๑๒ (๒ กิจกรรม)

๕.๘๘

๑๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล (กลุGมบริหารงานบุคคล)
ตัวชี้วัด ร1อยละของกระบวนงานบริหารงานบุคคลที่มีผลการปฏิบัติที่ดี สำเร็จและบรรลุเป*าหมาย

ร1อยละ ๑๐๐ ๕ กระบวนงาน

๑๐๐

-

-

ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน

๑๐๐

-

-

๑๒ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติราชการสูGระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (กลุGมอำนวยการ)
ตัวชี้วัด ร1อยละของโรงเรียนที่พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูGระบบบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๗๔

ที่

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

๑๓ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน (หนGวยตรวจสอบภายใน)
ตัวชี้วัด ร1อยละของโรงเรียนที่บริหารจัดการและดำเนินการเบิกจGายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
ได1ถูกต1องตามระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติ

คHาเปJาหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงานโครงการเทียบกับคHาเปJาหมาย
บรรลุเปJาหมาย
จำนวน
ร.อยละ

ไมHบรรลุเปJาหมาย
จำนวน

ร.อยละ

ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน

๑๐๐

-

-

ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน

๑๐๐

-

-

ร1อยละ ๑๐๐

๑๐๐

-

-

๑๐๐

-

-

๙๑.๒๔

-

-

๑๔ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กลุGมสGงเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ)
ตัวชี้วัด ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดที่ใช1ประโยชนvจากข1อมูล Big Data เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการศึกษา
๑๕ โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด1านการเงิน บัญชี พัสดุ (กลุGมบริหารงานการเงินและสินทรัพยv)
ตัวชี้วัด ร1อยละของผู1ปฏิบัติงานด1านการเงิน บัญชี พัสดุ ที่ได1รับการพัฒนามีความรู1ความเข1าใจและปฏิบัติงาน
ได1อยGางถูกต1องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข1อง

๑๘๖ คน

๑๖ โครงการจัดทำธรรมนูญโรงเรียน (กลุGมกฎหมายและคดี)
ตัวชี้วัด ร1อยละของโรงเรียนในสังกัดมีธรรมนูญโรงเรียนเพื่อสร1างอัตลักษณvและคุณลักษณะอันพึงประสงคvของผู1เรียน ร1อยละ ๑๐๐ ๕๗ โรงเรียน
๑๗ โครงการบูรณาการการประเมินคุณธรรมและโปรGงใสในการดำเนินงานของหนGวยงาน (ITA)
(กลุGมอำนวยการ และกลุGมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล)
ตัวชี้วัด ร1อยละระดับคุณธรรมและความโปรGงใสการดำเนินงานของ สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถv

ร1อยละ ๘๕

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(ระดับ A)

