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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1         
ได้บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน และพระราชกฤฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ได้บัญญัติให้ส่วนราชการ ต้องจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น และ
มาตรา 16 วรรค 4 ก าหนดให้ “เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี” ทั้งนี้ เพ่ือน าผลมาพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา     
มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น เพ่ือให้สอดรับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 และมาตรา 16 วรรค 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีทุกปี เพ่ือน าผลมาพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  
 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย  4  บทหลัก ได้แก่  1) บทน า  2) กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ 
เกี่ยวข้อง  3) ผลการปฏิบัติงาน และ 4) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
2563 ของเจ้าหน้าที่ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 10 กลุ่ม 
ดังนี้ 

  1. กลุ่มอ านวยการ  ประกอบด้วย  3  กลุ่มงาน  ได้แก่ 1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีปริมาณงาน 
จ านวน 30 เรื่อง  2. กลุ่มประสานงาน  มีปริมาณงาน จ านวน  3  เรื่อง  3. กลุ่มงานประชาสัมพันธ์          
มีปริมาณงาน จ านวน  5  เรื่อง จากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามกฎ 
ระเบียบ แนวปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ของกลุ่มอ านวยการ เป็นไปตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 งานอ านวยการเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์การ การประสานงาน
และให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สามารถบริหารจัดการและด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอ านาจหน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย                 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพ้ืนฐานของความถูกต้องและโปร่งใส  ตลอดจนสนับสนุนและ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา 
แก่สถานศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

             2. กลุ่มนโยบายและแผน  ประกอบด้วย  4  กลุ่มงาน  ได้แก่  1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน      
จ านวน  5  เรื่อง  2. กลุ่มงานนโยบายและแผน  มีปริมาณงาน จ านวน  8 เรื่อง 3. กลุ่มงานวิเคราะห์
งบประมาณ  มีปริมาณงาน จ านวน  5  เรื่อง  4. กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน  มีปริมาณงาน 
จ านวน 12  เรื่อง  มีการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษา
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เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไป เพ่ือประโยชน์สุข            
ของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยึดหลักการ
มีส่วนร่วม การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School–Based Management) โดยมีกระบวนการ
วางแผนการด าเนินการตามแผน การก ากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ         

              3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน 
ได้แก่ 1. กลุ่มงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร  2. กลุ่มงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ          
3. กลุ่มงานสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้  4. กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล               
5. กลุ่มงานธุรการ มีงานที่ปฏิบัติร่วมกัน จ านวน  17  เรื่อง ในปีที่ผ่านมามีการศึกษา วิเคราะห์ 
ด าเนินการ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการจัด
การศึกษา  ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา วิเคราะห์  และปฏิบัติงานระบบ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

              4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานบริหารงาน
การเงิน  มีปริมาณงาน จ านวน  30 เรื่อง  2. กลุ่มงานบัญชี มีปริมาณงาน จ านวน  17 เรื่อง  3. กลุ่มงาน
พัสดุ  มีปริมาณงาน จ านวน  13  เรื่อง  4. กลุ่มงานสินทรัพย์  มีปริมาณงาน จ านวน  1 เรื่อง  ในปีที่ผ่าน
มาได้ด า เนินงาน ตามขอบข่ายงานและภารกิจที่ก าหนดให้ เป็นไปอย่างถูกต้ อง รวดเร็ว                  
มีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการวางแผน การด าเนินงานตามแผน ก ากับ ติดตามผล และวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

              5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  ประกอบด้วย  4  กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน 
จ านวน  2  เรื่อง  2. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  มีปริมาณงาน จ านวน 11 เรื่อง          
3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีปริมาณงาน จ านวน  6  เรื่อง  4. กลุ่มงานบ าเหน็จและทะเบียนประวัติ  
มีปริมาณงาน จ านวน 26  เรื่อง  ในปีที่ผ่านมาได้ด าเนินงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
โดยยึดตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

              6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย  3  กลุ่มงาน  ได้แก่ 1. กลุ่มงาน
ฝึกอบรม  มีปริมาณงาน จ านวน  8  เรื่อง  2. กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย
ภายในประเทศ/ต่างประเทศ   มีปริมาณงาน จ านวน  3  เรื่อง  3. กลุ่มงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนา  มีปริมาณงาน จ านวน  1  เรื่อง  ในปีที่ผ่านมาได้ด าเนิน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามกฎระเบียบ     
แนวปฏิบัติ บทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน    

             7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน ได้แก่ 1.กลุ่มงานธุรการ 
มีปริมาณงาน จ านวน  6  เรื่อง 2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้           
มีปริมาณงานจ านวน 9 เรื่อง 3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา มีปริมาณงาน จ านวน 8  เรื่อง             
4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีปริมาณงาน จ านวน 5  เรื่อง        
5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา มีปริมาณงาน จ านวน 8  เรื่อง      
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6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีปริมาณงาน จ านวน 1 เรื่อง  7. กลุ่มงาน
เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา  มีปริมาณงาน จ านวน 1 เรื่อง      
8. กลุ่มงานอ่ืน ๆ  มีปริมาณงาน จ านวน  6  เรื่อง ในปีที่ผ่านมามีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี มีการบริหาร
จัดการที่เป็นเลิศ และด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุด และค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่ม จึงต้อง
ด าเนินตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

            8.  กลุ่มส่งเสริมการจัดจัดการศึกษา ประกอบด้วย 1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน 
จ านวน 5 เรื่อง  2. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา มีปริมาณงาน จ านวน 18 เรื่อง      
3. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน มีปริมาณงาน จ านวน 10 เรื่อง  กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนการ
ระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษา มีปริมาณงาน จ านวน 7 เรื่อง 5.กลุ่มงานกิจการพิเศษ มีปริมาณงาน 
จ านวน  3 เรื่อง  ในปีที่ผ่านมาสนับสนุนและส่งเสริม ให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  สามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ  
บูรณาการการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย น าแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา การกีฬา ลูกเสือ เนตรนารี         
ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ องค์กรนักเรียน สิทธิเด็ก  การจัดหาทุน กองทุนการศึกษา             
เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนทั้งเด็กปกติ เด็กด้อยโอกาส เด็กบกพร่อง และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน 
รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้มีการลงนามในความตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ การรองรับ
ประชาคมอาเซียนในด้านการจัดการศึกษา ทั้งการแลกเปลี่ยนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ตลอดจนการด าเนินงานอื่น ๆ  และร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   

            9. หน่วยตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน  ได้แก่ 1. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีปริมาณงาน 
จ านวน 11  เรื่อง  2. กลุ่มงานบริหารการตรวจสอบ มีปริมาณงาน จ านวน 11  เรื่อง  3. กลุ่มงานธุรการและ
สารสนเทศ มีปริมาณงาน จ านวน  6  เรื่อง  ในปีที่ผ่านมาด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี
และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน ตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด  การประเมินการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

         10. กลุ่มกฎหมายและคดี ประกอบด้วย  2  กลุ่มงาน ได้แก่  1. กลุ่มงานธุรการ  มีปริมาณงาน จ านวน 
1  เรื่อง  2. กลุ่มงานกฎหมายและคดี  มีปริมาณงาน จ านวน  8  เรื่อง ในปีที่ผ่านมาด าเนินงานเกี่ยวกับ 
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย สืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  สอบสวนเกี่ยวกับวินัยและ
การตรวจพิจารณาวินัยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ การรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ งานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาและคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ  ป้องกันและปราบปราม     
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางาน
กฎหมายและงานคดีของรัฐ  และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืน       
ทีเ่กี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เช่น ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 
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ปัญหาและอุปสรรค 
            จากผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ  ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถน ามาสังเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นปัญหาและอุปสรรค  
โดยภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมราชบุรี เขต 1 ดังนี้ 
            1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างโปรแกรมรูปแบบการรายงานข้อมูล ต่าง ๆ เพ่ือให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษารายงานข้อมูลในระบบโปรแกรมส าเร็จรูป เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และสามารถน าข้อมูล
ไปใช้ได้ทันที แต่เนื่องบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 บางส่วนไม่ถนัด
การใช้เทคโนโลยี จึงต้องใช้เวลาในการศึกษา และท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโปรแกรมดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผล
ให้บุคลากรท างานล่าช้า หรือเกิดความผิดพลาดได้  
            2. ระเบียบและแนวปฏิบัติการด าเนินงานต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ท าให้บุคลากร      
ทีเ่กี่ยวข้องต้องใช้เวลาในการศึกษาระเบียบ และแนวปฏิบัติการด าเนินงานต่างๆ ในรูปแบบใหม่ อาจท าให้
การด าเนินงานเกิดความล่าช้า หรือเกิดความผิดพลาดได้ 
            3. การจัดสรร/การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐานมีการแบ่งโอนงบประมาณเป็นรายงวด ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถ
บริหารงบประมาณได้ตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 
            4. มีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก ที่ยังไม่สามารถเลิกสถานศึกษา หรือควบรวมได้       
ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กเหล่านั้น มีครูจ านวนน้อย ไม่สามารถสอนครบชั้นเรียนได้ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 
            5. จ านวนบุคลากรลดจ านวนลง ระบบการสรรหาบุคลากรล่าช้า มีขั้นตอนการด าเนินการ   
ที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่ต่อเนื่อง  
            6. เนื่องจากประสบปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ท าให้ส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานน้อย ท าให้ไม่เพียงพอต่อการไปใช้ด าเนินการโครงการที่ก าหนดไว้  ส่งผลให้   
ด้านการปฏิบัติงานเกิดการชะงักลง 
 

ข้อเสนอแนะ 
             เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมราชบุรี เขต 1 สามารถบริหารจัดการศึกษา   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้  
            1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้สร้างองค์ความรู้ หรือการจัดการความรู้       
ที่เก่ียวข้องกับงาน และน ามาเผยแพร่ ทางเว็บไซด์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมราชบุรี เขต 1 
            2. ควรมีการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย สามารถน ามาปฏิบัติงานได้ 
            3. ควรมีการวิเคราะห์โครงการ จัดล าดับ ความส าคัญ เร่งด่วน เพ่ือพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับโครงการที่มีความส าคัญ เร่งด่วน ด าเนินการก่อน และมีการติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินโครงการเป็นระยะๆ จนสิ้นสุดโครงการ 
            4. ควรมีการส่งเสริมให้ครู ท าวิจัย สร้างนวัตกรรมใหม่  ๆเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน  
 5. ควรมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และน าผลมา
พัฒนา ปรับปรุง ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น  
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บทท่ี 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล  

 พระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 
วรรค 4 ก าหนดให๎ “เมื่อสิ้นปีงบประมาณให๎สํวนราชการจัดท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี...” และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดจัดสรร
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 เพ่ือการบริหารส านักงาน การด าเนินงาน เพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ๑ และด าเนินงาน       
ตามโครงการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎บรรลุประสงค๑ กลยุทธ๑ จุดเน๎นของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎มีประสิทธิภาพ         
ตามแนวทาง    การบริหารจัดการงบประมาณ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแลว ตองรายงานผลให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ทราบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงไดจัดท ารายการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหนํวยงานทางการศึกษาที่มีหน๎าที่จัด
และสํงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต๎ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูํหมูํที่ 10 ถนนเสือปุา ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่     
ในความรับผิดชอบ 6 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอปากทํอ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ๎านคา       
และอ าเภอวัดเพลง มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 174 โรงเรียน 1 สาขา (ข๎อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
โดยมีวิสัยทัศน๑ พันธกิจ คํานิยมองค๑กร และเปูาประสงค๑ ดังนี้    

 วิสัยทัศน์  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงานด๎วย
หลักธรรมาภิบาล มุํงสูํการเป็นเมืองแหงํคนดีและมีคุณภาพ  

 พันธกิจ  

 เพ่ิมโอกาสในการได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ให๎แกํ ประชากรวัยเรียนทุกคนอยํางทั่วถึง พัฒนา  
ผู๎เรียน ให๎เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีคุณธรรม มีความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานและพัฒนา  
สูํมาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเป็นไทย   

 ค่านิยมองค์กร  

 B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเดํน (มีผลงานดีเดํนที่ได๎จากการปฏิบัติงาน)  
 E : ENJOY หมายถึง มีความสุข (ท างานอยํางมีความสุข)  
 S : SURVICE MIND หมายถึง บริการด๎วยใจ (ยิ้มแยํม แจํมใส พูดจาไพเราะ บริการรวดเร็ว)  
 T : TEAM WORK หมายถึง การท างานเป็นทีม (รํวมคิด รํวมท า รวํมรับผิดชอบ) 
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 เป้าประสงค์ 
        1. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสูํความเป็นสากล 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได๎รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ. 
 4. ผู๎เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ และคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน๎นการมีสํวน
รํวมจากทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา 
 
อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน๎าที่ด าเนินการให๎เป็นไป
ตามอ านาจหน๎าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
และมีอ านาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 

1. จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎สอดคล๎องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และความต๎องการของ
ท๎องถิ่น 

2. วิเคราะห๑การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนํวยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ๎งการจัดสรรงบประมาณที่ได๎รับให๎หนํวยงานข๎างต๎นรับทราบ  รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช๎จํายงบประมาณของหนํวยงานดังกลําว 

3. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรํวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย และรวบรวมข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด๎านตําง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน สํงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องค๑กรชุมชน องค๑กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน สํงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10. ประสาน สํงเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานด๎าน

การศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค๑กรหรือหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
12. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับมอบหมาย 
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การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให๎แบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังตํอไปนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
               (ก)  ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               (ข)  ด าเนินการเกี่ยวกับงานชํวยอ านวยการ 
               (ค)  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม  
               (ง)  งานเกี่ยวกับยานพาหนะ 
               (จ)  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายในและพัฒนาองค๑กร 
               (ฉ)  ประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
               (ช)  ประชาสัมพันธ๑ เผยแพรํกิจการ ผลงาน และบริการข๎อมูลขําวสาร 
               (ซ)  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               (ฌ)  ประสานการด าเนินงานระหวํางหนํวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
               (ญ) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใชํงาน
ของสํวนราชการใดโดยเฉพาะ 
               (ฎ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง  หรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 

2. กลุ่มนโยบายและแผน  มีอ านาจหน๎าที่ดั้งตํอไปนี้ 
   (ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต๎องการของท๎องถิ่น 
   (ข) วิเคราะห๑การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ๎งการจัดสรร

งบประมาณ 
   (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช๎จํายงบประมาณและผลการปฏิบัติตาม

นโยบายและแผน 
   (ง) ด าเนินการวิเคราะห๑ และจัดท าข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
   (จ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ

มอบหมาย 
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอ านาจหน๎าที่

ดังตํอไปนี้ 
   (ก) ศึกษา วิเคราะห๑ ด าเนินการ และสํงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
   (ข) ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย และพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัด

การศึกษา 
   (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
   (ง) ด าเนินการวิเคราะห๑ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีสารสนเทศและ        

การสื่อสาร 
   (จ) สํงเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   (ฉ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง หรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 
         4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 

   (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
   (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี 
   (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ 
   (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย๑ 
   (จ) ให๎ค าปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และงาน

บริหารสินทรัพย๑ 
   (ฉ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง หรือที่ได๎รับ

มอบหมาย 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
   (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหนํง 
   (ข) สํงเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
   (ค) วิเคราะห๑และจัดท าข๎อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแตํงตั้ง ย๎าย โอน และการลาออก

จากราชการของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (ง) ศึกษา วะเคราะห๑ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน 

การมอบหมายหน๎าที่ให๎ปฏิบัติของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   (จ) จัดท าข๎อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
   (ฉ) จัดท าข๎อมูลระบบจํายตรงเงินเดือนและคําจ๎างประจ า 
   (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตํางๆ การออกบัตร

