รายงานผลการตรวจราชการ
ตามภารกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายเรงดวน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีภารกิจหลักในการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาคทั่วถึงแกประชากรวัยเรียนทุกคนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
โดยใชยุทธศาสตร กลยุทธ จุดเนน ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
เปนกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ
รายงานผลการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร และ
นโยบายเรงดวนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เลมนี้
เปนการสรุปผลการดําเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวยรายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงาน จํานวน 10 โครงการ ดังนี้
1. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
3. การดําเนินการตามมาตรการปองกันโควิด 19 (COVID – 19)
4. นโยบายเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50 : 50)
5. การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
6. การจัดตั้งศูนยบริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (HCEC)
7. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
8. การสรางเครือขายดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพื้นที่
9. การอานออก เขียนได คิดเลขเปน
10. สหกรณโรงเรียน
ขอขอบคุณคณะทํางานและผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายที่ใหความรวมมือเปนอยางดี ทําใหเอกสารฉบับนี้สมบูรณ
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว และหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสําหรับการตรวจราชการติดตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งตอไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ข

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
ผลการดําเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายเรงดวน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 10 โครงการ
o โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
o การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
o การดําเนินการตามมาตรการปองกันโควิด 19 (COVID – 19)
o นโยบายเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50 : 50)
o การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
o การจัดตั้งศูนยบริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (HCEC)
o พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
o การสรางเครือขายดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพื้นที่
o การอานออก เขียนได คิดเลขเปน
‣ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3
ใหอานออกเขียนได
‣ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร (การคิดเลขเปน)
o สหกรณโรงเรียน
คณะทํางาน

หนา
ก
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รายงานผลการตรวจราชการ
ตามภารกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายเรงดวน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผลการดําเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายเรงดวน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จํานวน 10 โครงการ ดังนี้
1. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 โรงเรียน 1 ตําบล)
1. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565
2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1 เพื่อสรางโอกาสใหนักเรียนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา แกปญหา
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ใหเยาวชนเติบโตเปนพลเมืองดี มีทักษะที่สําคัญ ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ
ทักษะชีวิต ทักษะภาษา เทคโนโลยีดจิ ิทัลและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2.2 เพื่อพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความพรอมในทุกดาน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ
และความสามารถในการบริ ห ารจั ด การ มี ค วามคิ ด สร า งสรรค น วั ต กรรมการบริ ห าร การจั ด การเรี ย นการสอน
สรางคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน คลังความรูอยางเปนรูปธรรมและมีความยั่งยืน
2.3 เพื่อพั ฒ นาโรงเรี ย นคุ ณภาพประจํ า ตํา บล ให มีความเขมแข็ ง ทางวิ ช าการ เป นสถานศึกษาคุณธรรม
มี ความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของสถานศึ ก ษา (ITA) และมีค วามพร อ มในการพั ฒ นาด า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เปน โรงเรียนศูนยรวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถใหบริการการศึกษาแกนักเรียน
และชุมชน อยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
2.4 เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ เอกชน บาน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณภาพ อยางเปนรูปธรรมและมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. เปาหมายพื้นที่
3.1 โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 7,079 โรง
- โรงเรียนในสังกั ด สพป.อบ.1 ป การศึกษา 2563 จํานวน 241 โรงเรียน (ไม มีนักเรียน 3 โรง ไดแก
1) โรงเรี ย นกองบิ น อุ บ ลสงเคราะห อํ า เภอเมื อ งอุ บ ลราชธานี 2) โรงเรี ย นบ า นคํ า หมี ห นองข า อํ า เภอเขื่ อ งใน
3) โรงเรียนบานแคน (ประชาสามัคคี) อําเภอมวงสามสิบ) ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563
3.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 1,145 โรง
รวมทั้งสิ้น จํานวน 8,224 โรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา
4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ.
4.1 ผู เ รี ย นได รั บ โอกาสการเข า ถึ ง การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ และเป น ธรรมสามารถลดความเหลื่ อ มล้ํ า
ทางการศึกษา ไดรับการพั ฒนาเต็ม ตามศั กยภาพทั้งทัก ษะวิช าการ อาชี พชีวิต ภาษา เทคโนโลยีดิจิทัล และทัก ษะ
ที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 เปนฐานในการประกอบอาชีพและการมีงานทํา
4.2 ผูบริหารโรงเรียนไดรับการพัฒนาทักษะที่ สําคัญ และจําเป นที่เอื้ อตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ
ปจจุบัน เกิดความพรอมในทุกดาน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการ
4.3 ครู และบุคลากร ทางการศึกษาไดรบั การพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรูที่มุงผูเรียนเปนสําคัญ
4.4 โรงเรียนเปนสถานศึกษาคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1
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5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ
เปาหมาย
การตรวจราชการ
1. ติดตามการ
จัดสรรงบประมาณ
ป พ.ศ.2563
เพื่อเปนคาใชจาย
ในการดําเนินงาน
โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล

ผลการดําเนินงาน
ปริมาณ
คุณภาพ
1. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล
โรงเรียนคุณภาพ
มีจํานวน 52 โรง
ประจําตําบล
2. งบประมาณการดําเนินงาน
มีแนวทางและ
การพัฒนาและสงเสริม
รูปแบบในการ
การศึกษา ไดรับจัดสรร
จํานวน 100,000 บาท
พัฒนาโรงเรียน
เบิกจาย
(1 โรงเรียน
จํานวน 100,000 บาท
1 นวัตกรรม)
คงเหลือ จํานวน - บาท
3. งบประมาณการดําเนินงาน จํานวน 52
นิเทศ กํากับ
โรงเรียน
และติดตามการศึกษา
2. โรงเรียน
ไดรับจัดสรร
จํานวน 25,000 บาท
คุณภาพประจํา
เบิกจาย จํานวน 25,000 บาท ตําบล ไดรับ
คงเหลือ จํานวน - บาท
การนิเทศ ติดตาม
4. งบประมาณการจัดการ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียนไดรับ
การศึกษา
จัดสรร จํานวน 20,000 บาท จํานวน 52 โรงเรียน
เบิกจาย จํานวน 20,000 บาท
3. โรงเรียน
คงเหลือ จํานวน - บาท
5. งบประมาณงานวิจยั
คุณภาพประจํา
โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ตําบลมีการจัด
ประจําตําบล
ไดรับจัดสรร จํานวน - บาท การศึกษา
เพื่อพัฒนา
เบิกจาย จํานวน - บาท
คงเหลือ จํานวน - บาท
คุณภาพชีวิต
6. งบประมาณการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสใน ที่เปนมิตรกับ
การดําเนินงาน (ITA Online) สิ่งแวดลอม
โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 โรงเรียน
ไดรับจัดสรร จํานวน 104,000 บาท 1 นวัตกรรม)
เบิกจาย จํานวน 104,000 บาท
4. มีโรงเรียน
คงเหลือ จํานวน - บาท
7. งบประมาณการดําเนินงาน คุณภาพประจํา
ศูนยประสานงาน
ตําบล
ระดับประถมศึกษา
ไดประเมิน
และระดับมัธยมศึกษา
แตละภูมิภาคของโรงเรียน
คุณธรรมและ
คุณภาพประจําตําบล
ความโปรงใสใน
ไดรับจัดสรรจํานวน - บาท
การดําเนินงาน
เบิกจาย จํานวน - บาท
(ITA Online)
คงเหลือ จํานวน - บาท

รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ
1. รอยละ 100 ของ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล
มีรูปแบบและ
แนวทางในการ
ดําเนินการพัฒนา
การศึกษา
2. รอยละ 100
ของโรงเรียน
คุณภาพประจํา
ตําบลไดรบั การ
นิเทศ กํากับ และ
ติดตามการศึกษา
3. รอยละ 100
ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล
จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
4. รอยละ 100
ของโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลไดรบั
การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน
(ITA Online)

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. การดําเนินการ
พัฒนาและสงเสริม
การศึกษา
(1 โรงเรียน
1 นวัตกรรม)
ยังไมชัดเจน
2. ไมมีความชัดเจน
ในเรื่องการจัด
การศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
(1 โรงเรียน
1 นวัตกรรมสิ่งแวดลอม)
3. การประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปรงใส
การดําเนินงาน
ITA Online เปน
การบังคับให
โรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบล
ดําเนินการโรงเรียน
ยังไมมีความพรอม
เรื่องเว็บไซต

1. ควรมีนโยบาย
ตอเนื่อง
ใหโรงเรียน
เกิดความมั่นใจ
โดยเฉพาะเรื่อง
ของงบประมาณ
2. ความแตกตาง
ของขนาดโรงเรียน
ทําใหไมสามารถ
พัฒนาโรงเรียนได
ตามเปาหมายของ
โครงการ

ผูรายงาน นายจิรวัฒน สวางวงศ
เบอรโทร 081-9672799
รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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2. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
1. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2562 – 2565
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อใหโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนเหมาะสมกับความจําเปนของพื้นที่นําไปสูการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ทางการศึกษาและการบริหารจัดการที่คุมทุน
3. เปาหมายพื้นที่
โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 14,887 โรง (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562) จํานวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา
- โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 174 โรงเรียน (ไมมีนักเรียน 3 โรง ไดแก
1) โรงเรี ยนกองบิ น อุ บ ลสงเคราะห อํ าเภอเมื อ งอุ บ ลราชธานี 2) โรงเรี ย นบ า นคํ า หมี ห นองข า อํ า เภอเขื่ อ งใน
3) โรงเรียนบานแคน (ประชาสามัคคี) อําเภอมวงสามสิบ) ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563
4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ.
ปการศึกษา 2563 สพท. ดําเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 120 คน ไดไมนอยกวา 10 %
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ
เปาหมายการตรวจ
ผลการดําเนินงาน
ราชการ
ปริมาณ
คุณภาพ
1. จํานวนของโรงเรียน ในปงบประมาณ พ.ศ.2563 การพัฒนา
ขนาดเล็กทีส่ ามารถ
มีโรงเรียนขนาดเล็ก
คุณภาพ
ควบรวมได
ทั้งหมด จํานวน 166 โรง
โรงเรียนขนาด
ในแตละกลุม
1. โรงเรียนที่ควบรวมแลว เล็กที่ไมสามารถ
ไดแก
จํานวน 4 โรง
ควบรวมได
1) โรงเรียนที่ควบรวมแลว
1.1 ควบรวมทุกชั้น สพท.ดําเนินการ
2) Stand Alone
จํานวน 1 โรง
อยางไร
3) กลุมที่ยงั ไม
1.2 ควบรวมเปนบางชั้น 1. สงเสริมให
จํานวน 3 โรง
โรงเรียนและ
ดําเนินการ
2. Stand Alone
ครูผสู อนใชสื่อ
4) กลุมที่รอยุบเลิก
จํานวน 8 โรง
เทคโนโลยี
(ไมมีนักเรียนแลว)
5) กลุมที่ประกาศเลิกแลว 3. กลุมที่ยังไมดําเนินการ DLTV/DLIT
จํานวน 153 โรง
2. สงเสริมการ
ใชทรัพยากร
2. การพั ฒนาคุณ ภาพ 4. กลุมที่รอยุบเลิก
(ไมมีนักเรียนแลว)
รวมกันระหวาง
โรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวน 2 โรง
เครือขาย
5. กลุมที่ประกาศเลิกแลว สถานศึกษา
จํานวน 7 โรง
ใกลเคียง
3. จัดทํา
แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. สพป.
อุบลราชธานี เขต 1
ไดดําเนินการรวม
เลิก สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
รวมสถานศึกษา
จํานวน 1 โรงเรียน
คือ โรงเรียนบานแคน
(ประชาสามัคคี)
รวมกับโรงเรียนบาน
ยางสักกระโพหลุม
อําเภอมวงสามสิบ
ซึ่งมีระยะหาง
2.5 กิโลเมตร
บุคลากรของ
โรงเรียนบานแคน
(ประชาสามัคคี)
ครูและนักการภาร
โรงไดชวยราชการ
เพื่อรอตัดโอน
ที่โรงเรียนบานยางสัก
กระโพหลุม

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมเห็นดวยกับ
การควบรวม เลิก
สถานศึกษา
ซึ่งมีหลายปจจัย
เชน เด็กเคยเดินไป
โรงเรียนเอง
หากยายไปเรียน
โรงเรียนใกลเคียงจะ
เพิ่มภาระให
ผูปกครองตองไป
รับ-สง ถึงแมจะมี
คารถรับ-สง
สนับสนุน
แตหาผูร ับจางไมได
เนื่องจากจํานวน
นักเรียนนอย
ไมคุมคาตอ
การลงทุน
ในขณะที่โรงเรียน
ประสบปญหา

ควรปรับวิธีการ
สนับสนุน
งบประมาณ
คาพาหนะรับ-สง
นักเรียนใน
รูปแบบของ
งบอุดหนุน
เพื่อโรงเรียน
มีแนวทางการ
บริหารจัดการ
ที่คลองตัว
เชนเดียวกับ
การจายคาอุปกรณ
การเรียนการสอน
เพื่อผูปกครอง
มีทางเลือก
ในการเดินทาง
ไปเรียนของบุตรหลาน

กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1
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เปาหมายการตรวจ
ราชการ

ผลการดําเนินงาน
ปริมาณ
คุณภาพ

รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ

4. จัดสรรคา
พาหนะรับ-สง
นักเรียน

ธุรการโรงเรียนยาย
ไปปฏิบตั ิหนาที่
ที่โรงเรียนบานเตย
เลิกสถานศึกษาที่
ไมมนี ักเรียน
2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนกองบิน
อุบลสงเคราะห
อําเภอเมือง
อุบลราชธานี และ
โรงเรียน
บานคําหมีหนองขา
อําเภอเขื่องใน
2. การดําเนินการ
รวม เลิก
สถานศึกษา
อยูในระหวาง
ขอความเห็นชอบ
จาก กศจ.อุบลราชธานี

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ผูบริหาร/ครูผูสอน
เกษียณอายุราชการ
แตไมไดรับ
การจัดสรร
อัตรากําลังเนื่องจาก
จํานวนนักเรียน
ไมถึง 40 คน