๗๕

๒. ผลการดําเนินงานตามภารกิจสำคัญและเร:งด:วน ประกอบด>วยโครงการหลัก จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้
๒.๑ ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาสื่อประเภทหนังสือเสริมทักษะประกอบการเรียนรู>ในสถานการณR
การแพรTระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รูปแบบ On-Hand พบวTาโรงเรียนทีไ่ ด>รับจัดสรร
งบประมาณ จำนวน ๑๐ โรงเรียน สามารถบริหารจัดการงบประมาณได>ตรงตามวัตถุประสงคR มีสื่อหนังสือเสริม
ทักษะเพื่อพัฒนาการเรียนรู>ให>กับนักเรียนในรูปแบบ On-Hand อยTางมีคุณภาพ นักเรียนได>รับการจัดกระบวนการ
เรียนรู>ที่สTงเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเองให>มีนิสัยรักการอTาน และมีทักษะในการศึกษาค>นคว>าเพิ่มเติม
มากยิ่งขึ้น
๒.๒ ติดตามการดำเนินงานโครงการสTงเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู>
วิถีใหมT พบวTานักวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR จำนวน ๒๐ คน ได>รับการ
พัฒนาศักยภาพ สามารถดำเนินการทำวิจัยพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู>วิถีใหมT ของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR และนำไปสูTการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาตTอไป
๒.๓ การดําเนินงานโครงการนิเทศ ติดตาม โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ ระดับ
มัธยมศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียน
คุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR จํานวน ๒ โรงเรียน
ได>แกT โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน>อมเกล>า อุตรดิตถR
อ.เมือง จ.อุตรดิตถR พบวTาโรงเรียนทั้ง ๒ แหTง มีความพร>อมด>านกายภาพ บุคลากร วิชาการ ภาคีเครือขTาย
สามารถดำเนินการตามจุดเน>น ๘ ข>อ ของโรงเรียนคุณภาพ บรรลุตามตัวชี้วัดของโครงการ และบริหารจัดการ
งบประมาณ งบดำเนินงาน และงบลงทุน รายการคTาครุภัณฑR ที่ดินและสิ่งกTอสร>าง ได>อยTางมีประสิทธิภาพ มีผล
การเบิกจTายงบประมาณ คิดเปmนร>อยละ ๑๐๐
๓. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถR ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบวTา มีผลการประเมินเทียบคTาเปnาหมายตัวชี้วัดในการบริหารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑๐ ตัวชี้วัด บรรลุคTาเปnาหมาย ๙ ตัวชี้วัด ไมTบรรลุคTาเปnาหมาย ๑ ตัวชี้วัด ได>แกT
การเรียนตTอชัน้ มัธยมศึกษาป1ที่ ๔ หรือเทียบเทTาของนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาป1ที่ ๓ คิดเปmนร>อยละ ๙๙.๔๙
ซึ่งเทียบคTาเปnาหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร>อยละ ๑๐๐ ทั้งนี้ ป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไมTประเมินระดับคุณภาพเนื่องจากสถานการณRการแพรTระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๙ ดังนี้
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ตารางที่ ๙ แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลยุทธ'/ตัวชี้วัด
กลยุทธ'ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ
ตัวชี้วัดที่ ๑ ร#อยละของผู#เรียนที่เข#าร2วมกิจกรรมที่ส2งเสริม สนับสนุน ในการสร#าง
ภูมิคุ#มกัน พร#อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม2ในทุกรูปแบบ
กลยุทธ'ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรMางศักยภาพทรัพยากรมนุษย'
ตัวชี้วัดที่ ๖ ร#อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ร#อยละ ๕๐ ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ ๘ ร#อยละของนักเรียนที่ผ2านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคX
ตามหลักสูตรระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร#อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาได#รับการพัฒนาและ
ยกระดับความรู#ภาษาอังกฤษโดยใช#ระดับการพัฒนาทางด#านภาษา (CEFR) ตามเกณฑXที่กำหนด
ตัวชี้วัดที่ ๑๑ ร#อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต#น ที่ได#รับการเตรียมความพร#อม
ด#านการอ2าน คณิตศาสตรX และวิทยาศาสตรX ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ ร#อยละของผู#เรียนได#รับการพัฒนาให#มีความรู# สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพ
ในด#านต2าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู2ร2วมกันในสังคมอย2างสอดคล#อง
ตามสภาพความต#องการและบริบทของแต2ละพื้นที่ ตลอดจนความท#าทายที่เปkนพลวัต
ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑
ตัวชี้วัดที่ ๑๔.๒ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปmที่ ๑ - ๓
ตัวชี้วัดที่ ๑๔.๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปmที่ ๔ - ๖
กลยุทธ'ที่ ๔ การสรMางโอกาสในการเขMาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ อัตราการเข#าเรียนของผู#เรียนแต2ละระดับการศึกษาต2อประชากรกลุ2มอายุ
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๓ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปmที่ ๓ ที่จบหลักสูตรในปmการศึกษา
๒๕๖๓ ได#ศึกษาต2อชั้นมัธยมศึกษาปmที่ ๔ หรือเทียบเท2า
ตัวชี้วัดที่ ๑๕.๔ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปmที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปmการศึกษา
๒๕๖๓ ได#ศึกษาต2อในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ'ที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปkนมิตรกับสิ่งแวดล#อม
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ ร#อยละของนักเรียนมีความรู#ความเข#าใจและตระหนักในการอนุรักษX
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อม