ประจ าตัว และการขออนุญาตตํางๆ  
   (ซ) ศึกษา วิเคราะห๑ และจัดท าข๎อมูลเพื่อด าเนินงานวินัย อุทธรณ๑ ร๎องทุกข๑ และการด าเนินคดี

ของรัฐ 
   (ฌ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง หรือที่ได๎รับ

มอบหมาย 
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
      (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนากํอนแตํงตั้ง 
     (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
    (ค) ด าเนินงานพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 
    (ง) ปฏิบัติงานสํงเสริม สนับสนุน และยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
    (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตํอ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ตํางประเทศ 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย และเสริมสร๎างระบบเครือขํายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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   (ช) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง หรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไป 
    (ก) ประสาน สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับกํอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
    (ข) ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 
    (ค) วิจัย พัฒนา สํงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
    (ง) วิจัย พัฒนา สํงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้งประเมิน 
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
    (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
    (ฉ) ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
    (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

   (ซ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง หรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
              (ก)  งานธุรการ 
     (ข)  ศึกษา วิเคราะห๑ สํงเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร๑พระราชา 
      (ค)  งานสํงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
     (ง)  งานสํงเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข๎อมูลการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค๑กร ชุมชน องค๑กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน                                        
     (จ)  งานประสานและสํงเสริมองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎สมารถจัดการศึกษาสอดคล๎องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
     (ฉ)  งานสํงเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎มีความสามารถพิเศษ 
     (ช)  งานสํงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด  
เนตรนารี ผู๎บ าเพ็ญประโยชน๑ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ๑สิทธิเด็กและ  
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 
     (ซ)  งานสํงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
     (ฌ)  งานประสานการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาการใช๎สารเสพติด และสํงเสริมปูองกันแก๎ไขและ
คุ๎มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  
     (ญ)  งานวิเทศสัมพันธ๑ 
        (ฎ)  งานประสาน สํงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
       (ฏ)  งานสํงเสริมแหลํงการเรียนรู๎ สิ่งแวดล๎อมทางการศึกษา และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
        (ฐ)  งานประสานและสํงเสริมสถานศึกษาให๎มีบทบาทในการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
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         (ฑ)  ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 
            9. หน่วยตรวจสอบภายใน   
                (ก)  ด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย๑สิน 
                (ข)  ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 
                (ค)  ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
                (ง)  ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
                (จ)  ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง หรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 

10. กลุ่มกฎหมายและคดี  ให๎ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีอ านาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
           (ก) สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
           (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร๎องเรียน 
           (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
          (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ๑และการพิจารณาอุทธรณ๑ 
          (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร๎องทุกข๑และการพิจารณาร๎องทุกข๑ 
          (ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่. 
          (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพํง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
        (ซ) ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          (ฌ) ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย จัดท าข๎อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และ
งานคดีของรัฐ 
          (ญ) ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง หรือที่ได๎รับ
มอบหมาย 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 

กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม            
การจัดการศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ 

  หน่วยตรวจสอบภายใน 

กลุ่ม สจ. 

- งานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัวฯ 

- งานประสานและส่งเสรมิการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- งานส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส าหรับผู้พิการฯ 

- งานส่งเสริมสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรฯ 

- งานส่งเสริมแหล่ง การเรียนรู้   
สิ่งแวดล้อมฯ 

- งานประสานและส่งเสรมิ
สถานศึกษาสร้างความเขม้แข็งฯ 

กลุ่ม นต. 

- กลุ่มงานนิเทศ 

  ติดตาม 

- กลุ่มงานประกัน 

- กลุ่มงานพัฒนา 

  หลักสูตร 

- กลุ่มงานพัฒนาสื่อ 

- กลุ่มงานวัดและ 

  ประเมินผล 

- กลุ่มงานเลขาฯ 

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล             
การจัดการศึกษา 

คณะกรรมการ          
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สถานศึกษา 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล    
และนิเทศการศึกษา 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารจัดการ 

กลุ่มบริหารงานการเงิน    
และสนิทรัพย ์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล  เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
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บทท่ี 2 
กฎระเบียบ แนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง 

 เพ่ือให๎การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ จึงต๎องมีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และ
ด าเนินงานด๎วยความรับผิดชอบอยํางมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปรํงใส และตรวจสอบได๎ โดยมุํงมั่นสร๎าง
ประโยชน๑สูงสุด และค านึงถึงผู๎มีสํวนได๎เสียที่เกี่ยวข๎อง การปฏิบัติหน๎าที่ของกลุํม จึงต๎องด าเนิน            
ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. กลุ่มอ านวยการ 
 กลุํมอ านวยการ มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ๎างอิง แนวปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
            1. ประกาศมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
            2. ค าสั่งมอบหมายหน๎าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที่ 10/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561  
            3. ค าสั่งมอบหมายหน๎าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที ่636/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
            4. ค าสั่งมอบหมายหน๎าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที่ 190/2561 ลงวันที่ 3 กรกฏาคม 2561     
            5. ค าสั่งมอบหมายหน๎าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที่ 215/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561        
            6. ค าสั่งมอบหมายหน๎าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที่ 141/2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561         
            7. ค าสั่งมอบหมายหน๎าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที่ 124/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561         
            8. ค าสั่งมอบหมายหน๎าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที ่209/2561 ลงวันที่ 16 กรกฏาคม 2561      
            9. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
วําด๎วยการจัดสวัสดิการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี  เขต 1  พ.ศ. 2557  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการจัดสวัสดิการภายในสํวนราชการ 
พ.ศ. 2547 
         10. ตราสารมูลนิธิชํวยเหลือนักเรียนยากจนอ าเภอวัดเพลง (ฉบับแก๎ไข ปี 2549) 
         11. ตราสารมูลนิธิสํงเสริมการศึกษาจังหวัดราชบุรี (ฉบับแก๎ไข ปี 2549) 
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           12. ตราสารมูลนิธิการประถมศึกษา ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี (ฉบับแก๎ไข
เพ่ิมเติม  พ.ศ. 2547) 
           13. ระเบียบส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  วําด๎วยเงินกองทุนสวัสดิการจักรยาน              
สูํอนาคต พ.ศ. 2538 แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2542 
           14. ข๎อบังคับวําด๎วยกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ เพ่ือการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ประกาศ       
ณ วันที่  19  ธันวาคม พ.ศ. 2543 
           15. ค าสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 3680 / 2561  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 
           16. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
           17. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ ว 107 ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2542   
           18. รายละเอียดความคุ๎มครองผู๎ประกันชีวิต 
           19. ระเบียบหลักเกณฑ๑และวิธีการให๎ก๎ูยืมเงินทุนหมุนเวียน  เพ่ือแก๎ไขป๓ญหาหนี้สินข๎าราชการครู 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
           20. มาตรา ๑๕๗ แหํงประมวลกฎหมายอาญา   
           21. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2548  
           22. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  2548  ก าหนดให๎ทุกหนํวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ลดการใช๎พลังงานลงร๎อยละ 10-15  เทียบกับปริมาณการใช๎พลังงานไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิง ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2546 และให๎ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให๎ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน”  ซ่ึงเป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยเริ่มตั้งแตํ ปีงบประมาณ 2549 เป็นต๎นไป 
          23. มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีมติเห็นชอบให๎น าเกณฑ๑มาตรฐาน การจัดการ
ใช๎พลังงานของหนํวยงานราชการไปใช๎ในการประเมินผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพของสํวนราชการด๎านการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยเริ่มตั้งแตํปี 2551 
            24. ข๎อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25  สิงหาคม  2560 โดยมีเงื่อนไขให๎การลดพลังงานเป็นการประเมิน
การใช๎ไฟฟูาและน้ ามัน (เกณฑ๑การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2)   การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานด๎านพลังงาน 
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)โดยมีส านักงานนโยบายและแผน พลังงานเป็นเจ๎าภาพให๎
ลดลงร๎อยละ 10  เทียบกับคํามาตรฐาน (ทุกเดือน)  เริ่มด าเนินงานตั้งแตํเดือนตุลาคม 2560 ตํอเนื่องทุกเดือน
จนถึงเดือนกันยายน 2561 ผําน www.e-report.energy.go.th  
          25. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการรับสํงงานในหน๎าที่ราชการ พ.ศ.2524  
          26. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
          27. พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
          28. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2545 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
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            29. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินวําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   
พ.ศ. 2544 
            30. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
            31. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 
            32. กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ๑และวิธีการได๎มาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2548 
            33. บทบาทและหน๎าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
            34. กฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ๑วิธีการสรรหา การเลือก
ประธาน กรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหนํง  และการพ๎นจากต าแหนํงคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546     
            35. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการได๎มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 
            36. ค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 5/2559  สั่ง ณ วันที่  1 กุมภาพันธ๑  2559 
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  

        37. มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559  
            38. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1  
            39. พระราชกฤษฎีกา  วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 
มาตรา 12 
            40. แผนออกหนํวยบริการตามโครงการบูรณาการสร๎างรอยยิ้มให๎แกํประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) 
           41. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการจัดสวัสดิการภายในสํวนราชการ พ.ศ. 2547 
           42. พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
            43. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการให๎ขําวและบริการขําวสารของทางราชการปี 2529 
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
            44. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการประชาสัมพันธ๑และการให๎ขําวราชการ พ.ศ. 2525 
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
               45. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยรถราชการ พ.ศ. 2523  แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2541 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 
            56. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  วําด๎วยการอนุมัติให๎เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ.2524 
            57. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการลาของข๎าราชการ พ.ศ.2555 
            58. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ.2535  ข๎อ 11 
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2. กลุ่มนโยบายและแผน 
 กลุํมนโยบายและแผน มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ๎างอิง แนวปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
 1. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก๎ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และแก๎ไขเพ่ิมเติม 
5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
6. พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
7. พระราชบัญญัติวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
8. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
9. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการรักษาความปลอดภัยแหํงชาติ พ.ศ. 2517 
10. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการให๎ขําวและบริการขําวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
11. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการให๎ขําวและบริการขําวสารของทางราชการ 

(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2533 
12. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการประชาสัมพันธ๑และการให๎ขําวราชการ พ.ศ. 2525 
13. ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 – ป๓จจุบัน 
14. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2549 
15. ระเบียบกระรวงศึกษาธิการ วําด๎วยแผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัดและกลุํมจังหวัด 
16. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
17. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการประชาสัมพันธ๑และการให๎ขําวราชการ (ฉบับที ่2) 

พ.ศ. 2527 
18. แผนการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2552 – 2554  
19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาติ ฉบับที ่1 – 11  
20. แผนพัฒนาการศึกษาแหํงชาติ ฉบับป๓จจุบัน  
21. แผนแมํบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหํงชาติ ฉบับที ่2  
22. แผนและนโยบายด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการ  

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 23. แผนและนโยบายด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  

24. แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
25. แผนพัฒนาจังหวัด  
26. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และกลุํมจังหวัด  
27. แผนปฏิบัติการประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
28. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561) 
29. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
30. นโยบายและกลยุทธ๑ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
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31. ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ. 
ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 
2550 

32. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
33. รายงานการศึกษา การวิจัย ที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
33. เอกสารองค๑ความรู๎ด๎านระบบเครือขํายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
34. เอกสารประกอบการวิเคราะห๑งบประมาณรายจําย 
35. เอกสารการจัดท าค าของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ  

ของส านักงบประมาณ 
36. โปรแกรมฐานข๎อมูลกลางและคํูมือการใช๎งาน 
37. คุณลักษณะมาตรฐานและราคากลางวัสดุอุปกรณ๑ ด๎านเทคโนโลยี 
38. กรอบการติดตามประเมินผลและรายงานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
39. หนังสือราชการจากหนํวยต๎นสังกัดและหนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
40. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ๎างอิง 
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
 1. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ๑การเก็บรักษาข๎อมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร๑ของผู๎ให๎บริการ พ.ศ. 2550  
 2. พระราชบัญญัติวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ พ.ศ. 2550 และที่ปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
 3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการบริหารข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษา พ.ศ. 2560  
 4. พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 5. มาตรฐานเว็บไซต๑ภาครัฐ (Government Website Standard) Version 2.0  
 6. แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร๑ ของหนํวยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ  
 7. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
 8. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
คุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคลของหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553  
 9. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด๎านสารสนเทศของหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 
 10. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
        11. พระราชก าหนดวําด๎วยการประชุมผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑. พ.ศ. 2563 
        12. พระราชบัญญัติคุ๎มครองข๎อมูลสํวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        13. แนวทางการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV)  
        14. มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) 
        15. มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผํานเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
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4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   

 กลุํมบริหารการเงินและสินทรัพย๑  มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ๎างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้
ระเบียบการเบิกจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินสํงคลัง พ.ศ. 2551   
        1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559  
เรื่อง กระทรวงการคลังก าหนดให๎สํวนราชการสมัครเข๎าใช๎บริการระบบ KTB Corporate Online 
        2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559  
เรื่อง กระทรวงการคลังก าหนดตัวบุคคลผู๎มีสิทธิเข๎าใช๎งานในระบบ KTB Corporate Online  
        3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว.103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง  
หลักเกณฑ๑และวิธีปฏิบัติในการจํายเงิน รับเงินและน าเงินสํงคลังของสํวนราชการผํานระบบอิเล็คทรอนิคส๑ 
        4. หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 36 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559  เรื่อง   
หลักเกณฑ๑และวิธีปฏิบัติในการจาํยเงิน  รับเงินและน าเงินสํงคลังของสํวนราชการผํานระบบอิเล็คทรอนิคส๑ 
        5. หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 36 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559  เรื่อง  
หลักเกณฑ๑และวิธีปฏิบัติในการํายเงิน  รับเงินและน าเงินสํงคลังของสํวนราชการผํานระบบอิเล็คทรอนิคส๑ 

   6.  หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 76 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ๑และวิธีปฏิบัติในการจาํยเงิน  รับเงินและน าเงินสํงคลังของสํวนราชการผํานระบบอิเล็คทรอนิคส๑ 
        7. หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค.0406.3/ ว 77 ลงวันที่6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง  
หลักเกณฑ๑และวิธีปฏิบัติในการํายเงิน  รับเงินและน าเงินสํงคลังของสํวนราชการผํานระบบอิเล็คทรอนิคส๑ 
        8. หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค.0406.3/ ว 99 ลงวันที่29 กรกฎาคม 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ๑และวิธีปฏิบัติในการํายเงิน  รับเงินและน าเงินสํงคลังของสํวนราชการผํานระบบอิเล็คทรอนิคส๑ 
        9. ระเบียบวําด๎วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
       10. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจํายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการน าเงินสํงคลัง พ.ศ.2562 
       11. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ พ.ศ. 2494 
       12. พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราการ พ.ศ. 2539 
       13. พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.
2535 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
       14.  กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ.2546 
       15.  กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
       16.  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการขอรับและการจํายบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ พ.ศ. 2527 
       17.  หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุดที่ กค 0420.9/ว53  ลงวันที่  29 มิถุนายน 2552   
เรื่องการขอรับและการจํายเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันผํานระบบบ าเหน็จ
บ านาญ 
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       18.  แนวปฏิบัติการขอรับและการจํายเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันผําน 
ระบบบ าเหน็จบ านาญ 
      19.  หลักเกณฑ๑และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด๎วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส๑ 
(Pensions., Electronic Filing) ผํานระบบบ าเหน็จบ านาญ  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด        
ที่ กค 0420.7/ว63 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 
      20. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0432.4/ว 153 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่องการยื่น
ขอรับบ าเหน็จบ านาญด๎วยตนเองทางอิเล็คทรอนิกส๑ (Pensions”Electronic Filing) ขยายโครงการ 
      21. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0432.4/ว21 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง      
ขอความรํวมมือประชาสัมพันธ๑การตรวจสอบข๎อมูลการเบิกจํายเงินบ านาญด๎วยตนเอง 
      22. พระราชกฤษฎีกา  วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการจํายเงินประจ าต าแหนํงของข๎าราชการ และ      
ผู๎ด ารงต าแหนํงผู๎บริหารซึ่งไมํเป็นข๎าราชการ พ.ศ. 2539 
      23. พระราชกฤษฎีกา  วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการจํายเงินประจ าต าแหนํงของข๎าราชการ และ      
ผู๎ด ารงต าแหนํงผู๎บริหารซึ่งไมํเป็นข๎าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
      24.  พระราชกฤษฎีกา  วําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการจํายเงินประจ าต าแหนํงของข๎าราชการ และ      
ผู๎ด ารงต าแหนํงผู๎บริหารซึ่งไมํเป็นข๎าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