ผูรายงาน นางเนตรหทัย ณรงคแสง
เบอรโทร 087-2425893

รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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3. การดําเนินการตามมาตรการปองกันโควิด 19 (COVID - 19)
1. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ.2563
2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1 เพื่อเปนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19 ) ของรัฐบาล
2.2 เพื่อประสานงาน กํากับ ติดตาม กับหนวยงาน ในสังกัด ในการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
2.3 เพื่อใหนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสุขภาพดีรอดพนจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถนําวิธีการปองกัน
3. เปาหมายพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
- โรงเรี ย นในสั ง กั ด สพป.อบ.1 ป ก ารศึ ก ษา 2563 จํ า นวน 241 โรงเรี ย น (ไม มี นั ก เรี ย น 3 โรง ได แ ก
1) โรงเรี ย นกองบิ น อุ บ ลสงเคราะห อํ า เภอเมื อ งอุ บ ลราชธานี 2) โรงเรี ย นบ า นคํ า หมี ห นองข า อํ า เภอเขื่ อ งใน
3) โรงเรียนบานแคน (ประชาสามัคคี) อําเภอมวงสามสิบ) ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563
4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ.
นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ. ทุกคน ปลอดภัยจากการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 2019
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ
เปาหมายการตรวจ
ราชการ
1. การดําเนินการ
ตามมาตรการของ
กระทรวง
สาธารณสุข
ใน 6 มาตรการ
2. รูปแบบการจัด
การศึกษา
ในสถานการณ
COVID 19
3. ความมั่นใจใน
ความปลอดภัยดาน
การปองกันการแพร
ระบาดของ COVID 19
ในโรงเรียน
4. นวัตกรรมทาง
การศึกษาที่เกิดขึ้น
ในชวงสถานการณ
COVID 19

ผลการดําเนินงาน

รอยละ/ระดับ
ความสําเร็จ
ปริมาณ
คุณภาพ
- โรงเรียนใน
1. โรงเรียนที่ดาํ เนินการตาม นวัตกรรมทางการศึกษา
สังกัดสํานักงาน
ที่เกิดขึ้นในชวง
มาตรการของกระทรวง
เขตพื้นที่การศึกษา
สาธารณสุข
สถานการณ COVID 19
ประถมศึกษา
1.1 ครบทั้ง 6 มาตรการ มีอะไรบาง
อุบลราชธานี เขต 1
จํานวน 239 โรง รอยละ 100 - โรงเรียนมีการจัด
1.2 ไมครบทั้ง 6 มาตรการ การเรียนการสอนในชวง ดําเนินการ
ตามมาตรการ
จํานวน 0 โรง รอยละ 0
สถานการณการแพร
กระทรวง
2. รูปแบบการจัดการศึกษา
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส สาธารณสุข
ในสถานการณ COVID 19
โคโรนา 2019 (COVID-19) 100%
2.1 รูปแบบ Onsite
- สํานักงาน
จํานวน 239 โรง รอยละ 100 โดยแบงกลุม นักเรียนแลว เขตพืน้ ที่
แยกหองเรียน
2.2 รูปแบบ On Air
มีการรณรงค
โรงเรี
ย
นมี
ก
ารจั
ด
การเรี
ย
น
จํานวน 0 โรง รอยละ 0
และการปองกัน
การสอนในช
ว
ง
2.3 รูปแบบ Online
อัตราเกิดและ
สถานการณการแพร
จํานวน 0 โรง รอยละ 0
การระบาด
2.4 ผสมผสานทั้ง 3 รูปแบบ ระบาดของโรคติดเชื้อ
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
จํานวน 0 โรง รอยละ 0
ไวรัสโคโรนา 2019
2.5 รูปแบบอื่น ๆ
(COVID-19) โดยแบงกลุม (COVID-19)
จํานวน 0 โรง รอยละ 0
นักเรียนแลวสลับวันเรียน มีพื้นที่เปนศูนย

รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปญหาอุปสรรค
- การสราง
ความเขาใจกับ
ผูปกครองใน
การปองกัน
การแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัส
- งบประมาณ
ในการจัดหา
อุปกรณใน
การปองกัน
การแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัส

ขอเสนอแนะ
- การสราง
ความเขาใจกับ
ผูปกครอง
เกิดความตระหนัก
ในการปองกัน
การแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส
- จัดสรรงบประมาณ
ในการจัดหา
อุปกรณในการ
ปองกันการแพร
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส
- รัฐควรแจก
หนากากอนามัยให
ครบ 100 วัน
จนกวาโควิดหมดไป
จากประเทศไทย

กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1
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เปาหมายการตรวจ
ราชการ

ผลการดําเนินงาน
ปริมาณ
3. ความมั่นใจในความ
ปลอดภัยดานการปองกัน
การแพรระบาดของ COVID
19 ในโรงเรียน
3.1 มั่นใจใน
ความปลอดภัย จํานวน 239 โรง
รอยละ 100
3.2 ไมมั่นใจ
ในความปลอดภัย จํานวน 0 โรง
รอยละ 0

คุณภาพ
- โรงเรียนมีการจัด
การเรียนการสอนในชวง
สถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
การเวนระยะหาง
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
- โรงเรียนมีการจัด
การเรียนการสอนในชวง
สถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
โดยทําชองสี่เหลี่ยม
สําหรับอนุบาลและใชเปน
ประกอบการเรียนการสอน
- โรงเรียนทุกโรงปฏิบัติ
ตามมาตรการหลักในการ
ปองกันการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 ทั้ง 6 ขอ
ของกระทรวงสาธารณสุข
ดีเยี่ยม
- สํานักงานเขตพื้นที่
มีการบูรณาการมาตรการ
การปองกันการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
แบงออกเปน 2 มาตรการ
(การปองกัน และการดูแล
เผาระวัง)

รอยละ/ระดับ
ความสําเร็จ

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ
และจากโลก
เพราะที่รานคา
สะดวกซื้อ
ยังไมมีจําหนาย

ผูรายงาน นางสุนทราภรณ บุตรออน
นางสาวสุวิจยา มุลทา
นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา
เบอรโทร 081-0674320, 082-1457061, 062-8248959
รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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4. นโยบายการเพิ่มสัดสวนผูเรียนสายสามัญตอสายอาชีพ (50/50)
1. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพิ่มสัดสวนผูเรียนในสายอาชีพใหสงู ขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล
3. เปาหมายพื้นที่
โรงเรียนทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 225 เขต
- โรงเรียนที่จัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ในสังกัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 57 โรงเรียน
(ไม มี นั ก เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึก ษา 2 โรง ได แ ก โรงเรีย นบ า นกลางใหญ และโรงเรี ย นบ า นกอก อํ า เภอเขื่ อ งใน)
ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563
4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ.
สพท. วางแผนร ว มกั บ วิ ท ยาลั ย ในสั ง กั ด สอศ. และสามารถเพิ่ ม สั ด ส ว นผู เ รี ยนในสายอาชีพ ไดสูง ขึ้น
ในสัดสวนสายสามัญตอสายอาชีพ เทากับ 50/50
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ
เปาหมาย
การตรวจราชการ
1. ขอมูลจํานวน
โรงเรียนทีเ่ ปดสอน
ถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2562
2. ขอมูลจํานวน
นักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2562
3. ขอมูลจํานวน
นักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2562
ที่ศึกษาตอสาย
สามัญ/สายอาชีพ
ไมศึกษาตอและอื่นๆ