ค2าเป6าหมาย

ผลการ
ประเมิน

ร#อยละ ๘๕

บรรลุ

เพิ่มขึ้น

บรรลุ

ร#อยละ ๗๐

บรรลุ

ร#อยละ ๑๐๐

บรรลุ

ร#อยละ ๑๐๐

บรรลุ

ร#อยละ ๘๐
ร#อยละ ๘๐

บรรลุ
บรรลุ

ร#อยละ ๑๐๐ ไม2บรรลุ
ร#อยละ ๗๘

บรรลุ

ร#อยละ ๘๐

บรรลุ
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๔. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐) ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ พบวTามีผลการประเมินสรุปภาพรวมในมาตรฐานที่ ๓ จำนวน ๖ ตัวบTงชี้ ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
พัฒนาจากป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได>ระดับคุณภาพดีมาก รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๑๐ ดังนี้
ตารางที่ ๑๐ แสดงผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๐)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มาตรฐาน/ตัวบ2งชี้/ประเด็น
ระดับ
ขMอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
การพิจารณา
คุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค'การสู2ความเป`นเลิศ (ใช#ผลการประเมินการเปkนระบบราชการ ๔.๐ ของ กพร. สพฐ.)
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (ใช#ผลการประเมินการเปkนระบบราชการ ๔.๐ ของ กพร. สพฐ.)
มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา
ตัวบ2งชี้ที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการส2งเสริมสนับสนุน
การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จ
การพัฒนางานที่สะท#อนถึงสภาพปsญหาครอบคลุมทุกกลุ2มงาน
และเปkนแบบอย2างได#
มีขั้นตอนชัดเจนดำเนินการได#บรรลุตามเปuาหมาย มีการพัฒนา
ดีเยี่ยม ต2อยอดผลงานอย2างต2อเนื่องเปkนประโยชนXต2อการศึกษา และ
สามารถเปkนแนวทางหรือแบบอย2างให#องคXกรหรือหน2วยงาน
อื่นที่สนใจ ควรมีแนวทางการพัฒนาต2อยอดที่เพิ่มประสิทธิภาพ
ให#มากยิ่งขึ้น
ตัวบ2งชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการส2งเสริมสนับสนุน
ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
กำกับ ติดตาม ได#ครอบคลุมสถานศึกษาทุกขนาด และสะท#อน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
สภาพปsญหา พร#อมทั้งมีโครงการ กิจกรรม กระบวนการ
คุณภาพการศึกษา
ดีเยี่ยม ดำเนินงานที่พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด มีการสร#างความตระหนักให#กับผู#บริหารสถานศึกษา
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข#อง ทั้งนี้ ควรบริหารจัดการโดยใช#
พื้นที่เปkนฐาน และขับเคลื่อนด#วยนวัตกรรมอย2างต2อเนื่อง
ตัวบ2งชี้ที่ ๓ ผู#เรียนระดับปฐมวัยและ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกระบวนการส2งเสริมสนับสนุน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ
การพัฒนาผู#เรียนอย2างเปkนระบบ ชัดเจน ครอบคลุมทุกช2วงวัย
ตามหลักสูตร ประกอบด#วย
สอดคล#องกับสภาพปsญหา โดยจัดให#มีโครงการ กิจกรรม
๑) ผลการทดสอบทางการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพผู#เรียนครอบคลุมทุกด#าน เพื่อให#ผู#เรียน
ดีเยี่ยม
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มีความสามารถในการอ2าน การเขียน และการคิดวิเคราะหX
๒) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ได#ตามเปuาหมาย ส2งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ประสงคX
ด#วยรูปแบบวิธีการที่หลากหลายสอดคล#องกับการเรียนรู#
ของผู#เรียนจนผลสัมฤทธิ์มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย2างต2อเนื่อง
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มาตรฐาน/ตัวบ2งชี้/ประเด็น
ระดับ
การพิจารณา
คุณภาพ
๓) ผลการประเมินความสามารถในการ
อ2าน การคิดวิเคราะหX และการเขียน
ตัวบ2งชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได#รับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท2าเทียมกัน ศึกษาต2อในระดับที่สูงขึ้น
หรือมีความรู#ทักษะพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพ ประกอบด#วย
๑) อัตราการลาออกกลางคันลดลง
๒) อัตราการศึกษาต2อในระดับที่สูงขึ้น
ของผู#เรียนที่จบชั้น ม.๓/ม.๖
ดีเยี่ยม
๓) ผู#เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีความต#องการพิเศษได#รับการดูแล
ช2วยเหลือและส2งเสริมให#ได#รับการศึกษา
เต็มตามศักยภาพ ได#แก2 เด็กพิการเรียนรวม
เด็กด#อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
๔) ผู#เรียนชั้น ม.๓ มีความรู#และทักษะ
พื้นฐานในการประกอบอาชีพและศึกษาต2อ
ในสายอาชีพ
ตัวบ2งชี้ที่ ๕ ข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ#าง
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ดี
สถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษX
ตามเกณฑXได#รับการยกย2องเชิดชูเกียรติ

ขMอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
อย2างไรก็ตาม ควรส2งเสริม สนับสนุน การนำเทคโนโลยีนวัตกรรม
มาช2วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให#ครอบคลุมในทุกมิติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส2งเสริม สนับสนุน เพื่อสร#าง
โอกาสทางการศึกษาให#กับผู#เรียนทุกช2วงวัยได#ทั่วถึง ชัดเจน
และต2อเนื่องสอดคล#องกับสภาพบริบทของพื้นที่ ทั้งกลุ2ม
ผู#เรียนปกติและกลุ2มผู#เรียนที่มีความต#องการพิเศษ ส2งผลให#
ผู#เรียนได#รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย2างเท2าเทียม มีการ
ศึกษาต2อที่สูงขึ้น และมีความรู#ทักษะพื้นฐานในการนำไปใช#
ประกอบอาชีพ ในขณะเดียวกันควรมีการจัดทำข#อมูลสารสนเทศ
ที่เปkนระบบ เที่ยงตรง ตรวจสอบง2าย ครอบคลุมทุกกลุ2ม
เปuาหมายและภาระงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส2งเสริม สนับสนุนข#าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ#าง
นำเสนอผลงานที่เปkนประโยชนXต2อการศึกษา รวมทั้งควรมีการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดให#มีความรู# ความเข#าใจ และรู#เท2าทัน
การเปลี่ยนแปลง สอดคล#องกับความต#องการและความจำเปkน
ของพื้นที่เพื่อให#เกิดนวัตกรรมใหม2 ๆ
ตัวบ2งชี้ที่ ๖ ผู#รับบริการและผู#มีส2วนได#
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความตระหนักและเห็นความ
ส2วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร
สำคัญในการพัฒนางาน โดยประชาสัมพันธXให#กับผู#ที่มารับ
และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให#
บริการและผู#มีส2วนได#ส2วนเสีย ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ
บริการ
ดีเยี่ยม ต2อการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด#าน เพื่อนำข#อเสนอแนะ และ
ความคิดเห็นไปใช#ในการปรับปรุงพัฒนางานให#มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น อย2างไรก็ตาม ควรใช#กระบวนการวิจัยช2วยในการแสวงหา
จุดเด2น จุดอ2อน จุดที่ควรพัฒนา ที่สะท#อนการปฏิบัติงานได#จริง
สรุปภาพรวมมาตรฐานที่ 3
ดีเยี่ยม
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นอกจากนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR ได>ติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามและ
ประเมินผลของจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุตรดิตถR กรณีปกติ เชTน การสTงเสริมให>ผู>เรียนมีทัศนคติที่ถูกต>อง
ตTอบ>านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมความเปmนพลเมือง การเพิ่มพูนทักษะ (Re-Skill) พัฒนา
ทักษะ (Up skill) และการเรียนรู>ทักษะใหมT (New skills) การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา ห>องเรียนอาชีพ การพัฒนา
ผู>เรียนให>มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาครูให>มีทักษะความรู>และความชำนาญในการใช>เทคโนโลยีดิจิทัล
และภาษาอังกฤษ การใช>แพลตฟอรRมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู> การเข>าถึงการศึกษาสำหรับผู>พิการและผู>ด>อยโอกาส
การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา กรณีพิเศษ เชTน การจัดการเรียนการสอนและมาตรการปnองกัน
ในสถานการณRการแพรTระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการติดตามการดำเนินงาน พบวTา
สามารถติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสูTการปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
ได>ร>อยละ ๑๐๐ และรายงานผลการดําเนินงานตรงตามเวลาที่กําหนด ครบทุกประเด็น และเผยแพรTประชาสัมพันธR
ให>หนTวยงานที่เกี่ยวข>องทราบ
๕. การบริหารจัดการงบประมาณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR ได>รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำป1
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเปmนคTาใช>จTายในการดำเนินงาน
ตามภารกิจ และสTงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน>นที่เกี่ยวข>องทุกระดับ
โดยได>รับจัดสรร จำนวนทั้งสิ้น ๔๓๑,๔๘๗,๔๔๗ บาท มีผลการเบิกจTาย จำนวน ๔๓๑,๒๖๙,๑๓๘.๐๖ บาท
คิดเปmนร>อยละ ๙๙.๙๕ รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ ๑๑ ดังนี้
ตารางที่ ๑๑ แสดงผลการเบิกจTายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR
ประจำป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รายการ