25.  พระราชบัญญัติ ให๎ใช๎บทบัญญัติแหํงประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 
26.  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และหนังสือแจ๎งเวียนที่เก่ียวข๎อง 

      27.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  สิทธิประโยชน๑ของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 
      28.  ระเบียบวําด๎วยการลาของข๎าราชการ พ.ศ. 2535 ใช๎โดยอนุโลม 
      29.  ระเบียบวําด๎วยการจํายคําจ๎างลูกจ๎างสํวนราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
      30.  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
      31.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.  2553 (แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2555) 
      32. ปฏิบัติตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  304/2557  ลงวันที่  12  
มีนาคม  พ.ศ. 2557  เรื่อง  มอบอ านาจอนุมัติการเบิกเงินคําสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล   
ได๎มอบอ านาจให๎ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู๎มีอ านาจอนุมัติเบิกจํายเงิน 
      33. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562 

34.  พระราชกฤษฎีกาคําเชําบ๎านข๎าราชการ พ.ศ. 2547 
35.  พระราชกฤษฎีกาคําเชําบ๎านข๎าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
36.  พระราชกฤษฎีกาคําเชําบ๎านข๎าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 

      37. พระราชกฤษฎีกาคําเชําบ๎านข๎าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 
38.  พระราชกฤษฎีกาคําเชําบ๎านข๎าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 
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      39. ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยหลักเกณฑ๑ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน
ข๎าราชการ พ.ศ. 2549 
      40. ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยหลักเกณฑ๑   และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน
ข๎าราชการ พ.ศ. 2552 
      41. พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 1 – 9) 
      42. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
      43.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/283  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 
2549  เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจําย 
      44. หนังสือ กระทรวงการคลัง  ดํวนที่สุด  ที่ กค 0402.5/ว 156  ลว. 19 กันยายน 2560 เรื่อง 
หลักเกณฑ๑การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ (เริ่ม 24 ส.ค.60) 
      45. พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2560 
      46. ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ 
ที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
      47. ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวําง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 

48.  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจํายเงินคําตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549 
49. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.5/ว 46 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

      50. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 
51.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      52. ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      53. กฎกระทรวงที่เก่ียวข๎องกับการจัดซื้อจัดจ๎าง 
      54. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

 55. ระเบียบกระทรวงการคลัง   วําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
พ.ศ. 2550 
      56. หนังสือกระทรวงการคลัง  ดํวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126  ลงวันที่ 7  กันยายน  2548 
เรื่อง  การเบิกจํายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน 
      57. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่ ศธ  04006/2279  ลงวันที่ 16             
ธันวาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ๑และแนวปฏิบัติการใช๎จํายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 

58.  หนงัสือกระทรวงการคลัง  ดํวนมาก ที่ กค 0514/6389   ลงวันที่  22 กุมภาพันธ๑ 2537 
เรื่องการใช๎จํายเงินอุดหนุนทั่วไป  โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและโครงการอาหาร
กลางวันเด็กกํอนประถมศึกษา 
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      59. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 
      60. คูํมือการปฏิบัติงานด๎านการเบิกจํายผํานระบบ GFMIS Terminal ของกรมบัญชีกลาง 
      61. คูํมือการปฏิบัติระบบงาน GIRO Data Entry  ของธนาคารกรุงไทย 
      62. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 1803  ลงวันที่  24 มิถุนายน 2558  คูํมือตามแนวทางการ
จัดท าบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจํายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS   
       63. คูํมือการเรียกรายงานระบบรับและน าเงินสํงคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R/3) ของส านักก ากับ
และพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส๑ กลุํมงานก ากับและพัฒนาระบบงาน  
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3 ว 122  ลงวันที่  29 มีนาคม  2556 
        64. คูํมือการโอนจัดสรรและการโอนเปลี่ยนแปลงลงหนํวยรับงบประมาณระดับหนํวยเบิกจําย ระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
        65. ผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหนํวยงานภาครัฐ  Version 2560  กลุํมงานมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 
        66. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 1803  ลงวันที่  24 มิถุนายน 2558  คูํมือตามแนวทาง  
การจัดท าบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจํายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS   
        67.  คูํมือการปฏิบัติงาน แนวทาง วิธีปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติงานที่พัฒนาปรับปรุง
เพ่ิมเติม ของกรมบัญชีกลาง  
         68. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การสํง
รายงานประจ าเดือน  
         69. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว 420  ลงวันที่  29 
มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ๑การประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านบัญชีของสํวนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
         70. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 541 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561   
เรื่อง  แนวทางการตรวจสอบบัญชีของสํวนราชการในระบบ  GFMIS  
         71. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว 1176   ลงวันที่  28 มีนาคม 
2561 เรื่อง หลักเกณฑ๑การประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านบัญชีของสํวนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
           72. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง แนวทาง 
การตรวจสอบบัญชีของสํวนราชการในระบบ  GFMIS  
           73. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํวนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 4120   ลงวันที่ 12 
ธันวาคม 2555 

74. คูํมือการเข๎าใช๎โปรแกรมติดตามเรํงรัดการใช๎จํายงบประมาณประจ าปี  ของส านักการคลังและสินทรัพย๑  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

75. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
           76. ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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           77. คูํมือการใช๎งานในระบบ e-GP ส าหรับหนํวยงานของรัฐ 
            78. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
            79. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 300/2557 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 
          80. คูํมือการใช๎งานในระบบ GFMIS  
          81. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
          82. กฎกระทรวงวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช๎ และจัดหาผลประโยชน๑ 
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 – 4) 
          83. ระเบียบกระทรวงวําด๎วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช๎ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 
          84. กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข๎อบังคับ ค าสั่ง คูํมือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุํมบริหารงานบุคคล มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ๎างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ ระเบียบการเบิก
จํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินสํงคลัง พ.ศ. 2551   

1. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข๎าราชการฝุายพลเรือน พ.ศ. 2478 ลงวันที่ 26 ธันวาคม  
พ.ศ. 2478 

2. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ๑อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช๎างเผือก พุทธศักราช 2484 
3. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ๑อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484 
4. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484  
5. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ พ.ศ.2494 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม    
6. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
7. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 
8. พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม    
9. พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
10. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
12. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
13. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
14. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหนํงข๎าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
15. พระราชกฤษฎีกา วําด๎วย การพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให๎ข๎าราชการลาอุปสมบท  

พ.ศ. 2521 
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2517) 
17. กฎ ก.ค.ศ. วําด๎วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2550 
18. กฎ ก.ค.ศ. วําด๎วยการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับเงินเดือนสูงกวําหรือ     

ต่ ากวําขั้นต่ า หรือสูงกวําขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
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19. กฎ ก.ค.ศ. วําด๎วยการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับเงินเดือนสูงกวําหรือต่ า
กวําขั้นต่ า หรือสูงกวําขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

20. กฎ ก.ค.ศ. วําด๎วยการเลื่อนเงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
21. กฎ ก.พ. วําด๎วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
22. ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยบ าเหน็จลูกจ๎าง (ฉบับที่ 5) พ..ศ. 2537 ข๎อ 3 “ข๎อ 7 (3)...” 
23. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วย ลูกจ๎างประจ าของสํวนราชการ พ.ศ. 2537 
24. ระเบยีบกระทรวงการคลัง วําด๎วย การเลื่อนขั้นคําจ๎างลูกจ๎างประจ าของสํวนราชการ  

พ.ศ. 2544                    
25. ระเบียบกระทรวงการคลัง  วําด๎วย การเบิกจํายคําตอบแทนพิเศษของข๎าราชการและ

ลูกจ๎างประจ า ผู๎ได๎รับเงินเดือนหรือคําจ๎างถึงขั้นสูงหรือใกล๎ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหนํง และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

26. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วย บ าเหน็จลูกจ๎าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
27. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วย การเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 
28. ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายคําตอบแทนพิเศษของข๎าราชการและลูกจ๎างประจ าผู๎ได๎รับ

เงินเดือนหรือคําจ๎างถึงขั้นสูงหรือใกล๎ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือต าแหนํง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
29. ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยบ าเหน็จลูกจ๎าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 
30. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยบัตรประจ าตัวลูกจ๎าง พ.ศ. 2531 
31. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
32. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยเครื่องแบบลูกจ๎างประจ า พ.ศ. 2527 
33. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการให๎ขําวและบริการขําวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
34. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ๑อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช๎างเผือก

และเครื่องราชอิสริยาภรณ๑อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
35. ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี วําด๎วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
36. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 
37. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ๑อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง                      

ช๎างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ๑อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2552 (ตามบัญชี 41) 
38. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการลาของข๎าราชการ พ.ศ. 2555 
39 ระเบียบ ก.ค.ศ. วําด๎วยการลาออกจากราชการของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
40. ระเบียบ ก.ค.ศ. วําด๎วยการเบิกจํายเงินวิทยฐานะและเบิกเงินประจ าต าแหนํงข๎าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 
41. ระเบียบ ก.ค.ศ วําด๎วยระบบทะเบียนประวัติข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ. 2555                        
42. ระเบียบวําด๎วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ. 2522 
43. ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง 
44. การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ ขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอ 

พระราชทานหีบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง 
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45. ข๎อเสนอแนะการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชทานเพลิงไปพระราชทานยังตํางจังหวัด 
46 ข๎อก าหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. วําด๎วย ระบบทะเบียนประวัติข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2555 
47. แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ฯ พ.ศ. 2555 
48. แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ฯ พ.ศ. 256 
49. แนวทางการจัดสรรโควตา/ประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
50. ค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 
51. ค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข๎าราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 
52. ค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 

53. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
ที ่1/2559 สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

54. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1261/2555 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 
2555 เรื่อง มอบอ านาจการลาอุปสมบทและมอบหมายการออกหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให๎ข๎าราชการลาอุปสมบท 

55. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 1760/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน                               
2556 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ๎างประจ า 

56. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 383/25547 เรื่อง การมอบอ านาจในการขอ
อนุญาตอยูํในราชอาณาจักรไทยและขอตํออายุใบอนุญาตท างานให๎ครูชาวตํางประเทศ ส  สั่ง ณ วันที่ 28 
มกราคม พ.ศ. 2547 

57. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 

58. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอ านาจ
เกี่ยวกับลูกจ๎างชั่วคราว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

59. ประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได๎รับพระราชทาน ลงวันที่ 9 
เมษายน 2545 

60. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค      
เรื่อง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค      
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 

61. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ๑อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช๎างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ๑อันเป็นเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ ากวําสายสะพาย ประจ าปี 2560 

62. ประกาศส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การก าหนดรูปแบบและรายการ ก.ค.ศ.16 และแฟูมประวัติ
ระบบเอกสาร 

63. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น    
เงินเดือนข๎าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
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64. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหนํงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 

65. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ๑วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา
และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ๎างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

66. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

67. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คําตอบแทนและสิทธิประโยชน๑ของพนักงานราชการ 
และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 

68. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหนํงบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

69. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/177 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550 เรื่องการหารือ
ออกบัตรประจ าตัวเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ) 

70. คูํมือนายทะเบียน Version 4 ระบบเบิกจํายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล 
71. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542  
72. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558  เรื่องการปรับ

โครงสร๎างอัตราคําจ๎างลูกจ๎างของสํวนราชการ 
73. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560  เรื่องหลักเกณฑ๑และ

วิธีการให๎ลูกจ๎างประจ าของสํวนราชการได๎รับอัตราคําจ๎างสูงกวําอัตราคําจ๎างขั้นสูงของต าแหนํงที่ได๎รับ
แตํงตั้งในแตํละระดับ 

74. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2518               
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงสมุดประวัติข๎าราชการ 

75. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 เรื่อง 
การย๎ายและแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงย๎อนหลัง 

76. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540  
เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข๎าราชการ 

77. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหมํและ   
แฟูมประวัติข๎าราชการ 

78. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่อง คูํมือการจัดท า ก.พ.7
แบบใหม ํ

79. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 เรื่อง การสับเปลี่ยน
หรือการโอนอัตราเงินเดือนข๎าราชการพลเรือน 

80. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ๑และ
วิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราการพลเรือน 
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81. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่องมาตรฐานและ
แนวทางการก าหนดความรู๎ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหนํงข๎าราชการพลเรือน
สามัญ 

82. หนังสือส านักงาน ก.พ. ดํวนที่สุด ที่ นร 1008/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนข๎าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 

83. หนังสือส านักงาน ก.พ. ดํวนที่สุด ที่ นร 1012/ว 6 ลงวันที ่25 พฤษภาคม 2558  เรื่องการปรับเงินเดือน
เข๎าสูํบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข๎าราชการพลเรือนสามัญ 

84. หนังสือส านักงาน ก.พ. ดํวนที่สุด ที่ นร 1012/ว 7  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การเลื่อน
เงินเดือนข๎าราชการพลเรือนสามัญ 
        85. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0417/ว 114 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 
        86. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0417/ว 196 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2549 
        87. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 217 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552 
        88. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 308 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552 
        89. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 309 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552  

90. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 376 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ๑
การจัดท าฐานข๎อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

91. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 เรื่องหลักเกณฑ๑และ
วิธีการในการให๎ข๎าราชการได๎รับเงินเดือนและปรับปรุงการก าหนดต าแหนํ งเลื่อนและแตํงตั้งให๎ด ารง
ต าแหนํง ในกรณีที่ได๎รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน 

92. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1305/466 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2545 เรื่อง เกณฑ๑
อัตราก าลังข๎าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ 

93. หนังสือส านักงาน ก.ค.0415/ว.23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 
94. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0203.2/ว 2  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ๑ 2548 เรื่อง การก าหนด                             

ให๎ข๎าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  2523 ด ารง
ต าแหนํงหรือด ารงต าแหนํงที่มีวิทยฐานะและให๎ได๎รับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

 95. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว24 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่องการ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหนํงข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

96. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 0206.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 เรื่อง การปรับอัตรา
เงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

97. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ๑
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

98. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/440 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง การแตํงตั้ง
ครูผู๎ชํวยให๎ด ารงต าแหนํงครู 

99. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.8/ว 10 ลงวันที่  18 พฤษภาคม 2552 เรื่องซักซ๎อม            
แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
เนื่องจาก ขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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      100. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ดํวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 / ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
      101. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ดํวนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 / 1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
      102. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ดํวนที่สุด ที่ ศธ 0206.3 / 3724  ลงวันที่  21  กันยายน  2553 
      103. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว9 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เรื่องหลักเกณฑ๑
และวิธีการย๎ายผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      104. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ดํวนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 
      105. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/1025 ลงวันที่ 11  กรกฎาคม 2556 เรื่อง หลักเกณฑ๑และ
วิธีการย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      106. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว9 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เรื่องลักเกณฑ๑  
และวิธีการบรรจุและแตํงตั้งข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู๎ออกจากราชการไปแล๎วสมัครเข๎ารับ
ราชการเป็นข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      107. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ                             
เงินเดือนเข๎าสูํบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและกรณีเลื่อนเงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
      108. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง  หลักเกณฑ๑
และวิธีการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับเงินเดือนในกรณีที่ได๎รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน 
      109. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 
      110. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ๑ 
และวิธีการย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงครู 
      111. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
      112. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
      113. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
      114. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ 06395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
      115. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/32 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ๑ 2561 เรื่องการเลื่อนเงินเดือน     
ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
      116. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 
      117. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ๑
และวิธีการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาอยํางเข๎มต าแหนํงครูผู๎ชํวย 
      118. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ๑
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      119. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ๑ 2562 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
      120. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่องการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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        121. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
        122. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ๑
และวิธีการย๎ายผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        123. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ ดํวนที่สุด ที่ ศธ 1811/951           
ลงวันที่ 21 มกราคม 2541 เรื่อง มอบอ านาจการออกหนังสือแสดงความเสียใจ 
        124. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/1039 
ลงวันที่  17  กุมภาพันธ๑  2547 
        125. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํวนมาก ที่ ศธ 04009/4520         
ลงวันที่  13  มีนาคม  2550  เรื่อง  การจัดท าทะเบียนต าแหนํงและบัญชีถือจํายอัตราเงินประจ า
ต าแหนํง/เงินวิทยฐานะ (เพ่ิมเติมระหวํางปี) 
  126. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํวนมาก ที่ ศธ04009/ว 11520               
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2551  เรื่อง การจัดท าบัญชีถือจํายอัตราเงินเดือนและบัญชีถือจํายอัตรา
คําจ๎างประจ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
        127. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/1426 ลงวันที่ 26                      
มีนาคม 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
        128. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/3546  ลงวันที่ 8                              
สิงหาคม 2554 เรื่อง  ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนคําตอบแทนประจ าปีของ
พนักงานราชการ (หลักเกณฑ๑และวิธีการประเมินผล , แนวปฏิบัติในการด าเนินการพิจารณาเลื่อน
คําตอบแทนประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.5554) 
        129. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2092                  
ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับคําตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) 
        130. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 4632 ลงวันที่ 6                    
กันยายน 2556 เรื่อง การเลื่อนคําตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2556) 
 131. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2867                   
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข๎าสูํบัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือน
ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
        132. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5615                
ลงวันที่  4  ธันวาคม  2558 
        133. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009 / ว 1488 ลงวันที่ 12 
เมษายน  2559 
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         134. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดวํนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว 1686  ลงวันที ่ 27  
เมษายน  2559 
      135. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํวนมาก ที่ ศธ 04009/ว 2250ลงวันที่  2  
มิถุนายน 2559 
       136. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดํวนมาก  ที่ ศธ 04009/ว 954   ลงวันที่  18  
ตุลาคม  2559 
        137. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดวํนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4522  ลงวันที ่ 24 
กรกฎาคม 2560 
        138. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009 / 6955  ลงวันที่ 3  พฤศจิกายน  2560 
        139. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว7254  ลงวนัที่ 13 พฤศจิกายน  2560 
        140. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชัน้พ้ืนฐาน ดวํนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 729   
ลงวันที ่7 กุมภาพันธ๑ 2561 
        141. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดวํนที่สุด ที่ ศธ 04009 /ว 2816  ลงวันที ่18 
พฤษภาคม 2561 
       142. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดวํนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3285  
 ลงวันที่  7  มิถุนายน  2561 

 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ๎างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข๎อง 
ดังนี้ 

1. ระเบียบการกระทรวงการคลัง วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ระหวํางประเทศ พ.ศ. 2549 

2. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหวําง
ประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 

3. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม ระหวําง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

4. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1070/2557 เรื่อง มอบอ านาจการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาตการลาไปตํางประเทศ (เฉพาะกรณีทุนสํวนตัวที่ไมํผูกพันกับงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  

5. แนวปฏิบัติส าหรับการขออนุญาตไปตํางประเทศของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6. ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
7. แนวปฏิบัติการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน๎าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ต าแหนํงผู๎อ านวยการ    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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         8. แนวปฏิบัติการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน๎าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ต าแหนํงรองผู๎อ านวยการ
สถานศึกษา 

9. แนวปฏิบัติการพัฒนากํอนแตํงตั้งเข๎าสูํต าแหนํงศึกษานิเทศก๑ 
        10. หลักสูตรการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ได๎รับการเตรียมความพร๎อมและ
พัฒนาอยํางเข๎มกํอนแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงรองผู๎อ านวยการสถานศึกษา 
          11. หลักสูตรการพัฒนาครูผู๎ชํวยให๎ได๎รับการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาอยํางเข๎มกํอนแตํงตั้งให๎ด ารง
ต าแหนํงคร ู
 

7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย อ๎างอิง แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 
      1. ระเบียบงานสารบรรณ 2526 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 2548 

2. มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2560 แก๎ไขแล๎ว 2561 
3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพ่ิม 
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  
5. การด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จ        

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค๑ของสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งรัฐมนตรี 
วําการกระทรวง ศึกษาธิการ ได๎มอบหมายให๎รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานตาม
นโยบายภายใต๎ กรอบยุทธศาสตร๑ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  

6. ตัวชี้วัดในการประเมินสํวนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 

7. ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 

8. ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให๎ใช๎มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย๑การศึกษาพิเศษ ลงวันที่  6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย อ๎างอิง แนวปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
      1. รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 
      2. พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และที่แก๎ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

      3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
      4. พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
      5. ค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให๎จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  15 ปี 
โดยไมํเก็บคําใช๎จําย 
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      6. มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 กุมภาพันธ๑ 2562 เรื่อง มาตรการปูองกันการทุจริตในการเรียก
รับทรัพย๑สินหรือประโยชน๑ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข๎าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      7. แผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2560-2579 
      8. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ๑และวิธีการนับอายุเด็ก เพ่ือเข๎ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
      9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข๎าเรียน ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
    10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสํงเด็กเข๎าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546 
    11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการปฏิบัติ ส าหรับผู๎ที่มิใชํผู๎ปกครองซึ่งมีเด็ก
ที่อยูํในเกณฑ๑การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยูํ 
    12. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
    13. พระราชบัญญัติคุ๎มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
    14.  พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    15.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
    16. พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2562 
    17.  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
    18.  พระราชบัญญัติการก าหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอ านาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. 2552       
    19. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาข้ึนพื้นฐาน พ.ศ. 2553 
    20. แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 

 21. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564)  
 22. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 

    23. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
 24. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

    25. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให๎ก๎ูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2543  
    26. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให๎ก๎ูยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2563 
    27. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษาวําด๎วยหลักเกณฑ๑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การที่สถานศึกษาจะเข๎ารํวมด าเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2563     
    28. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548   
    29. มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกลเข๎าคํายพักแรมของ
ลูกเสือเนตรนารี  และยุวกาชาด 
           - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
    30. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกล
เข๎าคํายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด 
    31. แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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9. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 หนํวยตรวจสอบภายใน มีระเบียบ กฎหมาย อ๎างอิง แนวปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
          1.  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ได๎บัญญัติสาระส าคัญในหมวด 5 หน๎าที่
ของรัฐด๎านการศึกษา โดยมาตรา 54 รัฐต๎องด าเนินการให๎เด็กทุกคนได๎รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี
ตั้งแตํกํอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยํางมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จํายและบัญญัติเกี่ยวกับการ
สนับสนุนคําใช๎จํายวํา ในการด าเนินการให๎เด็กเล็กได๎รับการดูแลพัฒนา หรือให๎ประชาชนได๎รับการศึกษารัฐ
ต๎องด าเนินการให๎ผู๎ขาดแคลนทรัพย๑ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
           ๒.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมมาตรา 10วรรค
หนึ่งได๎บัญญัติไว๎วํา การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขึ้น
พ้ืนฐาน     ไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย 
           ๓.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
           4.  พระราชบัญญัติ วินัย การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
           ๕.  พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
           ๖.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
           ๗.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก๎ไขเพ่ิมเติม 
             ๘.  ระเบียบส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี วําด๎วยเงินกองทุนสวัสดิการจักรยานสูํอนาคต          
พ.ศ. 2538 แก๎ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 
             ๙.  ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผํนดินวําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  
           ๑0.  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินวําด๎วยมาตรฐานการจัดวางระบบควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  
           1๑.  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดินวําด๎วยการปฏิบัติหน๎าที่ของผู๎ตรวจสอบภายใน  พ.ศ.  2546 
           ๑๒.  ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวํางประเทศ      
พ.ศ. 2549  
         ๑๓.  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจํายเงินคําตอบแทนการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
         ๑๔.  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วําด๎วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงิน
รายได๎สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  
         ๑๕.  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน
ข๎าราชการ พ.ศ. 2549 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 
         ๑๖.  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวํางประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 
         ๑๗.  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. ๒๕๕0 
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       ๑๘.  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกคําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และ 
ทีแ่ก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
       ๑๙.  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการตรวจสอบภายในของสํวนราชการ พ.ศ.2551 
       ๒0.  ระเบียบการเบิกจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินสํงคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
       ๒๑.  ระเบียบกระทรวงการคลัง วําด๎วยคําใช๎จํายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ระหวํางประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  
       2๒.  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายคําใช๎จํายในการบริหารงานของสํวนราชการ  พ.ศ. 2553 
          ๒๓.  ระเบยีบกระทรวงการคลัง วําดว๎ยคําใช๎จาํยในการการจดังาน และการประชุมระหวํางประเทศ (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ. 2555 
          ๒๔.  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข๎อง 
         ๒๕. ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพ.ศ. 2561 
         ๒๖.  ระเบียบการเบิกจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินสํงคลัง (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
       2๗.  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจํายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการน าเงินสํงคลัง พ.ศ. 2562 
       2๘.  ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 
       ๒๙.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง     
ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
        ๓0.  พระราชกฤษฎีกาคําใช๎จํายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2560 
       ๓๑.  พระราชกฤษฎีกาการจํายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน    
พ.ศ. 2535 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 
        3๒.  พระราชกฤษฎีกาคําเชําบ๎านข๎าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 
       3๓.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555  
       3๔.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
       3๕.  คูํมือการเงิน การคลัง สวัสดิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ๓๖.  คูํมือการด าเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน  กองทุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๙) 
       ๓๗.  คูํมือการใช๎จํายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2548  
       ๓๘.  คูํมือการตรวจสอบภายในสถานศึกษาตามแนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพย๑สินของหนํวยตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สิงหาคม 2548 
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          ๓๙.  คูํมือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับผู๎ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หนํวยตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ 
          ๔0.  คูํมือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา หนํวยตรวจสอบภายใน ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 
          ๔๑.  คูํมือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/มัธยมศึกษา : หนํวยตรวจสอบภายใน       
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
          4๒.  คูํมือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  หนํวยตรวจสอบภายใน  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2555  
          4๓.  คูํมือการตรวจสอบสถานศึกษาด๎านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุม การเงินของหนํวยงานยํอย พ.ศ. 2544 กลุํมตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 
          4๔.  หลักเกณฑ๑กระทรวงการคลังวําด๎วยวิธีการเบิกจํายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
พ.ศ. 2553 
          4๕.  หลักเกณฑ๑และวิธีปฏิบัติในการจัดข๎าราชการเข๎าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 
2560 
          4๖.  หลักเกณฑ๑กระทรวงการคลังวําด๎วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ๑ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
ส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
          ๔๗.  ข๎อบังคับวําด๎วยกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ เพ่ือการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  
          ๔๘.  ระบบบัญชีเกณฑ๑คงค๎าง  กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง             
          ๔๙.  ระบบการควบคุมการเงินของหนํวยงานยํอย พ.ศ. 2544 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
          ๕0.  แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
          ๕๑.  แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายในของ
ส านักงานการตรวจเงินแผํนดิน 
          5๒.  แนวทางตรวจสอบการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านข๎าราชการ หนํวยตรวจสอบภายในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรกฎาคม 2555) 
          5๓.  แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๑(e-bidding)     
กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  กันยายน 2559 
          5๔.  แนวทางการตรวจสอบทางด๎านการเงิน การบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
          5๕.  แนวทางการด าเนินงานของตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
          5๖.  แนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓           
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          5๗.  มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู๎ตรวจสอบภายในของสํวนราชการ
กรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
          ๕๘.  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 135/2550 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ๑ 
2550 เรื่อง มอบอ านาจการอนุมัติให๎เบิกคําเชําบ๎าน 
          ๕๙.  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 92/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 
2553 เรื่อง มอบอ านาจการอนุมัติให๎เบิกคําเชําบ๎าน (เพ่ิมเติม) 
          ๖0.  ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 66/2560 เรื่องมอบหมาย
ให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน๎าที่รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
           ๖๑.  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 564/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 
2561 เรื่อง มอบอ านาจการจัดที่พักและการก าหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข๎าราชการเข๎าพักอาศัยในที่พักของ
ทางราชการ 
           ๖๒.  ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 155/2562 ลงวันที่ 29 
พฤษภาคม 2562 เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
           6๓.  ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 161/2562 ลงวันที่ 4 
มิถุนายน  2562 เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร๎อมและการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
           ๖๔. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๓๔๑/2560 ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับเงินรายได๎สถานศึกษา       
           ๖๕.  ค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๓๗๘ / ๒๕๖๒      
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร๎อมและการจัด
การศึกษาในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒            
          ๖๖.  ค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๔๖๓ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ 
๒o พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
          ๖๗.  ค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๖ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการสืบสวนข๎อเท็จจริง 
          ๖๘.  ค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ ๑๘๔  /๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร๎อมเปิด     
ภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๓ การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงาน
กองทุนเสมอภาค(นักเรียนยากจนพิเศษ) 
           6๙.  หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0416.3/ว 380 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2546 แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในภาคราชการ เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ      
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           ๗0.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/2279 ลงวันที่ 16 
ธันวาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ๑ และแนวปฏิบัติการใช๎จํายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 
           ๗๑.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/10347  ลงวันที่ 5 เมษายน 2548 เรื่อง ทบทวน
สิทธิการเบิกคําเชําบ๎านข๎าราชการ (สพฐ. ให๎ข๎าราชการแสดงความประสงค๑ขอปฏิบัติงานที่ใด ไมํถือเป็นการ
ย๎ายตามค าร๎องขอของตนเอง) (กค 0409.5/10347 5 เม.ย.48) 
           ๗๒.  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.5/ว 99  ลงวันที่  24 มิถุนายน 2548  เรื่อง  ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดสถาบันการเงินเพ่ือสิทธิในการเบิกคําเชําบ๎าน 
             ๗๓.  หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.5/19  ลงวันที่ 13  มีนาคม 2549 เรื่องสิทธิการเบิก           
คําเชําบ๎านข๎าราชการย๎ายตามค าร๎องของตนเอง 
             ๗๔.  หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0414/3132 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ๑ 2554  เรื่องขอทบทวน    
การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวันที่ได๎รับอุดหนุนจากองค๑กรปกครองท๎องถิ่น 
           7๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เรื่องคูํมือ    
การปฏิบัติงานระบบเบิกจํายเงินผําน GFMIS 
            7๖.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ 04012/ว 37 ลงวันที่ 5
มิถุนายน 2555   
           7๗.  หนังสือการเบิกจํายเงินวิทยฐานะและคําตอบแทนรายเดือนของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ ศธ04009/ว2658 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม 2559 
           7๘.   หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 
เรื่องประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน 
           7๙.  หนังสือส านักเลขาธิการรัฐมนตรี ดํวนที่สุด ที่ นร 0505/ว 275 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2560เรื่องมาตรการแก๎ไขป๓ญหาหนี้คําสาธารณูปโภคค๎างช าระ 
           ๘0.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํวนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 2539 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง มาตรการแก๎ไขป๓ญหาหนี้คําสาธารณูปโภคค๎างช าระของสํวนราชการ 
           ๘๑.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 333  ลงวันที่  31 สิงหาคม 2560 
เรื่องหลักเกณฑ๑การเบิกจํายเงินคํารักษาพยาบาลกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน 
           ๘๒.  หนังสือกระทรวงการคลัง  ดํวนที่สุด  ที่ กค 0402.5/ว 156  ลว. 19 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ๑การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ (เริ่ม 24 ส.ค.60) 
           ๘๓.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04012/ว 255 ลงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการแก๎ไขป๓ญหาหนี้คําสาธารณูปโภคค๎างช าระของสํวนราชการ 
           8๔.  หนังสือกรมบัญชีกลาง ดํวนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22  ลว. 12 มกราคม 2561 เรื่อง 
ประเภทและอัตราคําเลําเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
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           8๕.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04012/ว 255 ลงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการแก๎ไขป๓ญหาหนี้คําสาธารณูปโภคค๎างช าระของสํวนราชการ 
           ๘๖.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดํวนที่สุด ที่ ศธ 0๔0๑๒/ว ๔๔๒    
ลงวันที่ ๑0 กันยายน ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการตรวจสอบภายในส าหรับผู๎ตรวจสอบภายใน ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
           ๘๗.  หนังสือการเบิกจํายเงินวิทยฐานะและคําตอบแทนรายเดือนของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ (เงินตกเบิก ค าสั่งที่ผู๎มีอ านาจลงนามอนุมัติเดือน สิงหาคม 256
๒ – ธันวาคม 256๒ และกรณีตกค๎าง) ตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ ศธ04009/ว8๖0 ลงวันที่ 1๑ 
กุมภาพันธ๑ 256๓ 
           ๘๘.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ o๔0๑๒ /ว ๑๒๘ ลงวันที่ ๑o 
มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องการตรวจสอบการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคของสํวนราชการ 
           8๙.  หนังสือกระทรวงการคลัง ดํวนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที ่6 กันยายน 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ๑การเบิกจํายคําตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ 
           ๙0.  หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04012/ว 10 ลงวันที่ 14 
มกราคม 2562 เรื่องมาตรการแก๎ไขป๓ญหาหนี้คําสาธารณูปโภคค๎างช าระของสํวนราชการ 
           ๙๑.  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยป๓ญหาการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดํวนที่สุด  
ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือ
ใช๎ในการประกอบอาหาร การจ๎างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ๎างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) 
           ๙๒.  หนังสือการเบิกจํายเงินวิทยฐานะและคําตอบแทนรายเดือนของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เงินตกเบิก ค าสั่งที่ผู๎มีอ านาจลงนามอนุมัติเดือนมกราคม  – 
มีนาคม 256๓) ตามหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว ๒๔0๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม 256๓ 
           ๙๓.  หนังสือการเบิกจํายเงินวิทยฐานะ และคําตอบแทนรายเดือนของข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เงินตกเบิกค าสั่งที่ผู๎มีอ านาจลงนามอนุมัติ  เดือนเมษายน –
มิถุนายน 256๓) ตามหนังสือดํวนที่สุดที่ ศธ04009/ว ๔๒๖๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม 256๓ 