ผลการดําเนินงาน
ปริมาณ
คุณภาพ
1. โรงเรียนที่เปดสอนถึง
- จัดทําและลงนามบันทึก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ขอตกลงความรวมมือ
ปการศึกษา 2562
(MOU) ขับเคลื่อนสะพาน
จํานวน 55 โรง
เชื่อมโยงการจัดการศึกษา
2. จํานวนนักเรียนที่จบชั้น ขั้นพื้นฐานกับการจัด
มัธยมศึกษาปที่ 3
การอาชีวศึกษา ระหวาง
ปการศึกษา 2562
สํานักงานเขตพื้นที่
จํานวน 1,109 คน
การศึกษาประถมศึกษา
2.1 เรียนตอสายสามัญ
อุบลราชธานี เขต 1 กับ
จํานวน 381 คน
สถาบันอาชีวศึกษา
รอยละ 34.67
ที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่
2.2 เรียนตอสายอาชีพ
การศึกษาประถมศึกษา
จํานวน 546 คน
อุบลราชธานี เขต 1
รอยละ 49.68
โดยทุกฝายตกลงที่จะ
2.3 ไมศึกษาตอ
แสดงเจตนารมณรวมกัน
จํานวน 66 คน
ในการเพิ่มปริมาณผูเรียน
รอยละ 6.01
อาชีวศึกษาในเขตพื้นที่
2.4 อื่นๆ จํานวน 106 คน การศึกษาประถมศึกษา
รอยละ 9.65
อุบลราชธานี เขต 1
- มีการประชุมชี้แจง
ผูบริหารสถานศึกษา

รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอยละ/ระดับ
ความสําเร็จ
- สถานศึกษา
ศึกษาในสังกัด
ทุกโรงเรียน
มีความรู
ความเขาใจและ
ดําเนินการ
ตามแนวทาง
ที่กําหนด
จนสงใหผูเรียน
ในสายอาชีพ
ไดสงู ขึ้น
ในสัดสวนสาย
สามัญตอสาย
อาชีพ เทากับ
41.10 : 58.90

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. คานิยมของ
ผูปกครอง
มุงเนนให
บุตรเรียนตอใน
สายสามัญ
มากกวา
สายอาชีพ
2. ขาดบุคลากร
ครูบุคลากรสาย
สนับสนุน
(ครูแนะแนว)
3. สถานศึกษา
ขาดแคลน
งบประมาณ
และสื่อวัสดุ
ครุภณ
ั ฑ
ในการจัดการ
เรียนรูงานอาชีพ
4. สถานศึกษา
ขาดแคลน
ครูผสู อน/
ผูชํานาญการ
สอนในดาน
งานอาชีพ

- ควรมีการ
สงเสริมและ
ประชาสัมพันธ
ประชุมผูปกครอง
จัดกิจกรรมตาง ๆ
ที่สามารถ
ปรับเปลีย่ น
คานิยมของ
ผูปกครองใน
การศึกษาตอ
สายอาชีพ
อยางตอเนื่อง
- ควรจัดสรร
งบประมาณ
ดานอาคาร
โรงฝกงานและ
วัสดุครุภณ
ั ฑ
ทีเ่ กี่ยวกับ
งานอาชีพใหกบั
โรงเรียน/
สถานศึกษา

กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1
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เปาหมาย
การตรวจราชการ

ปริมาณ

ผลการดําเนินงาน
คุณภาพ
ในสังกัดพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหมีการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ
ในสถานศึกษาเพิ่มเติม
จากการเรียนรูในกลุม
สาระการงานอาชีพและ
ใหปรับปรุงอาคารสถานที่
จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม
และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอ
การพัฒนาทักษะอาชีพ
- แจงใหสถานศึกษาจัดทํา
รายวิชาเพิ่มเติมทักษะ
อาชีพอยางนอย
1 รายวิชาโดยยึดแนว
ดําเนินการตามเอกสาร
"แนวทางการเสริมสราง
ทักษะและเสริมสราง
ประสบการณอาชีพใหกับ
นักเรียน" และจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบ Active
Learning เนนการปฏิบัติ
จริงทุกรายวิชาโดยเฉพาะ
การงานอาชีพตองมี
สถานที่แหลงเรียนรูที่ให
ผูเรียนไดเรียนอาชีพตาม
ความถนัดและความสนใจ
- แจงใหโรงเรียน
ดําเนินการวัดแววอาชีพ
นักเรียนระดับชั้น ป.4-6
และระดับชั้น ม.3
โดยใชแบบวัดแววอาชีพ
- มอบหมายให
ศึกษานิเทศกนิเทศ กํากับ
ติดตามผลการดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนและ

รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอยละ/ระดับ
ความสําเร็จ

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ
ระดับมัธยมศึกษา
ที่เปดการสอน
งานอาชีพเพื่อให
นักเรียนไดมี
ความรูพื้นฐาน
และสามารถตอ
ยอดในสายอาชีพ
ระดับทีส่ ูงขึ้น
ตอไป
- ควรจัดหาหรือ
พัฒนาครูผสู อน
กลุมสาระการงาน
อาชีพอยางเปน
ระบบ

กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1
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เปาหมาย
การตรวจราชการ

ปริมาณ

ผลการดําเนินงาน
คุณภาพ

รอยละ/ระดับ
ความสําเร็จ

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

กิจกรรมเสริมทักษะและ
ประสบการณอาชีพ
อยางตอเนือ่ ง
- สนับสนุนใหนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตนฝกประสบการณอาชีพ
(Work experience)
โดยทําหนังสือแจงให
นักเรียนฝกประสบการณ
ในสถานศึกษาที่เปดสอน
หลักสูตรอาชีพระยะสั้น
เชนวิทยาลัยสารพัดชาง
สถาบันพัฒนาฝมือและ
แรงงานหรือเขารวม
โครงการทีส่ พฐ.

ผูรายงาน นายสุเมธ มัดธนู
เบอรโทร 089-2815107

รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1
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5. การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
1. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปการศึกษา
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อให สพฐ.บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปาหมายพื้นที่
โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 7,008 โรงเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต
- โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 57 โรงเรียน (ไมมีนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา 2 โรง ไดแก โรงเรียนบานกลางใหญ และโรงเรียนบานกอก อําเภอเขื่องใน) ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563
4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ.
ในปการศึกษา 2563 สพท. สามารถดําเนินการควบรวมโรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีจํานวนนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาต่ํากวา 40 คน ได 100 %
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ
เปาหมาย
การตรวจราชการ

ผลการดําเนินงาน

ปริมาณ
1. จํานวนโรงเรียนขยาย 1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
โอกาสทางการศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีนักเรียน
และโรงเรียน
ระดับ ม.ตน นอยกวา 20 คน
มัธยมศึกษาที่มีนักเรียน ในปการศึกษา 2562 จํานวน 6 โรง
ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน
1.1 โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับ
นอยกวา 20 คน
ม.ตน นอยกวา 20 คน ในปการศึกษา
ปการศึกษา 2562
2562 รับนักเรียนในปการศึกษา 2563
2. จํานวนโรงเรียน
ในระดับชั้น ม.1 จํานวน 3 โรง
ขยายโอกาสทางการศึกษา
1.2 โรงเรียนที่มีนักเรียนระดับ
และโรงเรียน
ม.ตน นอยกวา 20 คน
มัธยมศึกษาที่มีนักเรียน ในปการศึกษา 2562 ไมรับนักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา
ในปการศึกษา 2563
ตอนตน
ในระดับชั้น ม.1 จํานวน 3 โรง
นอยกวา 40 คน
2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ปการศึกษา 2562
และโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีนักเรียน
3. การพัฒนาคุณภาพ ระดับ ม.ตน นอยกวา 40 คน
การศึกษาในโรงเรียน
ในปการศึกษา 2562 จํานวน 21 โรง
ขยายโอกาส และ
2.1 โรงเรียนที่สามารถควบรวมได
โรงเรียนมัธยมศึกษาทีม่ ี จํานวน 0 โรง
จํานวนนักเรียนนอยแต
2.2 โรงเรียนที่ควบรวมไมได
ไมสามารถควบรวมได จํานวน 55 โรง