ไดSรับจัดสรร

เบิกจ:าย + ผูกพัน

รSอยละ
การเบิกจ:าย

คงเหลือ

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
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๖๙,๓๑๖,๐๐๐.๐๐

๖๙,๓๑๖,๐๐๐.๐๐

-

๑๐๐

๑,๓๑๔,๗๐๐.๐๐

๑,๓๑๔,๕๕๕.๐๐

๑๔๕.๐๐

๙๙.๙๙

๔๓๑,๔๘๗,๔๔๗.๐๐

๔๓๑,๒๖๙,๑๓๘.๐๖

๒๑๘,๓๐๘.๙๔

๙๙.๙๕

๖. งบรายจTายอื่น
รวมทั้งสิ้น
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๖. ป[ญหา อุปสรรค
๑) การจัดทำโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําป1งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถR ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่ยังคงขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีดำเนินงาน
๒) ระบบการติดตาม ประเมินผล มีมาก ซ้ำซ้อน และบางระบบมีความยุ่งยากในการบริหาร
จัดการ เช่น ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
๓) ความไม่ชัดเจนของนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา
ส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เกิดความไม่เชื่อมั่นในการดำเนินงาน
๗. ขSอเสนอแนะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรดําเนินการดังนี้
๑) ควรจัดทําแผนรองรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สTงเสริม สนับสนุนผู>ปฏิบัติงาน ครู
และผู>เรียนในสถานการณRการแพรTระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให>การขับเคลื่อน
นโยบายบรรลุตามเปnาหมายอยTางมีคุณภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์
๒) บูรณาการตัวชี้วัดที่มีความสอดคล้องกัน เพื่อลดขั้นตอนในการรายงานผลการดำเนินงาน
๓) พัฒนาบุคลากรผ>ูเกี่ยวข>องให>มีความรู> ความเข>าใจ และทักษะด>านการใช>เทคโนโลยีในการ
รายงานผลการดำเนินงานผTานระบบออนไลนR และชTองทางอื่น ๆ
๔) สร>างการรับรูแ> ละเข>าใจในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ให>ทุกภาคสTวนที่เกี่ยวข>อง
เห็นประโยชนRที่นักเรียนจะได>รับจากการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ
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คณะผู&จัดทำ
ที่ปรึกษา
นายสุดเขต
สวยสม
นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง
นายสิงหPเพชร สุทธิ

ผูCอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถP
รองผูCอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถP
รองผูCอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถP

ผู-สนับสนุนข-อมูล
๑. นางโชติกา กุลจู
ผูCอำนวยการกลุTมสTงเสริมการจัดการศึกษา
๒. นายคณิน อุดมความสุข ผูCอำนวยการกลุTมสTงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๓. นางสุวณี
นCอยผา
ผูCอำนวยการหนTวยตรวจสอบภายใน
๔. นางธันยPรดา พันธPพุทธรัตนP ผูCอำนวยการกลุTมอำนวยการ
๕. นางเปรมฤดี เกลาพิมาย
ผูCอำนวยการกลุTมนโยบายและแผน
๖. นางสาวสุทธิลักษณP ภูริชัยพัฒนP ผูCอำนวยการกลุTมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๗. นางเตือนใจ พรมมี
ผูอC ำนวยการกลุTมบริหารงานบุคคล
๘. ส.ต.ท. ธีระ ลิ้มสุวรรณ
ผูCอำนวยการกลุTมกฎหมายและคดี
๙. นางนิภาดา สุขสบาย
ผูCอำนวยการกลุTมบริหารงานการเงินและสินทรัพยP
๑๐. นางปาริตา ศรีวิชา
ผูCอำนวยการกลุTมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑. บุคลากรผูCรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถP
รวบรวมข-อมูลและจัดทำรูปเล>ม
๑. นางเปรมฤดี เกลาพิมาย
๒. นาวสาวสินีนาถ เส็งหนองแบน
๓. นางสัญชวัล ผูกพานิช
๔. นางนิตยา อะทะไชย
๕. นางสาวจำนงจิต วิทยานันทP
๖. นางนุชลี
ดีคำ

ผูCอำนวยการกลุTมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหPนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะหPนโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะหPนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจCาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอรPปฏิบตั ิการ
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