10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 กลุํมกฎหมายและคดี มีระเบียบ กฎหมาย อ๎างอิง แนวปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง ดังนี้ 
          1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ พ.ศ. 2539  
         2. พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
            3. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม)  
  4. พระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 
  5. ระเบียบ ก.ค.ศ. วําด๎วยวันออกจากราชการของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2548 
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  6. ระเบียบ ก.ค.ศ. วําด๎วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข๎าราชการครูและบุคลากร               
ทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
  7. ระเบียบ ก.ค.ศ. วําด๎วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ                
ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 
  8. ระเบียบ ก.ค.ศ. วําด๎วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ                
ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
  9. กฎ ก.ค.ศ. วําด๎วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ๑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 
       10. กฎ ก.ค.ศ. วําด๎วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ๑ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561 
        11. กฎ ก.ค.ศ. วําด๎วยการสั่งให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2550  
 12. กฎ ก.ค.ศ. วําด๎วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550 
        13. กฎ ก.ค.ศ. วําด๎วยการอุทธรณ๑และการพิจารณาอุทธรณ๑ พ.ศ. 2550 
 14. กฎ ก.ค.ศ. วําด๎วยการร๎องทุกข๑และการพิจารณาร๎องทุกข๑ พ.ศ. 2551 
 15. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 16. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
 17. ค าสั่งหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560    
        18. มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 25639  
        19. แนวปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย๑ หรือทรัพย๑สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา                 
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0530.71/ว.107 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2544 
        20. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 
 21. ประมวลกฎหมายอาญา 
 22. ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย๑ 
 23. กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ตามลักษณะเรื่องที่ขอรับค าปรึกษา 
 

บทบาท อ านาจหน้าที่ ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

1. กลุ่มอ านวยการ 
 งานอ านวยการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดระบบบริหารองค๑การ 
การประสานงานและให๎บริการ สนับสนุน ให๎กลุํมภารกิจและงานตําง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สามารถบริหารจัดการ และด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอ านาจ หน๎าที่ ได๎อยํางเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพ        
และประสิทธิผลบนรากฐานของความถูกต๎องและโปรํงใส ตลอดจนสนับสนุนและให๎บริการข๎อมูลขําวสาร 
เอกสาร สื่อ อุปกรณ๑ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช๎ในการจัดการศึกษาแกํสถานศึกษา เพ่ือให๎สถานศึกษา
บริหารจัดการได๎อยํางสะดวก คลํองตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 
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            1. ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานชํวยอ านวยการ 
            3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล๎อม  
            4.  งานเกี่ยวกับยานพาหนะ 
            5.  จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายในและพัฒนาองค๑กร 
            6.  ประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
            7.  ประชาสัมพันธ๑ เผยแพรํกิจการ ผลงาน และบริการข๎อมูลขําวสาร 
            8.  งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            9.  ประสานการด าเนินงานระหวํางหนํวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            10. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิใชํงานของ
สํวนราชการใดโดยเฉพาะ 
           11. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง  หรือที่ได๎รับมอบหมาย 
  

2. กลุ่มนโยบายและแผน  
กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา 

จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  
โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยึดหลัก     
การมีส่วนร่วมการบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมี 
กระบวนการวางแผนการด าเนินการตามแผน การก ากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ มีบทบาท อ านาจ
หน๎าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
พ.ศ. 2560 ดังนี้  
 1. จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให๎สอดคล๎องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา        
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต๎องการของท๎องถิ่น   
         2. วิเคราะห๑การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ๎งการจัดสรรงบประมาณ   
         3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช๎จํายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย 
และแผน 
 4. ด าเนินการวิเคราะห๑ และจัดท าข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  5. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือที่ได๎รับมอบหมาย  
 

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีบทบาท อ านาจหน๎าที่       
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห๑ ด าเนินการ  และสํงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
2. ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย และพัฒนาระบบข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการจัดการศึกษา  
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3. ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
4. ด าเนินงานวิเคราะห๑ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. สํงเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ

มอบหมาย 

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑ รับผิดชอบในการด าเนินงาน รวมทั้งสํงเสริม สนับสนุน และ
ประสานงาน การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย๑ ให๎แกํหนํวยงาน รวมทั้ง
สถานศึกษาให๎เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือแนวปฏิบัติตลอดทั้งนโยบาย   
ของทางราชการ ให๎เป็นไปด๎วยความถูกต๎อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการวางแผน           
การด าเนินการตามแผน การก ากับ ติดตามผล และวิเคราะห๑ผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนางานอยําง        
เป็นระบบ   มีอ านาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 

1. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงิน 
2. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
3. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
4. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย๑ 
5. ให๎ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุและงาน 

บริหารสินทรัพย๑ 
6. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ

มอบหมาย 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
        กลุํมบริหารงานบุคคลมีบทบาทและอ านาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 

1. วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหนํง 
2. สํงเสริม สนับสนุน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
3. วิเคราะห๑และจัดท าข๎อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแตํงตั้ง ย๎าย โอนและการลาออกจาก 

ราชการของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ศึกษา วิเคราะห๑ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน                   

การมอบหมายหน๎าที่ให๎ปฏิบัติของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. จดัท าข๎อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
6. จัดท าข๎อมูลระบบจํายตรงเงินเดือนและคําจ๎างประจ า 
7. ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตําง  ๆ การออกบัตร

ประจ าตัว และการขออนุญาตตําง ๆ 
8. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ

มอบหมาย  
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6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาท อ านาจหน๎าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การแบํงสํวนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 1. ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนากํอนแตํงตั้ง   
 2. ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 3. ด าเนินงานพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

4. ปฏิบัติงานสํงเสริม สนับสนุน และยกยํองเชิดชูเกียรติข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาตํอ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือตํางประเทศ 

 6. ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย และเสริมสร๎างระบบเครือขํายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง หรือที่ได๎รับมอบหมาย 

7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให๎ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู๎อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และมีอ านาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
 1. ประสาน สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษาระดับ 
กํอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
 2. ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียน  
        3. วิจัย พัฒนา สํงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา  
        4. งานวิจัย พัฒนา สํงเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินติดตาม  
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
         5. นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
 6. ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย พัฒนา สํงเสริมและพัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยี ทางศึกษา   
        7. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา ให๎ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
มีอ านาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
 1. สํงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

2. สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค๑กร ชุมชน องค๑กร 
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

3. ประสานและสํงเสริมองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎สามารถจัดการศึกษา สอดคล๎องกับนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษา 
 4. สํงเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎มีความสามารถพิเศษ 
 5. สํงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี        
ผู๎บ าเพ็ญประโยชน๑ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ๑สิทธิเด็กเยาวชน และ     
งานกิจการนักเรียนอื่น 
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 6. สํงเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
7. สํงเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
8. ประสานการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาการใช๎สารเสพติดและสํงเสริมปูองกัน แก๎ไข และค๎ุมครอง 

ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
9. ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ๑ 
10. ประสาน สํงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
11. สํงเสริมแหลํงการเรียนรู๎ สิ่งแวดล๎อมทางการศึกษา และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 
12. ประสานและสํงเสริมสถานศึกษาให๎มีบทบาทในการสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
13. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นท่ีเกี่ยวข๎องหรือที่ได๎รับ

มอบหมาย 

9. กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 
 หนํวยตรวจสอบภายใน ให๎ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน๎าสํวนราชการ และมีอ านาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
 1. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย๑สิน 
 ๒. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเปูาหมายที่ก าหนด 
        ๓. ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
        ๔. ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
         ๕. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องที่ได๎รับมอบหมาย 

  10. กลุ่มกฎหมายและคดี  

 กลุํมกฎหมายและคดี ให๎ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และมี
อ านาจหน๎าที่ ดังตํอไปนี้ 
        1.  สํงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
 2.  ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร๎องเรียน          
 3.  ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
 4.  ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ๑และการพิจารณาอุทธรณ๑ 
 5.  ด าเนินการเกี่ยวกับการร๎องทุกข๑และการพิจารณาร๎องทุกข๑ 
 6.  ด าเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ 
 7.  ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพํง คดีอาญาและคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
 8.  ด าเนินการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 9.  ศึกษา วิเคราะห๑ วิจัย จัดท าข๎อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ                                                                                                                  
      10. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎องหรือที่ได๎รับมอบหมาย 
เชํน ศูนย๑ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 
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บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1             
ได๎ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน๎าที่ โดยปฎิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข๎อง บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียด
ผลการปฏิบัติงาน จ าแนกรายกลุํมได๎ดังนี้ 
               

กลุ่มอ านวยการ 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุํมอ านวยการ ได๎ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน๎าที่            
โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข๎อง  บรรลุผลส าเร็จ         
ตามเปูาหมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม
ตําง ๆ ได๎ดังนี้  

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
       1. ชื่องาน การจัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
            1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

        1.1.1 เชิงปริมาณ 
                          1) รายงานข๎อมูลและเอกสารหลักฐานครบถ๎วนสมบูรณ๑ 3 มาตรฐาน 14  ตัวบํงชี้  20 ประเด็นการ
พิจารณา   

            2) เจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบการจัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ. 2560    
ในแตํละประเด็นการพิจารณา จ านวน 32 คน 
                      3) คณะกรรมการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 จ านวน 18 คน 
                      4) ประชุมมอบหมายและพิจารณามาตรฐาน  จ านวน 5 ครั้ง 
                      5) การติดตามมาตรฐานเพ่ือรายงานในระบบ จ านวน 15 ครั้ง        

         1.1.2 เชิงคุณภาพ   
                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการประเมินมาตรฐาน  
อยูํในระดับ คุณภาพ 4 คือ ดีมาก จ าแนกได๎ดังนี้ 
                        1) มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค๑การสูํความเป็นเลิศ   

                           - ตัวบํงชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี  ผลประเมินระดับ 4 

                           - ตัวบํงชี้ที่ ๒ การพัฒนาสูํองค๑การแหํงการเรียนรู๎  ผลประเมินระดับ 3 

                           - ตัวบํงชี้ที่ ๓ การกระจายอ านาจและการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหาร และการจัด
การศึกษา ผลประเมินระดับ 5 
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                       2) มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
                            - ตัวบํงชี้ที่ ๑ การบริหารงานด๎านวิชาการ  ผลประเมินระดับ3 
                            - ตัวบํงชี้ที่ ๒ การบริหารงานด๎านงบประมาณ  ผลประเมินระดับ 5 
                            - ตัวบํงชี้ที่ ๓ การบริหารงานด๎านการบริหารงานบุคคล  ผลประเมินระดับ 3 
                            - ตัวบํงชี้ที่ ๔ การบริหารงานด๎านการบริหารทั่วไป ผลประเมินระดับ 5 
                             - ตัวบํงชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มี                            
ประสิทธิภาพ ผลประเมินระดับ 3 
                        3) มาตรฐานที่ ๓ ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                            - ตัวบํงชี้ที่ ๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบ  
อยํางได๎  ผลประเมินระดับ 4 
                            - ตัวบํงชี้ที่ ๒ สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และการ ศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ผลประเมินระดับ 5 
                            - ตัวบํงชี้ที่ ๓ ผู๎เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
ผลประเมินระดับ  3 
                            - ตัวบํงชี้ที่ ๔ ประชากรวัยเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
เทําเทียมกัน ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นหรือมีความรู๎ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ มีผลประเมินระดับ  5 
                          - ตัวบํงชี้ที่ 5 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ๎าง 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ๑ตามเกณฑ๑ ได๎รับการยกยํอง 
เชิดชูเกียรติ ผลประเมินระดับ 1 
                            - ตัวบํงชี้ที่ ๖ ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ 
การจัดการศึกษารวมทั้งการให๎บริการ ผลประเมินระดับ  5 

          
         2. ชื่องาน การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป  
             2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

         2.1.1 เชิงปริมาณ 
             1) ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   

จ านวน 69 คน มาปฏิบัติงานตรงเวลาตามระเบียบของทางราชการก าหนด 
                       2) รถยนต๑สํวนกลางของส านักงานเขตพ้ืนที่ จ านวน 10 คัน มีสภาพพร๎อมใช๎งาน 
                       3) อาคารสถานที่มีความเพียงพอกับผู๎มาปฏิบัติงานและผู๎มาใช๎บริหาร 

          2.1.2 เชิงคุณภาพ   
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถบรรลุวัตถุประสงค๑           

ตามเปูาหมายของหนํวยงาน งานมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของหนํวยงานอ่ืนและผู๎มาติดตํอประสานราชการ 
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         3. ชือ่งาน การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า                  
        3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

         3.1.1 เชิงปริมาณ 
                  1) ประชุมกํอนจัดท าค าสั่งมอบหมาย จ านวน 1 ครั้ง 
                  2) จัดท าค าสั่งมอบหมาย ของ ผอ.เขตพ้ืนที่และรอง ผอ.เขตพ้ืนที่ จ านวน 1 ครั้ง 
                  3) จัดท าค าสั่งข๎าราชการและลูกจ๎าง จ านวน 1 ครั้ง 
                  4) จัดท าค าสั่งของข๎าราชการและลูกจ๎างเฉพาะกลุํมศึกษานิเทศก๑ จ านวน 1 ครั้ง 
                  5) จัดท าค าสั่งมอบหมายลูกจ๎าง (เฉพาะผู๎ท าความสะอาด) จ านวน 1 ครั้ง 
                  6) ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ สพป.รบ. 1 ปฏิบัติงานตามค าสั่งฯ จ านวน 67  คน 
          3.1.2 เชิงคุณภาพ   

                   บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ
ปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมาย ท าให๎งานบรรลุวัตถุประสงค๑ ตามเปูาหมายของหนํวยงาน งานมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 
         4. ชื่องาน ประสานข้อมูลการติดตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอ านวยการ เพื่อรายงาน      
ตามแผนและงานที่ได้รับมอบหมาย 
            4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

        4.1.1 เชิงปริมาณ 
              1) จัดท าข๎อมูลรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใส   (ITA)  หัวข๎อส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษามีการก าหนดมาตรการ  กลไก  หรือการวางระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ๎าหน๎าที ่ตามคํูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน จ านวน 3 ครั้ง      

                 2) แจ๎งประสานรายงาน https://e-budget.jobobec.in.th  จ านวน 4 ครั้ง 
                      3) ตรวจสอบข๎อมูลการรายงานคําสาธารณูปโภค (คําไฟฟูา)  จ านวน 6 ครั้ง  มีโรงเรียน 
สังกัด สพป.รบ. 1 ที่เข๎าตรวจสอบในระบบจ านวน 174 โรงเรียน 1 สาขา 
                     4) ประสานส านักงานศึกษาธิการภาค 3 จ านวน 20 ครั้ง 

                5) จัดท าสรุปข๎อมูลรายละเอียดสวัสดิการที่อยูํอาศัย จ านวน 36 ครั้ง 
         4.1.2 เชิงคุณภาพ   

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ได๎ปฏิบัติงานตามที่ได๎รับ
มอบหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล   
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        5. ชื่องาน การให้บริการและการจัดหาซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
            - งานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
                   เป็นการน าหลักเกณฑ๑และแนวทางการบริหารองค๑การที่เป็นเลิศมาประยุกต๑ใช๎กํอให๎เกิด  
การเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุํงเน๎นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค๑การเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค๑การ   
            - การจัดหา การซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงานฯ  
             5.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

        5.1.1 เชิงปริมาณ 
            1) การพัฒนาคุณภาพการให๎บริการ จ านวน 150 ครั้ง 

                     2) การจัดหาซํอมบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ๑ จ านวน 54 ครั้ง 
                  5.1.2 เชิงคุณภาพ  
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถบริหารจัดการได๎เป็นอยํางดี  
มีเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอและมีระบบการสื่อสารทันสมัยพร๎อมใช๎งาน ผู๎มารับบริการมีความพึงพอใจ 

       6. ชือ่งาน การบริหารอาคารสถานที่และโรงเรียนประสบภัยพิบัติ 
           6.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

        6.1.1 เชิงปริมาณ 
                      1) การจัดส านักงาน อาคารสถานที่ให๎มีความเป็นระเบียบเรียบร๎อย  จ านวน  12 ครั้ง 
                      2) การขออนุญาตใช๎สถานที่และความปลอดภัยตํางๆ                   จ านวน 30 ครั้ง 

     3) การด าเนินงานโรงเรียนประสบภัยพิบัติ                                จ านวน 15 ครัง้ 
         6.1.2 เชิงคุณภาพ   

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด
เรียบร๎อยมีความสะดวกและปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู๎ปฏิบัติงานและผู๎มาใช๎บริการและสถานศึกษายังมี
การเตรียมพร๎อมในการปูองกันมิให๎ประสบภัยพิบัติ 
 
          7. ชื่องาน วันเกษียณอายุราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              7.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

          7.1.1 เชิงปริมาณ 
                        จัดงานเกษียณอายุราชการจ านวน 1 ครั้ง เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563  ณ ห๎องประชุม
ป๓กษาสวรรค๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การสึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มีข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า   (ผู๎เกษียณอายุราชการ) และผู๎รํวมงาน ดังนี้ 
                           1) ผู๎เกษียณอายุราชการ         จ านวน  162  คน   
                           2) ผู๎รวํมงาน                       จ านวน  216  คน   
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                    7.1.2 เชิงคุณภาพ 
                           1) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระลึกถึงแสดงออกถึงความกตัญ๒ู
กตเวทีแกํผู๎อาวุโส รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให๎สืบตํอไป 
                           2) เป็นขวัญและก าลังใจที่ดีให๎แกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                           3) สํงเสริมให๎บุคลากรได๎เรียนรู๎การท างานรํวมกันเป็นหมูํคณะ 
 
          8. ชื่องาน การจัดสวัสดิการส านักงาน จัดหรีดเคารพศพ, จัดเตรียมของเยี่ยม ของที่ระลึก
ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
              8.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                    8.1.1 เชิงปริมาณ 
                        1) จัดเยี่ยมบุคลากรในส านักงานที่เจ็บปุวยและพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือที่บ๎าน 
(ของเยี่ยมในวงเงิน 1,000 บาท) จ านวน  3 ราย         
                        2) เป็นเจ๎าภาพสวดพระอภิธรรมศพของข๎าราชการและลูกจ๎างในส านักงานที่เสียชีวิต 
รวมทั้งบิดา มารดา คูํสมรสและบุตรที่เสียชีวิต จ านวน 2 ราย 
                        3) จัดหรีดคาราวะศพ ผู๎บริหารสถานศึกษารวมทั้งบิดา มารดา ภรรยาและครูที่เสียชีวิต    
จ านวน 15 ราย 
                        4) จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความสัมพันธ๑บุคลากรในหนํวยงาน เชํน จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ตําง ๆ (วันปีใหมํและวันสงกรานต๑) การแขํงขันกีฬา จ านวน 3 ครั้ง 
                  8.1.2 เชิงคุณภาพ                                                
                         1) ชวํยเหลือข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎างประจ า 
และลูกจ๎างชั่วคราว  นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได๎รับจากทางราชการ  
                         2) เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงาน ราชการ ลูกจ๎างประจ าและลูกจ๎างชั่วคราว 
                       3) บริการหรือจัดกิจกรรมอันกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ๎างประจ า และลูกจ๎างชั่วคราว 

         9. ชื่องาน กองทุน/มูลนิธิ 
                   9.1.2 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

              9.1.2.1 เชิงปริมาณ 
                  1. มลูนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอ าเภอวัดเพลง 

                                 1) จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิชํวยเหลือนักเรียนยากจนอ าเภอวัดเพลง   
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 
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                                 2) จัดท าหนังสือแจ๎งประชุม  และระเบียบวาระการประชุม  เพ่ือแจ๎ง
คณะกรรมการ จ านวน  10 คน มีต าแหนํงประธานกรรมการ 1 คน  ต าแหนํงรองประธานกรรมการ 1 คน  
ต าแหนํงกรรมการ 5 คน ต าแหนํงเหรัญญิก จ านวน 1 คน ต าแหนํงเลขานุการ จ านวน 1 คน  
                                     - นายถวิล     ศรีจันทร๑แก๎ว  ประธานกรรมการ      
                                     - นายส าราญ  สุขาภิรมย๑     รองประธานกรรมการ 
                                     - นางสุนันท๑   อยูํพงษ๑พิทักษ๑  เหรัญญิก             
                                     - นางวัลนิภา  สุวรรณสอาด   เลขานุการ          
                                3) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพ่ืออนุมัติ และเสนอให๎ที่ประชุม
อนุญาตผู๎ด าเนินการตรวจบัญชีรับรองงบดุลในปีตํอไป  พิจารณาจํายเงินผลประโยชน๑ประจ าปี  ฐานะ
การเงินและงบดุลประจ าปี  2562   

                     ฐานะการเงินและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
                        สินทรัพย๑    - เงินฝากประจ า      จ านวนเงิน   237,777.00  บาท 

                                                 - เงินฝากออมทรัพย๑  จ านวนเงิน     14,115.70  บาท 
                                        รวม                    จ านวนเงิน   251,892.70  บาท  
                        หนี้สิน       (คําสอบบัญชี ปี 2562)                 1,000.00  บาท 
                                      (คําภาษีเงินได๎นิติบุคคลค๎างจําย)          312.00   บาท 

                        ทุนมูลนิธ ิ    ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก             102,299.99   บาท 
                                         ทุนสมทบสะสม                     112,692.41   บาท 
                                       รวม                                     214,992.40   บาท 
                        ดอกผลสะสม - ดอกผลสะสม ถึงปี 2561         34,087.17  บาท 
                                         - ดอกผลสะสม ปี 2562              1,813.13  บาท 
                                           รวม                                   35,900.30  บาท 
 
   9.2 มูลนิธิการประถมศึกษา ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี 
          9.2.1 ผลการด าเนนิงาน/ผลส าเร็จ 
                  9.2.1.1 เชิงปริมาณ 
         1) ได๎ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษา ส านักงานการ

ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563  
                    2) จัดท าหนังสือแจ๎งประชุมและระเบียบวาระการประชุม เพ่ือแจ๎งกรรมการจ านวน 15 คน 
มีต าแหนํงประธานกรรมการจ านวน 1 คน  ต าแหนํงรองประธานกรรมการ จ านวน 2 คน  ต าแหนํงกรรมการ จ านวน 
9 คน ต าแหนํงเหรัญญิก จ านวน 1 คน ต าแหนํงเลขานุการ จ านวน 1 คน ต าแหนํงผู๎ชํวยเลขานุการ 1 คน  
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                 - นายสุกรี      สวามิภักดิ์       ประธานกรรมการ      
                 - นายถวิล      ศรีจันทร๑แก๎ว    รองประธานกรรมการ 

       - นายส าราญ   สุขาภิรมย๑       รองประธานกรรมการ  
       - นางสุนันท๑    อยูํพงษ๑พิทักษ๑   เหรัญญิก 
       - นายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล    เลขานุการ       
    3) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพ่ืออนุมัติ และเสนอให๎ที่ประชุมอนุญาตผู๎ด าเนินการ

ตรวจบัญชีรับรองงบดุลในปีตํอไป ฐานะการเงินและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
        สินทรัพย๑    - เงินฝากประจ า       จ านวนเงิน      1,194,131.49   บาท 
                       - เงินฝากประจ า       จ านวนเงิน      1,214,067.69   บาท 
                       - เงินฝากออมทรัพย๑   จ านวนเงิน        166,873.33   บาท 
                         รวม                    จ านวนเงิน      2,575,072.51   บาท    
        หนี้สิน       - คําสอบบัญชี ปี 2562                        2,000.00   บาท 
                       - คําภาษีเงินได๎นิติบุคคลค๎างจําย              1,651.24   บาท 
                         รวม                                              3,651.24   บาท  

        ทุนมูลนิธิ    - ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก                    345,292.99   บาท 
                       - ทุนสมทบสะสม                          2,038,908.06  บาท 
                         รวม                                        2,384,200.06  บาท 
        ดอกผลสะสม - ดอกผลสะสม ถึงปี 2561              231,258.07  บาท 
                         - ดอกผลสะสม ปี 2562 
                          (รายได๎ (ต่ า)กวําคําใช๎จํายประจ าปี      (45,172.18)  บาท 
                          รวม                                         186,085.89  บาท 

 
   9.3 มูลนิธิการศึกษาเกษม ศรีวิรัตน์  

                   9.3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                  9.3.1.1 เชิงปริมาณ 

                    1) ได๎ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาเกษม ศรีวิรัตน๑  โดยจัดประชุม 
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 

          2) จัดท าหนังสือแจ๎งคณะกรรมการประชุมและระเบียบวาระการประชุม กรรมการชุจ านวน
10 คน มีต าแหนํงประธานกรรมการจ านวน 1 คน  ต าแหนํงรองประธานกรรมการ จ านวน 1 คน  ต าแหนํง
กรรมการ จ านวน  6  คน ต าแหนํงเหรัญญิก จ านวน 1 คน ต าแหนํงเลขานุการ จ านวน 1 คน  

             - นายถวิล     ศรีจันทร๑แก๎ว     ประธานกรรมการ    
             - นายสุริยา    พิทูรสกุล         รองประธานกรรมการ 
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            - นางสุนันท๑   อยูํพงษ๑พิทักษ๑   เหรัญญิก             
            - นางวัลนิภา  สุวรรณสอาด    เลขานุการ   
  3) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพ่ืออนุมัติ และเสนอให๎ที่ประชุมอนุญาตผู๎ด าเนินการตรวจ 

บัญชีรบรองงบดุลในปีตํอไป 
        ฐานะการเงินและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
        สินทรัพย๑    เงินฝากประจ า                               290,597.12   บาท                
                      รวม                                           290,597.12   บาท  

        หนี้สิน       คําสอบบัญชี ปี 2562                          1,000.00    บาท  

        ทุนมูลนิธิ    ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก                      200,000.00    บาท 
                       ทุนสมทบสะสม                               48,528.55    บาท 
                       รวม                                          248,528.55    บาท 

        ดอกผลสะสม  
                       รวมดอกผลสะสม                               41,068.55 บาท      

                            9.3.1.2 เชิงคุณภาพ 
                               1) นักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบรี เขต  1  และ
เขต 2 ที่เรียนดีมีความประพฤติดีแตํขาดแคลนทุนทรัพย๑ ได๎รับการสนับสนุนให๎มีโอกาสเรียนในระดับสูงขึ้น 
                               2) นักเรียนที่มีความประพฤติดี แตํขาดแคลนทุนทรัพย๑ ได๎รับการชํวยเหลือสนับสนุนด๎าน
วัสดุอุปกรณ๑การศึกษา         
                              3) ชํวยเหลือนักเรียนที่มีความบกพรํองทางด๎านรํางกายหรือที่ได๎รับภัยพิบัติ 
ในสถานศึกษา 

         10. ชื่องาน รวบรวมเงินบริจาคงานกฐินพระราชทาน และงานขอความร่วมมือจ าหน่ายสิ่งของ
ต่างๆ ของ สพฐ. และหน่วยงานอ่ืน 
               10.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

             10.1.1 เชิงปริมาณ 
                              1) บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได๎รํวมบริจาคเงินในงานกฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 10,000.-บาท 
                              2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัดได๎รํวมบริจาคเงินในงานกฐินพระราชทาน จังหวัดราชบุรี  ปี 2563 เป็นจ านวนเงิน  
2,000.-บาท 
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                               3) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัด  รํวมทอดผ๎าปุาและเททองหลํอพระประธาน  ณ วัดห๎วยศาลา  ต าบลยางหัก อ าเภอ
ปากทํอ จังหวัดราชบุรี  เป็นจ านวนเงิน 4,800.-  บาท 
                               4) ข๎าราชการครูและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รํวมซื้อดอกมะลิวันแมํแหํงชาติ จ านวน 10,000  ดอก 
                               5) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษารํวมสนับสนุนการจ าหนํายสลากกาชาดการกุศล “งานทํองเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอํงและ  
งานกาชาดประจ าปี 2563  เป็นจ านวนเงิน  40,000.- บาท 
                               6) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษาในสังกัดรํวมซื้อบันทึกส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี 2563  จ านวน             
50 เลํมๆ ละ 150 บาท รวมเงิน 7,500.-บาท (เจ็ดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)  