คุณภาพ
โรงเรียนทีไ่ มสามารถ
ควบรวมได สพท.
มีแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อยางไร
1. สงเสริมใหโรงเรียน
และครูผสู อนใชสื่อ
เทคโนโลยี DLTV/DLIT
2. สงเสริมการใช
ทรัพยากรรวมกัน
ระหวางเครือขาย
สถานศึกษาใกลเคียง
3. จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4. จัดสรรคาพาหนะ
รับ-สงนักเรียน

รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

การดําเนินการ
ควบรวม
โรงเรียน
ขนาดเล็ก
ขยายโอกาส
ยังไมสามารถ
ดําเนินการได
เนื่องจากยังไม
มีความชัดเจน
ในนโยบาย
หรือแนวทาง
การดําเนินงาน

ผูรายงาน นางเนตรหทัย ณรงคแสง
เบอรโทร 087-2425893
รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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6. การจัดตั้งศูนยบริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ HCEC
1. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ 2563 – 2564
2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1 เพื่อติดตามการดําเนินการจัดตั้งศูนย
2.2 เพื่อเสริมสราง ขับเคลื่อนความพรอมเพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนาศักยภาพบุคคล
3. เปาหมายพื้นที่
จํานวนศูนย 185 ศูนย
ระยะที่ 1 ป 2563 จํานวน 82 ศูนย
ระยะที่ 2 ป2564 จํานวน 103 ศูนย
(สพป.อบ.1 ไมมีศูนยบริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ HCEC)
4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ.
จัดตั้งศูนย (สวนภูมิภาค) ครบ 185 ศูนยในระยะเวลา 2 ป (2563-2565)
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ
เปาหมาย
การตรวจราชการ
1. ติดตามการเบิกจาย
งบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรจาก สพฐ.
ในระยะแรก
จํานวน 42 ศูนย
2. ความพรอมในการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

1. งบประมาณที่ ไดรับ
การจัดสรร
จํานวน - บาท
เบิกจาย จํานวน - บาท
คงเหลือ จํานวน - บาท
2. รายการจัดซื้อจัดจาง
ในงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรรมีรายการ
อะไรบาง
จํานวนงบประมาณ
ที่เบิกจายใน
แตละรายการ

สภาพความพรอม
ในการใหบริการ
o พรอม
ใหบริการ
o ยังไมพรอม
ใหบริการ
o ยังไมได
ดําเนินการ

รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ

ปญหา
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

-

-

-
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7. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
1. ระยะเวลาดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการ 2562 – 2569
2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1 คิดคน และพัฒ นานวั ตกรรมการศึ กษาและการเรี ย นรู เ พื่ อยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการศึ ก ษาของผู เ รี ย น
รวมทั้งเพื่อดําเนินการใหมีการขยายผลไปใชในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น
2.2 ลดความเหลื่อมล้ําในการศึกษา
2.3 กระจายอํ า นาจและให อิ ส ระแก ห น ว ยงานทางการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษานํ า ร อ งในพื้ น ที่ น วั ต กรรม
เพื่อเพิ่มความลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.4 สรางและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษารวมกันระหวางภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
3. เปาหมายพื้นที่
สถานศึกษานํารอง จํานวน 226 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ประกอบดวย เชียงใหม กาญจนบุรี ศรีสะเกษ ระยอง สตูล ยะลา
ปตตานี นราธิวาส สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 30 เขตพื้นที่การศึกษา
(สพป.อบ.1 ไมมีสถานศึกษานํารองพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา)
4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ.
4.1 ร อ ยละ 80 ของสถานศึ ก ษานํ า ร อ งพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษามี ก ารพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษา
และการเรียนรูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
4.2 รอยละ 80 ของสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาในพื้น ที่นวั ตกรรมการศึกษามี การนิเทศ ส งเสริม สนับสนุน
ให ค วามช ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษานํ า ร อ งพื้ น ที่ น วั ต กรรมการศึ ก ษาในการพั ฒ นานวั ต กรรมการศึ ก ษาและการเรี ย นรู
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ
เปาหมาย
การตรวจราชการ
1. มีการนิเทศ
ติดตามโรงเรียน
ของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
2. การติดตามการ
ใชงบประมาณของ
สถานศึกษานํารอง
ในพื้นที่นวัตกรรม

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1. จํานวนสถานศึกษานํา
รองพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษา ใน สพท.
จํานวน - โรงเรียน
2. จํานวนสถานศึกษา
นํารองที่มีการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา
และการเรียนรูเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
จํานวน - โรง
3. สพท. มีการนิเทศ กํากับ
ติดตามสถานศึกษานํารองใน
พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
จํานวน - โรง รอยละ 4. งบประมาณที่ สพท. ไดรับ
การจัดสรร จํานวน - บาท
เบิกจายแลว จํานวน - บาท
คงเหลือ - บาท

รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอยละ / ระดับ
ความสําเร็จ

ปญหา
อุปสรรค

ขอเสนอแนะ

-

-

-
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8. การสร า งเครื อ ข า ยการคุ ม ครองและช ว ยเหลื อ เด็ ก นั ก เรี ย น โดยนั ก จิ ต วิ ท ยาโรงเรี ย นประจํ า สํ า นั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา (หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมครู ป ระจํ า ชั้ น เพื่ อ เป น นั ก จิ ต วิ ท ยาประจํ า สถานศึ ก ษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ
2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1 นั ก จิ ตวิ ท ยาโรงเรี ย นประจํ า สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให มี ส มรรถนะหลั ก การทางจิ ต วิ ท ยา มี ทั ก ษะ
การวิเคราะหและการดูแลชวยเหลือเด็กนักเรียนอยางเปนระบบ
2.2 เพื่ อ พั ฒ นานั ก จิ ต วิ ท ยาโรงเรี ย นประจํ า สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาให มี ลั ก ษณะที่ ดี ใ นการแนะแนว
และใหคําปรึกษา ปรับทุกข สรางสุขและพั ฒนาอารมณ สังคมและสติ ปญญา ตลอดจนมีเทคนิคการคุ มครองชวยเหลือ
เด็กนักเรียนในภาวะวิกฤตไดทุกสถานการณ
3. เปาหมายพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 225 เขต
4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ.
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับการพัฒนา รอยละ 100
5. ผลการดําเนินงานตามเปาหมายการตรวจราชการ
เปาหมาย
การตรวจราชการ
1.การพัฒนา
นักจิตวิทยา
2.การปฏิบัติ
งานของนักจิตวิทยา

ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 1 คน ไดเขารับการพัฒนา
ตามหลักสูตรฯ จํานวน 1 คน
2. นักจิตวิทยาโรงเรียนประจํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ไดมีการดูแลชวยเหลือนักเรียน
จํานวน 2 กรณี (Case) ดําเนินการ
ชวยเหลือสําเร็จจํานวน 2 กรณี (Case)
กําลังดําเนินการ จํานวน – กรณี (Caes)
3. กรณีในการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในเขตพื้นทีส่ วนใหญ
จะเปนเรื่อง นักเรียนยากจนขาด
แคลนและผูปกครองเสียชีวิต