             10.1.2 เชิงคุณภาพ                                                
                             1) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให๎ความรํวมมือให๎ความส าคัญในการ
บริจาคเงินท าบุญและรํวมงานกุศล เป็นประจ าทุกปี  
                            2) บุคลากรในสังกัดมีจิตส านึก ระลึกถึงพระคุณแมํและบทบาทของแมํ ที่มีตํอ
ครอบครัวในวันแมํแหํงชาติ 
 
         11. ชื่องาน วันส าคัญทางวัฒนธรรม ประเพณี รัฐพิธีและงานในโอกาสส าคัญต่างๆ 
               11.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

             11.1.1 เชิงปริมาณ 
                               1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
วันส าคัญทางวัฒนธรรม ประเพณี รัฐพิธีและงานโอกาสส าคัญตําง ๆ   รวมทั้งสิ้น 20  ครั้ง 
                              2) งานวันส าคัญทางวัฒนธรรมประเพณี จ านวน 1 ครั้ง  
                              3) งานรัฐพิธี จ านวน 16 ครั้ง  

                       4) งานในโอกาสส าคัญ จ านวน  3  ครั้ง      
              11.1.2 เชิงคุณภาพ 

                              1) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นถึงความส าคัญของวันส าคัญของ 
ชาติ ศาสนาและพิธีการส าคัญตําง ๆ 
                              2) เกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความส าคัญเห็นคุณคําสถาบันระมหากษัตริย๑ 
                              3) มีจิตส านึกในความเป็นไทย เกิดความรู๎ความเข๎าใจประเพณีอันดีงามของไทย   
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         12. ชื่องาน กองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 
              12.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

            12.1.1 เชิงปริมาณ 
                            1) ด าเนินการให๎ผู๎กู๎เงินตามล าดับที่ได๎จัดไว๎ 
                   2) ผู๎ได๎รับเงินกู๎ยืมกองทุนสวัสดิการจักรยานสูํอนาคต  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 23 ราย ๆ ละ 20,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 460,000  บาท 

                12.1.2 เชิงคุณภาพ  
                         ผู๎ที่ยื่นกู๎ได๎น าเงินไปใช๎ประโยชน๑ในการด ารงชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได๎รับ

จากทางราชการจัดให๎แกํข๎าราชการเป็นกรณีปกติ 
 

        13. ชื่องาน กองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ  เพื่อการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี 
              13.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

                      13.1.1 เชิงปริมาณ 

                            จ านวนผู๎กู๎ยืมเงินกองทุนชลอ  กองสุทธิ์ใจ เพ่ือการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  มีทั้งสิ้น         
25  ราย ๆ  ละ 20,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท 

             13.1.2 เชิงคุณภาพ  
                   ด าเนินการตามระเบียบให๎ผู๎กู๎ได๎รับเงินกู๎จากกองทุนเพ่ือน าไปใช๎ประโยชน๑

นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให๎แกํข๎าราชการเป็นกรณีปกติ 

        14. ชื่องาน การให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามงานวิจัยของนักศึกษา 
           14.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

            14.1.1 เชิงปริมาณ      
                        ให๎ความรํวมมือให๎ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งสิ้น  4  ครั้ง 

             14.1.2 เชิงคุณภาพ   
                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  ให๎ความรํวมมือในการ

ตอบแบบสอบถามของหนํวยงานและผู๎ขอความรํวมมือได๎ครบถ๎วนตามวัตถุประสงค๑  
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      15. ชื่องาน การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและ สพฐ. 
             15.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

             15.1.1 เชิงปริมาณ      
                       -  แจ๎งหนังสือราชการให๎ทุกกลุํม  จ านวน   4  เรื่อง 

              15.1.2 เชิงคุณภาพ   
                  บุคลากรทุกกลุํมและหนํวยงานในสังกัดทราบและมีแนวทางในการปฏิบัติได๎อยําง 

ถูกต๎อง 

        16. ชื่องาน งานการจัดเวรยามรักษาการณ์ของส านักงาน 
          16.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

            16.1.1 เชิงปริมาณ      
                 1) แตํงตั้งค าสั่งอยูํเวร-ตรวจเวร สปจ.เดิม    จ านวน  12 ครั้งๆ ละ 10 คน 
                 2) แตํงตั้งค าสั่งตรวจยาม สพป.รบ.1     จ านวน  12 ครั้งๆ ละ   2 คน 
                 3) แตํงตั้งอยูํเวร-ตรวจเวรอาคารเฉลิมพระเกียรติ จ านวน  12 ครั้งๆ ละ 20 คน 
                 4) แตํงตั้งเวร One Stop Service      จ านวน  12 ครั้งๆ ละ   6 คน 

        16.1.2 เชิงคุณภาพ   
                  สถานที่ราชการของหนํวยงานมีข๎าราชการรับผิดชอบการอยูํเวรและตรวจเวรตามท่ี

ได๎รับมอบหมาย ท าให๎สถานที่ราชการมีความปลอดภัย 

       17. ชื่องาน  ประชุมประจ าสัปดาห์   ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย                                 
              17.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                      17.1.1 เชิงปริมาณ     

                       - จัดประชุมประจ าสัปดาห๑ของรองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถม ศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย และศึกษานิเทศก๑  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน 37  ครั้ง  โดยมีผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน 

                17.1.2 เชิงคุณภาพ 
                                  1) ผอ.สพป.รบ.1 /รอง ผอ.สพป.รบ.1 /ผอ.กลุํม/หนํวย และศึกษานิเทศก๑   
มีความเข๎าใจนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ สพฐ. และ สพป.รบ.1 
                                  2) ผอ.สพป.รบ.1 /รอง ผอ.สพป.รบ. 1 /ผอ.กลุํม/หนํวย  และศึกษานิเทศก๑ 
ทราบผลการด าเนินงานของ สพฐ. 
                                  3) ผอ.สพป.รบ.1 /รอง ผอ.สพป.รบ.1 /ผอ.กลุํม/หนํวย และศึกษานิเทศก๑ 
ได๎รับฟ๓งความคิดเห็น มีการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และหาแนวทางการแก๎ไขป๓ญหารํวมกัน 
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        18. ชื่องาน โครงการประกันชีวิตหมู่ข้าราชการและลูกจ้าง 
          18.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ  

           18.1.1 เชิงปริมาณ      
                จ านวนผู๎ท าประกันชีวิตประจ าปี 2563 รวมทั้งสิ้น 103  ราย  
                      - ข๎าราชการครู               จ านวน   97 ราย 
                       - บุคลากรทางการศึกษา    จ านวน     6 ราย 

            18.1.2 เชิงคุณภาพ   
                            บุคลากรในสังกัดทีท่ าประกันชีวิตได๎รับความค๎ุมครองตามกรมธรรม๑ 
 

        19. ชื่องาน โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (ธกส.) 
              19.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

            19.1.1 เชิงปริมาณ      
                  - จ านวนครูก๎ูเงินทุนหมุนเวียน รวม 19 ราย (วงเงินรายละ 200,000 บาท) 

             19.1.2 เชิงคุณภาพ   
                        - ผู๎ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก๎ไขหนี้สินข๎าราชการครูเกิดความพึงพอใจที่ได๎รับการ

ชํวยเหลือ     

        20. ชื่องาน ยานพาหนะเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนคุมดูแล การใช้ การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ยานพาหนะและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
             20.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                     20.1.1 เชิงปริมาณ    
                          1) มีผู๎ขอใช๎รถส านักงาน รวมทั้งสิ้น 778 ครั้ง  
                          2) จ านวนรถราชการใช๎งานได๎ตามปกติ จ านวน 11 คัน 
 

ชนิดรถ จ านวน (คัน) หมายเลขทะเบียน 
กะบะตอนเดียว 2 บย – 3580  ราชบุร ี  , บย – 8332  ราชบุรี 

กะบะตอนเดียวมีหลังคา 3 ม–6871 ราชบุรี, ม–6332 ราชบุรี, ม–7140 ราชบุรี 
กะบะสีป่ระตูมีหลังคา 1 กฉ – 6518 ราชบุร ี
กะบะสองประตู (แค็บ) มีหลังคา 1 บบ – 6737 ราชบุรี 
รถยนต๑นั่ง 2 ตอนแวน 1 กต – 4327 ราชบุรี 
รถตู๎ 3 นข–1963 ราชบุร,ี นข–1964  

ราชบุรี ,นข – 5088 ราชบุรี 
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                        3) การซํอมแซมรถยนต๑ราชการ ดังนี้ 

หมายเลขทะเบียน ครั้งที ่ วัน เดือน ปี ท่ีซ่อม จ านวนเงิน 
ม – 7140 1 30 มีนาคม 2563 3,380 
ม - 6332 1 2 ธันวาคม 2562 4,700 
บบ-6737 1 

2 
21 เมษายน 2563 
28 เมษายน 2563 

2,350 
3,480 

กต - 4327 1 
2 
3 

2 ธันวาคม 2562 
9 มีนาคม 2563 
20 สิงหาคม 2563 

1,230 
1,230 
2,530 

นข - 1963 1 
2 

9 มีนาคม 2563 
20 สิงหาคม 2563 

34,610 
7,910 

นข – 1964 
 

1 
2 
3 

9 มีนาคม 2563 
21 พฤษภาคม 2563 
20 สิงหาคม 2563 

1,150 
1,200 
6,200 

  รวมเงินทั้งสิ้น 69,970 

                                  การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
ประจ าเดือน จ านวนเงิน 

ตุลาคม         2562 11,563.13 
พฤศจิกายน   2562 19,580.03 
ธันวาคม       2562 21,380.09 
มกราคม       2563 26,913.25 
กุมภาพันธ๑    2563 22,994.89 
มีนาคม        2563 21,217.51 
เมษายน       2563 5,587.45 
พฤษภาคม    2563 6,333.85 
มิถุนายน      2563 9,412.40 
กรกฎาคม    2563 17,653.92 
สิงหาคม      2563 23,322.37 
กันยายน      2563 16,470.97 

รวมเงินทั้งสิ้น 202,429.86 
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           20.1.2 เชิงคุณภาพ    
                         1) สามารถจัดรถเพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ไปปฏิบัติราชการได๎อยํางปลอดภัยและทันตาม เวลา
ที่ก าหนด 
                          2) รถยนต๑ราชการมีสภาพพร๎อมใช๎งานได๎ทุกคัน 

      21. ชื่องาน การขออนุญาตไปราชการในส านักงาน 
            21.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

          21.1.1 เชิงปริมาณ 

              1) ปีงบประมาณ 2563 การขออนุญาตไปราชการ ดังนี้ 

ประจ าเดือน จ านวนครั้งที่ไปราชการ 
ตุลาคม        2562 55 
พฤศจิกายน  2562 120 
ธันวาคม      2562 167 
มกราคม      2563 118 
กุมภาพันธ๑   2563 129 
มีนาคม       2563 147 
เมษายน      2563  - 
พฤษภาคม   2563 88 
มิถุนายน     2563 53 
กรกฎาคม    2563 229 
สิงหาคม      2563 166 
กันยายน      2563 375 

รวม 1,647 
 

             21.1.2 เชิงคุณภาพ  
                   - เมื่อมีเจ๎าหน๎าที่ไปราชการสามารถลงเวลาได๎อยํางเป็นป๓จจุบันและถูกต๎องครบถ๎วน 
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      22. ชื่องาน การลาต่างๆ ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด 
            22.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

           22.1.1 เชิงปริมาณ 
               1) จ านวนวันลาประเภทตํางๆ ตามตารางดังนี้ 
 

ประจ าเดือน ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาอุปสมบท ลาคลอดบุตร 

ตุลาคม       2562 76 - 28 - - 
พฤศจิกายน  2562 49 - 14 - - 
ธันวาคม     2562 45 - 17 - - 
มกราคม     2563 81 - 28 - - 
กุมภาพันธ๑   2563 42 - 4 - - 
มีนาคม       2563 33 1 37 - - 
เมษายน      2563 10 - 30 - - 
พฤษภาคม  2563 25 - 19 - - 
มิถุนายน     2563 55 1 48 - - 
กรกฎาคม   2563 38 - 43 - - 
สิงหาคม     2563 52 - 33 - - 
กันยายน     2563 75 - 16 - - 

รวม 581 2 317 - - 
 
            22.1.2 เชิงคุณภาพ  

                     - สามารถตอบค าถามผู๎มาติดตํอราชการได๎วํา  เจ๎าหน๎าที่ทํานใดมีการลาพักผํอน     
ลาปุวย ลากิจ วันใดเพ่ือสะดวกแกํผู๎มาติดตํอราชการ 
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       23. ชื่องาน การควบคุมบัญชีลงเวลา และการรายงานการมาปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ 
และลูกจ้าง 
                23.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

              23.1.1 เชิงปริมาณ 
                          1) จ านวนเวลาปฏิบัติราชการการ ตามตารางดังนี้ 
 

เดือน 
 

จ านวน
วันท าการ 

จ านวน
บุคลากร 

ไป
ราชการ 

ลา
พักผ่อน 

ลา 
กิจ 

ลา
ป่วย  

ลา
อุปสมบท  

ลาคลอด
บุตร  

ตุลาคม    2562 21 70 55 76 - 28 - - 
พฤศจิกายน 2562 21 70 120 49 - 14 - - 
ธันวาคม  2562 18 71 167 45 - 17 - - 
มกราคม  2563 21 72 118 81 - 28 - - 
กุมภาพันธ๑ 2563 18 76 129 42 - 4 - - 
มีนาคม   2563 22 79 147 33 1 37 - - 
เมษายน  2563 21 82  - 10 - 30 - - 
พฤษภาคม 2563 18 82 88 25 - 19 - - 
มิถุนายน 2563 21 83 53 55 1 48 - - 
กรกฎาคม 2563 19 83 229 38 - 43 - - 
สิงหาคม  2563 20 84 166 52 - 33 - - 
กันยายน 2562 20 84 375 75 - 16 - - 

รวม 240 936 1,647 581 2 317 - - 

 
            23.1.2 เชิงคุณภาพ  

                           - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีหลักฐานการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรทุกคน  
 
            24. ชื่องาน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
                  24.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                          24.1.1 เชิงปริมาณ 
                                1) จัดประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 177 คน  รองผู๎อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู๎อ านวยการกลุํม/หนํวย  และเจ๎าหน๎าที่ด าเนินการ จัดประชุม โดยมี
ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นประธานการประชุม จ านวนทั้งสิ้น 3 ครั้ง  
ดังนี้  
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                                  - ครั้งที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม   2562 ห๎องประชุมลีลาวดี (สปจ.เดิม) 
                                  - ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ห๎องประชุมชั้น 7 สพป.รบ. 1 
                                  - ครั้งที่ 3 วันที่ 28 กันยายน   2563  หอประชุมป๓กษาสวรรค๑  
                         24.1.2 เชิงคุณภาพ  

                    1) ผู๎บริหารสถานศึกษามีความเข๎าใจนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน และ
ทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

                    2) ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎รับฟ๓งความคิดเห็น มีการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และหาแนวทางการแก๎ไขป๓ญหารํวมกัน 

 
            25. ชื่องาน คณะศึกษาดูงาน 

       25.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                      25.1.1 เชิงปริมาณ 
                             - มีผู๎มาศึกษาดูงานจ านวน 2 ครั้ง  จ านวน  59  คน   ดังนี้ 
                              ครั้งที่ 1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4  เมื่อวันที่ 30 
กรกฎาคม 2563 จ านวนทั้งสิ้น 24 คน  ศึกษาดูงานด๎านการบริหารจัดการวิเคราะห๑ผล  การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปรํงใสการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ  
                                ครั้งที่ 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เมื่อวันที่ 8  กันยายน 
2563 จ านวน 35 คน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎งานของกลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