เชิงคุณภาพ

รอยละ/ระดับ
ความสําเร็จ

รอยละ 100
ในกรณี Case ที่ 1
ทัง้ 2 กรณี
นักจิตวิทยาไดเขารวม
(Case)
ประชุมทีมสหวิชาชีพ
เพื่อหาแนวทาง
ในการชวยเหลือนักเรียนและ
ครอบครัว สพป.อบ.1
ไดจัดหาทุนการศึกษา
มอบเงินบริจาครวมทั้ง
อุปกรณการเรียนที่จาํ เปนให
นักจิตวิทยาไดติดตามขาว
ของเด็กจาก ผอ.รร. ใน Case
ที่ 2 สพป.อบ.1 ไดมอบเงิน
และสิ่งของบริจาคใหกับ
ครอบครัว นักจิตวิทยามี
โอกาสไดเขาพูดคุยกับครู
ที่ดูแลเด็ก และไดคุยกับ
ตัวเด็กเล็กนอย และติดตาม
ขาวจากครูประจําชั้น

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ครูประจําชั้นหรือครู
ที่ดูแลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
ยังไมเขาใจ
ในบทบาทหนาที่
ของนักจิตวิทยา
โรงเรียนฯ เทาที่ควร
จึงทําใหเปนอุปสรรค
ตอการทํางาน
ตองใชเวลา
ในการสื่อสาร
นอกจากนี้ ทําให
เขาถึงตัวเด็กไดยาก
เนื่องจากเด็ก
มีความกลัวไมกลาที่
จะพูดคุยกับ
คนแปลกหนา
ที่ไมคุนเคย

สรางความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาท
หนาที่ของ
นักจิตวิทยา
โรงเรียนฯ
และครูประจําชั้น
เพื่อเปน
นักจิตวิทยาฯ
โดยการจัดอบรม
ใหทัน
ความตองการ
เนื่องจาก
ครูหลายทาน
มีความสงสัย
ในบทบาท
หนาที่ของตน

ผูรายงาน นางสาวสุนิสา ขําพลับ
เบอรโทร 086-4652524
รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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9.1 โครงการ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนภาษาไทยของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1 – 3
ใหอานออกเขียนได
1. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ
2. วัตถุประสงคโครงการ
เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 ใหอานออกเขียนได
3. เปาหมายพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จํานวน 189 เขต
- โรงเรี ย นในสั ง กั ด สพป.อบ.1 ป ก ารศึ ก ษา 2563 จํ า นวน 241 โรงเรี ย น (ไม มี นั ก เรี ย น 3 โรง ได แ ก
1) โรงเรี ย นกองบิ น อุ บ ลสงเคราะห อํ า เภอเมื อ งอุ บ ลราชธานี 2) โรงเรี ย นบ า นคํ า หมี ห นองข า อํ า เภอเขื่ อ งใน
3) โรงเรียนบานแคน (ประชาสามัคคี) อําเภอมวงสามสิบ) ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563
4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ.
4.1 นักเรียนชั้น ป 1 – 3 ทุกคนผานผลการคัดกรองความสามารถในการอานการเขียนจําแนกตามระดับพอใชขึ้นไป
4.2 ยกระดั บผลการประเมิ น คุ ณภาพผูเ รี ยนชั้น ประถมศึ ก ษาปที่ 3 (NT) ความสามารถทางดา นภาษาไทย
ใหมากกวารอยละ 50
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ
ผลการประเมิน
คุณภาพผูเรียนชั้น
รอยละของนักเรียนที่มผี ลการคัดกรองความสามารถในการอานการเขียน
ประถมศึกษาปที่ 3
เปาหมายการตรวจ
จําแนกตามระดับภาคเรียน 1/2563
ระดับชั้น
(NT) ความสามารถ
ราชการ
จํานวน
ระดับ
ทางดานภาษาไทย
ระดับพอใช
ระดับดี
ระดับดีมาก
นักเรียน
ปรับปรุง
ปการศึกษา 2562
ทั้งหมด
30.5
109.5
336.5
3,242.5
รอยละ 43.62
1. ทราบผลการคัดกรอง ประถมศึกษา 3,719 คน
ปท่ี 1
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ความสามารถ
ในการอานออก
0.82
2.94
9.05
87.19
เขียนไดของนักเรียน
ประถมศึกษา 4,166 คน
267
724
1,401
1,815
ชั้น ป.1 – ป.3
ปท่ี 2
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
ในภาคเรียนที่ 1
5.45
13.38
33.63
43.56
ปการศึกษา 2563
ประถมศึกษา 4,170 คน 212.75
691.25
1,486
1,780
2. ทราบผลการประเมิน
ปท่ี 3
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
คุณภาพผูเรียน
5.10
16.58
35.64
42.69
ชั้น ป.3 (NT)
ปการศึกษา 2562
ผลการดําเนินงาน ดานปริมาณ

ผูรายงาน นางฉวีวรรณ วะรงค
นางกัญญลักษณ ศิริวารินทร
นางสาวนพวรรณ ชุมพล
เบอรโทร 093-5568885
รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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ตารางสรุปผลการประเมินความสามารถดานการอานการเขียน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563
ในระบบติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ. สํานักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (E-mes)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
(ขอมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563)
จํานวนนักเรียน ป.1
ป.1 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการอาน
ป.1 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการเขียน
(1)ปกติ+ (2)บก ดังนั้น (1)ปกติ+ (2)บก ดังนั้น (1)ปกติ+ (2)บก ดังนั้น (1)ปกติ+ (2)บก ดังนั้น (1)ปกติ+
บกพรองฯ พรองฯ ปกติ บกพรองฯ พรองฯ ปกติ บกพรองฯ พรองฯ ปกติ บกพรองฯ พรองฯ ปกติ บกพรองฯ
3,770
51
3,719 3,246
348
101
24
3,719 3,239
325
118
37
3,719
รอยละ 87.28
9.36 2.72
0.65 รอยละ 87.09
8.74
3.17 0.99 รอยละ

สรุปรวม
การอานการเขียน

รอยละ
จํานวนนักเรียน ป.2
(1)ปกติ+ (2)บก ดังนั้น
บกพรองฯ พรองฯ ปกติ
4,278 112 4,166
รอยละ

สรุปรวม
การอานการเขียน

รอยละ

ดีมาก
(คน)
3,246
3,239
6,485
3242.5
87.19

ดี
(คน)
348
325
673
336.5
9.05

พอใช
(คน)
101
118
219
109.5
2.94

ปรับปรุง
(คน)
24
37
61
30.5
0.82

ป.2 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการอานออกเสียง
ดีมาก
ดี
พอใช ปรับปรุง รวม
(คน)
(คน) (คน)
(คน)
(คน)
3,288
457 297
124
4,166
78.92 10.97 7.13
2.98
รอยละ
ป.2 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการเขียนคํา
ดีมาก
ดี
พอใช ปรับปรุง รวม
(คน)
(คน) (คน)
(คน)
(คน)
1,445 1,460 924
337
4,166
34.69 35.05 22.18
8.09
รอยละ
ดีมาก
(คน)
3,288
924
1,445
1,601
7,258
1,815
43.57

ดี
พอใช
(คน) (คน)
457 297
2,206 832
1,460 924
1,481 842
5,604 2,895
1,401 724
33.63 17.38

รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรับปรุง
(คน)
124
204
337
242
907
267
6.41

รวม 2 ดาน 7,438 หาร 2 ได 3,719

ป.2 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการอานรูเรื่อง
ดีมาก
ดี
พอใช ปรับปรุง รวม
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
924 2,206
832
204
4,166
22.18 52.95 19.97 4.90 รอยละ
ป.2 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการเขียนเรื่อง
ดีมาก
ดี
พอใช ปรับปรุง รวม
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
1,601 1,481
842
242
4,166
38.43 35.55 20.21 5.81 รอยละ
รวม 2 ดาน 16,664 หาร 4 ได 4,166
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จํานวนนักเรียน ป.3

ป.3 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการอานออกเสียง

ป.3 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการอานรูเรื่อง

(1)ปกติ+ (2)บก ดังนั้น
บกพรองฯ พรองฯ ปกติ
4,407 237 4,170
รอยละ

ดีมาก
ดี
พอใช ปรับปรุง รวม
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
3,050 713
312
95
4,170
73.14 17.10 7.48
2.28 รอยละ
ป.3 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการเขียนคํา

ดีมาก
ดี พอใช ปรับปรุง รวม
(คน) (คน) (คน)
(คน)
(คน)
1,294 2,085 663
128
4,170
31.03 50.00 15.90 3.07 รอยละ
ป.3 นักเรียนที่ปกติจําแนกตามผลการเขียนเรื่อง

ดีมาก
(คน)
992
23.79

ดี
(คน)
1,456
34.92

พอใช
(คน)
1,236
29.64

ดีมาก
ดี พอใช ปรับปรุง รวม
(คน) (คน) (คน)
(คน)
(คน)
1,785 1,689 554
142
4,170
42.81 40.50 13.29 3.41 รอยละ

ดีมาก
(คน)
3,050
1,294
992
1,785
7,121
1,780

ดี
(คน)
713
2,085
1,456
1,689
5,943
1,486

พอใช ปรับปรุง
(คน)
(คน)
312
95
663
128
1,236
486
554
142
2,765
851
691.25 212.75

42.69

35.64

16.58

สรุปรวม
การอานการเขียน

รอยละ

รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรับปรุง รวม
(คน)
(คน)
486
4,170
11.65 รอยละ

รวม 2 ดาน 16,680 หาร 4 ได 4,170

5.10
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9.2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร (การคิดเลขเปน)
1. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปการศึกษา
2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนประถมศึกษาปท่ี 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3 ใหคดิ เลขเปน
2.2 พัฒนาผูเรียนใหมีผลการประเมินคุณภาพผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (NT) และ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 สูงขึ้น
3. เปาหมายพื้นที่
- โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 241 โรงเรียน (ไมมีนักเรียน 3 โรง ไดแก 1) โรงเรียน
กองบินอุบลสงเคราะห อําเภอเมืองอุบลราชธานี 2) โรงเรียนบ านคําหมีหนองข า อําเภอเขื่องใน 3) โรงเรี ยนบานแคน
(ประชาสามัคคี) อําเภอมวงสามสิบ) ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563
4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ.
รอยละ 60 ของผูเรียน ชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 มีผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) และการ ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นรอยละ 3 (ผลการสอบป 2561 เปรียบเทียบกับป 2562)
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ
เปาหมาย
การตรวจราชการ
1. เปรียบเทียบ
คุณภาพการศึกษา
กลุมสาระการ
เรียนรูค ณิตศาสตร
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 6
และมัธยมศึกษาปที่ 3

ผลการดําเนินงาน
ดานปริมาณ
ดานคุณภาพ
มีแนวทางในการยกระดับ
1. สถานศึกษาที่ผูเรียน
คุณภาพการเรียนการสอน
ในระดับชั้น ป.3
คณิตศาสตรอยางไร
มีผลการประเมินคุณภาพ
1. มีโครงการใหนกั เรียน
ผูเรียน (NT)
ทุกคน ทุกโรงเรียน
ปการศึกษา 2562
มีการจัดโครงการ
มีผลการประเมินสูงกวา
ทองสูตรคูณ
ระดับชาติ จํานวน 93 โรง
ในชวงเวลาตาง ๆ เชน
คิดเปนรอยละ 38.91
ตอนเชากอนเขาเรียน
มีผลการประเมินต่ํากวา
ตอนบาย หรือตอนเลิก
ระดับชาติ จํานวน 146 โรง
2. มีโครงการคณิตคิดเร็ว
คิดเปนรอยละ 61.09
เปนการฝกฝนใหได
2. สถานศึกษาที่ผูเรียน
นักเรียนไดฝก การคิดเลข
ในระดับชั้น ป.6
เร็วในชวงกอนเรียน
มีผลการทดสอบ
ในวิชาคณิตศาสตรใหมี
ทางการศึกษาระดับชาติ
การฝกการคิดเลขเรียน
ขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ปการศึกษา 2562
มีผลการประเมินสูงกวา
ระดับชาติ จํานวน 31 โรง

รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอยละ/ระดับ
ความสําเร็จ
มีผลการประเมิน
คุณภาพผูเ รียน (NT)
มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net)
มีคะแนนสูงขึ้น
3 คะแนน

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. นักเรียนขาด
ความรับผิดชอบ
ในการทองสูตรคูณ
2. ผูบริหาร
โรงเรียนขาดการ
นิเทศ กํากับ ติดตาม
การทองสูตรคูณ
ของนักเรียน
3. ครูยังขาด
การสนับสนุน
และการสงเสริม
การทองสูตรคูณ
ของนักเรียน
4. ครูผูสอน
ขาดการใชสื่อ
นวัตกรรม
ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
คณิตศาสตร

1. ควรมีนโยบาย
ใหทุกโรงเรียน
ทองสูตรคูณ
กอนเรียน
ในตอนเชา
และเลิกเรียน
ในตอนเย็น
2. ควรมีการ
พัฒนาครูผูสอน
คณิตศาสตร
อยางตอเนื่อง
3. ผูบริหาร
โรงเรียนควรมี
การนิเทศ
ติดตาม
อยางตอเนื่อง
4. ครูผูสอนหรือ
ครูประจําชั้น
ควรสงเสริม
และสนับสนุน
การทองสูตรครู
ของนักเรียน
อยางตอเนื่อง

กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1
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เปาหมาย
การตรวจราชการ

ผลการดําเนินงาน
ดานปริมาณ
ดานคุณภาพ

รอยละ/ระดับ
ความสําเร็จ

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

คิดเปนรอยละ 12.97
มีผลการประเมินต่ํากวา
ระดับชาติ จํานวน 208 โรง
คิดเปนรอยละ 87.03
3. สถานศึกษาที่ผูเรียน
ในระดับชั้น ม.3
มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ปการศึกษา 2562
มีผลการประเมินสูงกวา
ระดับชาติ จํานวน 10 โรง
คิดเปนรอยละ 18.52
มีผลการประเมินต่ํากวา
ระดับชาติ จํานวน 44 โรง
คิดเปนรอยละ 81.48

ผูรายงาน นายปญญา ตรีเลิศพจนกลุ
เบอรโทร 081-0625676

รายงานผลการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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10. สหกรณโรงเรียน
1. ระยะเวลาดําเนินการ ทุกปงบประมาณ
2. วัตถุประสงคโครงการ
2.1 ส ง เสริ ม ให โ รงเรี ย นในสั ง กั ด เห็ น ความสํ า คั ญ และสนับ สนุ น ให มี ก ารจั ด กิ จ กรรม สหกรณ ในโรงเรี ย น
อยางมีประสิทธิภาพและครบวงจร ประกอบดวย สหกรณรา นคา ออมทรัพย การผลิต และสวัสดิการ
2.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตมีโรงเรียน ตนแบบสหกรณโรงเรียน ระดับประเทศ
3. เปาหมายพื้นที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 225 เขตพื้นที่การศึกษา
- โรงเรียนในสังกัด สพป.อบ.1 ปการศึกษา 2563 จํานวน 241 โรงเรียน (ไมมีนักเรียน 3 โรง ไดแก 1) โรงเรียน
กองบินอุบลสงเคราะห อําเภอเมืองอุบลราชธานี 2) โรงเรียนบ านคําหมีหนองข า อําเภอเขื่องใน 3) โรงเรี ยนบานแคน
(ประชาสามัคคี) อําเภอมวงสามสิบ) ขอมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2563
4. เปาหมายโครงการระดับ สพฐ.
รอยละ 60 ของ สพท. มีโรงเรียนตนแบบสหกรณโรงเรียน
5. ผลการดําเนินการตามเปาหมายการตรวจราชการ
เปาหมาย
การตรวจราชการ
1. ติดตาม
โรงเรียนทีเ่ ปน
ตนแบบสหกรณ
โรงเรียน
ระดับประเทศ

ดานปริมาณ
1. มีโรงเรียนที่จดั
กิจกรรมสหกรณ
ในโรงเรียนครบวงจร
ประกอบดวย
สหกรณรา นคา
สหกรณออมทรัพย
การผลิต และสวัสดิการ
จํานวน 30 โรง
คิดเปนรอยละ 13
2. มีโรงเรียนทีเ่ ปน
ตนแบบสหกรณโรงเรียน
ระดับประเทศ ของ สพฐ.
จํานวน 4 โรง
คิดเปนรอยละ 2
3. มีโรงเรียนทีส่ ามารถ
บูรณาการกิจกรรม
สหกรณโรงเรียนกับ
การเรียนการสอน
ในกลุมสาระตางๆ
จํานวน 70 โรง
คิดเปนรอยละ 29

ผลการดําเนินงาน
ดานคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ไดมีการสงเสริมและสนับสนุนสหกรณ
โรงเรียนสูการเรียนรูไ ดแก
1. สงเสริมโรงเรียนในสังกัดเขารวม
กิจกรรมวันกิจกรรมสหกรณนักเรียน
ระดับจังหวัด
ในวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกป
เชน จัดนิทรรศการโรงเรียนตนแบบสหกรณ
ประกวดเขียนเรียงความ
ประกวดเลานิทาน
ไดรับโลรางวัลโรงเรียนสหกรณตนแบบ
ระดับจังหวัดจากผูวาราชการจังหวัด
ตัวอยาง
ป 2559 โรงเรียนบานดามพรา
ป 2560 โรงเรียนดอนมดแดง (บานดงบัง)
ป 2561 โรงเรียนบานทุงขุนนอยหนองจานวิทยา
ป 2562 โรงเรียนบานโพนแพง
ป 2563 งดจัดกิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณโควิด19
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รอยละ/ระดับ
ความสําเร็จ

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

1. โรงเรียนใน
สังกัด สพป.อบ.1
เปนโรงเรียนขนาดเล็ก
เปนสวนมาก
จึงมีปญหา
ในการจัดกิจกรรม
ที่ครบวงจร
ทั้ง 4 กิจกรรม
2. โรงเรียนมี
กิจกรรมโครงการ
จํานวนมาก
กิจกรรมสหกรณ
ไมมีงบประมาณ
สนับสนุน

กลุมนโยบายและแผน สพป.อบ.1
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เปาหมาย
การตรวจราชการ

ดานปริมาณ

ผลการดําเนินงาน
รอยละ/ระดับ
ความสําเร็จ
ดานคุณภาพ
2. ระดับ สพฐ.
1) สงเสริมใหโรงเรียนที่มีความพรอม
รับการประเมินโรงเรียนตนแบบสหกรณ
โรงเรียนอยางตอเนื่องตั้งแต
ป 2559 รุนที่ 1 ไดแก โรงเรียนบานปลาดุก
และโรงเรียนบานสวางหนองเสือ
ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 16 กันยายน 2559
ป 2560 รุนที่ 2 ไดแกโรงเรียนบานดามพรา
ตามประกาศ สพฐ.ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560
และ ป 2561 รุนที่ 3 ไดแก
โรงเรียนดอนมดแดง (บานดงบัง)
ตามประกาศ สพฐ. ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
2) สงเสริมใหโรงเรียนทุกแหงในสังกัด
ดําเนินกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตาม
บริบทของโรงเรียนรอยละ 80 โรงเรียนจัด
กิจกรรมสงเสริมการออมเงินของนักเรียน
3) สงเสริมใหโรงเรียนตนแบบสหกรณ
โรงเรียน พัฒนาตอยอดโดยการสงผลงาน
ที่เปนเลิศรวมประเมินสหกรณโรงเรียน
Best of the Best ในป 2563 อยูร ะหวาง
ดําเนินการ
3. ระดับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดแกกรมสงเสริมสหกรณ
โดยศูนยถายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ไดสง ครูผสู อนวิชาสหกรณเขารวมรับ
การอบรมครูสหกรณตามหลักสูตร
ครูผสู อนวิชาสหกรณระดับภาค
ป 2562 ครู 4 คน จํานวน 2 โรงเรียน
ไดแก โรงเรียนบานทุงขุนนอยหนองจานวิทยา
และโรงเรียนบานดงยาง
ระหวางวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562
ณ จ.นครราชสีมา
ป 2563 ครู 4 คน จํานวน 2 โรงเรียน
ไดแก โรงเรียนดอนมดแดง (บานดงบัง)
และโรงเรียนบานสวางหนองเสือ
ระหวางวันที่ 8 – 10 กันยายน 2563
ณ รร.บานสวนคุณตา จ.อุบลราชธานี

ปญหาอุปสรรค

ขอเสนอแนะ

ผูรายงาน นางสาริกา ชายผา
เบอรโทร 085-4981213
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ผูจดั ทํา
ที่ปรึกษา
1 นายถาวร คูณิรัตน
2 นายเข็มพรชัย ทองนอย

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

คณะทํางาน
1 นายเข็มพรชัย ทองนอย
2 นายปรีชา ทาศิริ
3 นางสุนทราภรณ บุตรออน
4 นางอุณารัตน ลาผาน
5 นายจิรวัฒน สวางวงศ
6 นางสาวสุวิจยา มุลทา
7 นายสุเมธ มัดธนู
8 นางฉวีวรรณ วะรงค
9 นางกัญญลักษณ ศิริวารินทร
10 นางสาวนพวรรณ ชุมพล
11 นายปญญา ตรีเลิศพจนกุล
12 นางสาริกา ชายผา
13 นางสาวเพ็ญประภา บรรเทา
14 นางสาวสุนิสา ขําพลับ
15 นางเนตรหทัย ณรงคแสง
16 นายประสาน พิลาศาสตร
17 นางสาวสุกญ
ั ญา นามแกว
18 นางวาสนา มุสกิ สาร

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
ศึกษานิเทศก
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

จัดทํารูปเลม
นางสาวสุกญ
ั ญา นามแกว

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
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