              25.1.2 เชิงคุณภาพ  
                                1) ได๎เรียนรู๎แนวทางการบริหารจัดการและรูปแบบการจัดการความรู๎ 
                        2) ได๎แลกเปลี่ยนทรรศนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน๑ตํอการด าเนินงานด๎านการจัด  
การความรู๎และน าไปประยุกต๑ใช๎ในการจัดการความรู๎ของส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป 
                                3) เพ่ิมความรู๎ความเข๎าใจความคิด ความสัมพันธ๑ในการท างานและการท างาน
เป็นทีม คือ มีสํวนรํวม กันคิดและลงมือท า 
                                4) ชํวยกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกัน   รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ๑
มุมมองความคิดเห็นตํางๆ รํวมกันในสถานการณ๑เดียวกันหรือเหตุการณ๑เดียวกัน 
                                      5) ท าให๎ได๎เห็นถึงเทคนิควิธีการในการน ามาปรับใช๎หรือแก๎ไขป๓ญหา  อันที่จะกํอ
ประโยชน๑ในการท างาน 
                                6) เป็นการเปิดมุมมอง เปิดประสบการณ๑ให๎กับพนักงาน และน าประสบการณ๑ที่
ได๎มาใช๎ในการท างาน 
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            26. ชื่องาน การรายงานมาตรการประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาค
ราชการผ่านระบบ e-report.energy.go.th 

       26.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               26.1.1 เชิงปริมาณ 
                              1) จากการจัดเก็บข๎อมูลการใช๎ไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ใช๎ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ย โดยนับตั้งแตํ กันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 เนื่องจากใบเสร็จ     
คําไฟฟูา จะออกลําช๎าไปประมาณ 1 เดือน) มีปริมาณการใช๎ ดังนี้ 

                  คําไฟฟูา (จัดเก็บจากกลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑) 
               - ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563)  
               26,208.31  หนวํย   จ านวนเงิน   116,823.69  บาท  

             - ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม –  มีนาคม 2563)  
                 47,985.71  หนํวย จ านวนเงิน   233,616.44  บาท  

             - ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน  – มิถุนายน 2563)  
                           57,602.91  หนวํย จ านวนเงิน   248,194.23  บาท  

             - ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)  
                 33,439.60  หนํวย   จ านวนเงิน   145,194.69  บาท 

        2) คําน้ ามันเชื้อเพลิง (จัดเก็บจากกลุํมอ านวยการ) 
               - ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562)  
                 1,868.19  ลิตร   จ านวนเงิน   52,524.06  บาท  

             - ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563)  
                 2,744.51 ลิตร จ านวนเงิน   71,125.65  บาท  

             - ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563)  
                 1,001.00  ลิตร จ านวนเงิน   21,063.70  บาท  

             - ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563)  
                 2,549.00  ลิตร  จ านวนเงิน   57,447.26  บาท  
                    3) จัดเก็บข๎อมูลส าหรับการจัดท าคําดัชนีการใช๎พลังงาน ดังนี้  
                        จำนวนบุคลากร (ท่ีมาท างานเต็มเวลาท าการตลอดทั้งเดือน)  

             - ตุลาคม 2562    จ านวน 72 คน - พฤศจิกายน 2562 จ านวน 72 คน 
             - ธันวาคม 2562   จ านวน 72 คน - มกราคม 2563    จ านวน 72 คน 
             - กุมภาพันธ๑ 2563 จ านวน  87 คน - มีนาคม 2563    จ านวน 79 คน 
             - เมษายน 2563  จ านวน 81 คน - พฤษภาคม 2563   จ านวน 81 คน 
             - มิถุนายน 2563 จ านวน 81 คน - กรกฎาคม 2563    จ านวน 82 คน 
             - สิงหาคม 2563  จ านวน 83 คน - กันยายน 2563     จ านวน 83 คน 
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                                เวลาท าการ (เวลาท างานตามปกตินับรวมตลอดทั้งเดือน เฉพาะวันท าการ) 
              - ตุลาคม 2562      จ านวน 168 ช.ม.  
              - พฤศจิกายน 2562 จ านวน 168 ช.ม. 
              - ธันวาคม 2562     จ านวน  152 ช.ม.      
              - มกราคม 2563     จ านวน 176 ช.ม. 
              - กุมภาพันธ๑ 2563  จ านวน  152 ช.ม.     
              - มีนาคม 2563      จ านวน 176 ช.ม. 
              - เมษายน 2563     จ านวน 168 ช.ม.     
              - พฤษภาคม 2563  จ านวน 144 ช.ม. 
              - มิถุนายน 2563    จ านวน  168 ช.ม.     
              - กรกฎาคม 2563   จ านวน 160 ช.ม. 
              - สิงหาคม 2563     จ านวน  160 ช.ม.     
              - กันยายน 2563    จ านวน 176 ช.ม. 

            จ านวนการใช๎ยานพาหนะ (จ านวนครั้งที่ใช๎ยานพาหนะออกไปให๎บริการแกํโรงเรียนใน
สังกัดหรือประสานงานราชการตําง ๆ นับรวมตลอดท้ังเดือน) จัดเก็บจากกลุํมอ านวยการ  

              - ตุลาคม 2562      จ านวน  362  ครั้ง     
              - พฤศจิกายน 2562 จ านวน  261  ครั้ง 
              - ธันวาคม 2562     จ านวน  306  ครั้ง    
              - มกราคม 2563     จ านวน  410  ครั้ง 
              - กุมภาพันธ๑ 2563   จ านวน  397  ครั้ง     
              - มีนาคม 2563      จ านวน  384  ครั้ง 
              - เมษายน 2563     จ านวน  215  ครั้ง    
              - พฤษภาคม 2563  จ านวน  188  ครั้ง 
              - มิถุนายน 2563    จ านวน  220  ครั้ง     
              - กรกฎาคม 2563   จ านวน  350  ครั้ง 
              - สิงหาคม 2563     จ านวน 385   ครั้ง     
              - กันยายน 2563    จ านวน  235  ครั้ง 

                จ านวนผู๎เข๎ามาใช๎บริการ  (จ านวนครั้งที่บุคคลภายนอกเข๎ามาใช๎บริการในวันท าการใน
แตํละวัน นับรวมตลอดท้ังเดือน) จัดเก็บจากทุกกลุํมในส านักงาน  

                - ตุลาคม 2562       จ านวน  3,922 ครั้ง    
                - พฤศจิกายน 2562 จ านวน  3,850 ครั้ง 
                - ธันวาคม 2562     จ านวน  4,120 ครั้ง     
                - มกราคม 2563     จ านวน  3,870 ครั้ง 
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                 - กุมภาพันธ๑ 2563   จ านวน  3,460 ครั้ง     
                 - มีนาคม 2563       จ านวน  2,750 ครั้ง 
                 - เมษายน 2563      จ านวน  2,320 ครั้ง    
                 - พฤษภาคม 2563   จ านวน  2,452 ครั้ง 
                 - มิถุนายน 2563     จ านวน  2,950 ครั้ง    
                 - กรกฎาคม 2563    จ านวน  3,340 ครัง้ 
                 - สิงหาคม 2563      จ านวน  3,830 ครั้ง    
                 - กันยายน 2563      จ านวน  3,620 ครั้ง 

                   จ านวนพื้นที่ใช๎สอยภายในอาคาร   (นับรวมทุกอาคารของหนํวยงาน  ที่ใช๎ส าหรับ
ปฏิบัติงานรวมพ้ืนที่ปรับอากาศและไมํปรับอากาศ) มีพ้ืนที่ 2,416.60 ตารางเมตร 

              จ านวนพื้นที่การให๎บริการ    (พ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งหมด ที่ต๎องออกไปให๎ บริการ 
แกํโรงเรียนในสังกัด และการติดตํอประสานงานตําง ๆ)  มีพ้ืนที่ครอบคลุม 6 อ าเภอ  4,030.03 ตาราง
กิโลเมตร  

               26.1.2 เชิงคุณภาพ 
                   1) จัดเก็บข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องรายงานผํานระบบ www.e-report.energy.go.th ของส านัก
นโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน ได๎ครบถ๎วนถูกต๎อง 
                   2) เปรียบเทียบข๎อมูลการใช๎พลังงานไฟฟูาและน้ ามันเชื้อเพลิง  กับข๎อมูลการจัดท าคําดัชนี
การใช๎พลังงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีผลการใช๎ไมํเกินคํามาตรฐาน  

           27. ชื่องาน  งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       27.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

                   27.1.1 เชิงปริมาณ 
                           1) จัดท าทะเบียนคุมหนังสือราชการ ที่ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา
ลงนามสั่งการแล๎วจ านวน  5,064 เรื่อง 
                             2) จดัท าบันทึกการนัดหมายการประชุม  รวม  651  ครั้ง   โดยผู๎อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปประชุมด๎วยตนเอง  จ านวน  426  ครั้ง  และมอบหมายให๎รอง
ผู๎อ านวยการหรือผู๎รับผิดชอบไปประชุมแทน จ านวน 225 ครั้ง 

                  3) การขออนุญาตไปราชการตํางจังหวัดของผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การ ศึกษา 
จ านวน 34 ครั้ง  
                            4) จัดท าทะเบียนคุมรับ-สํงหนังสือ”ลับ” จ านวน 166 เรื่อง   
                   5) จัดท าทะเบียนคุมการออกเกียรติบัตร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 1,446 ฉบับ    
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27.1.2 เชิงคุณภาพ 
                               1) สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการ ของผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาทั้งด๎านการบริหารองค๑กร งานธุรการ งานติดตํอประสานงานและงานบริการ ให๎เป็นไปอยําง
ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
                               2) สามารถตรวจสอบรายงานก าหนดการตํางๆ ได๎อยํางรวดเร็วประหยัดเวลา 
                               3) ให๎ค าแนะน าที่เป็นประโยชน๑แกํผู๎มาติดตํอ  ด๎วยความสุภาพ  และมีความ
สะดวกรวดเร็ว เกิดความพึงพอใจ 
 

           28. ชื่องาน   การจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
       28.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
            28.1.1 เชิงปรมิาณ 

                         1) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 177 โรงเรียน สามารถจัดท ารายงานการควบคุมภายใน
ได๎อยํางถูกต๎อง ตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ และจัดสํงรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในไปยัง      
ส านักตรวจเงินแผํนดินจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 
                       2) ผู๎บริหารสถานศึกษา หรือข๎าราชการครูผู๎รับผิดชอบ และบุคลากรทางการศึกษา         
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
และสามารถวางระบบควบคุมภายในและปรับใช๎กับหนํวยงานได๎อยํางถูกต๎องอยํางมีประสิทธิภาพ 
                   3) บุคลากรทุกกลุํมงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
สามารถสามารถจัดท ารายงานการควบคุมภายในได๎อยํางถูกต๎องตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพและจัดสํง
รายงานการจ ัดวางระบบการควบคุมภายในไปยังส านักตรวจเงินแผํนดินจังหวัด  และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

            28.1.2 เชิงคุณภาพ  
                    1) สามารถด าเนินกิจกรรมได๎บรรลุวัตถุประสงค๑และมีประสิทธิภาพ 

                         2) สามารถปูองกันความสูญเสียของทรัพยากร 
                         3) สามารถรายงานทางการเงินมีความถูกต๎องสมบูรณ๑และเชื่อถือได๎ 
                         4) เป็นเครื่องมือก ากับให๎การปฏิบัติงานด๎านตํางๆ สอดคล๎องกับกฎหมาย
ระเบียบ ข๎อบังคับที่ก าหนด 
                             5) การด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดท าให๎ลดความเสี่ยงลงได๎ในระดับที่นําพอใจ 
ยอมรับได๎ 
                         6) เป็นเครื่องมือชํวยผู๎บริหารในการก ากับดูแลและปฏิบัติงานได๎อยํางดียิ่ง 
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                    7) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1         
เกิดความพึงพอใจในด๎านการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในระดับมากเกือบทุกด๎าน แสดงวําระบบ      
การควบคุมภายใน สามารถท าให๎การปฏิบัติงาน การให๎บริการ ของข๎าราชการมีความรวดเร็ว ถูกต๎อง  
บรรยากาศเป็นกันเองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   

  29. ชือ่งาน One stop service 
                  29.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                        29.1.1 เชิงปริมาณ 
                              - ผู๎มาติดตํอราชการใช๎บริการรวมทั้งสิ้น 948 คน เป็นข๎าราชการบ านาญ จ านวน  
675 คน และข๎าราชการปกติ  จ านวน  273  คน 
                        29.1.2 เชิงคุณภาพ 
                             1) หนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง   
                             2) ผู๎มาติดตํอขอรับบริการได๎รับความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎ใช๎บริการ ซึ่งเป็นการให๎บริการที่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จใน ณ จุดเดียว     
 
            30. ชื่องาน งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
                  30.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

                30.1.1 เชิงปริมาณ 
                              1) งานรับ-สํงหนังสือ  ในกลุํมอ านวยการของสถานศึกษาและหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง  
                                          - หนังสือรับภายในและภายนอก จ านวน 6,968 เรือ่ง 
                                          - หนังสือสํง                    จ านวน 3,627 เรื่อง 
                                        2)  งานสารบรรณ ด าเนนิงานอยํางเป็นระบบ สะดวก รวดเรว็ ถูกต๎องและเป็นป๓จจุบัน             
ร๎อยละ 100   
                                                          -  จดหมายไปรษณีย๑ดํวนพิเศษ(EMS)      จ านวน     524   ฉบบั 
                                                          -  จดหมายไปรษณีย๑ดํวนพิเศษ(EMS)  ตอบรับ  จ านวน     320   ฉบับ 
                                                          -  จดหมาย ไปรษณีย๑ลงทะเบียน                 จ านวน     495   ฉบับ 
                                                          -  จดหมาย ไปรษณีย๑ลงทะเบียน ตอบรับ       จ านวน     147   ฉบับ 
                                                          -  จดหมายธรรมดา                                                จ านวน  1,243  ฉบับ 
                                                          -  พัสดุไปรษณีย๑                                                  จ านวน     108   กลํอง 
                           30.1.2 เชิงคุณภาพ  
                               1) สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รับหนังสือถูกต๎องครบถ๎วน  
                               2) การลงรับหนังสือถูกต๎องตามระเบียบงานสารบรรณ 
                               3) เสนอหรือสํงหนังสือให๎แกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องภายในเวลาที่ก าหนด 
                               4) สํงจดหมายหนังสือราชการได๎ทันเวลาและถูกต๎องครบถ๎วน 
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2. กลุ่มงานประสานงาน 
           งานประสานงาน งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 

            1. ชื่องาน การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
                 1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                    1.1.1 เชิงปริมาณ 
                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    มีคณะกรรมการติดตาม   
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จ านวน 9 คน ได๎แกํ                
                         1) ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน
กรรมการ  
                         2) กรรมการที่เป็นผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ จ านวนหนึ่งคน                       
คือ นายสิรภพ เพ็ชรเกตุ 
                         3) กรรมการที่เป็นผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของเอกชน จ านวนหนึ่งคนคือ 
บาทหลวงจ าเนียร  จิตเสรีวงศ๑ 
                              4) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ แตํงตั้งจากผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ๑สูงในด๎านการศึกษาปฐมวัย ด๎านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด๎านการวิจัยและประเมินผล ด๎านการบริหาร
การศึกษา ด๎านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ด๎านใดด๎านหนึ่งหรือหลายด๎านรวมกัน จ านวนห๎าคน คือ 
                           - นางปราณี     ทัยคุปต๑   กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษาปฐมวัย 
                           - นางรัชนีวรรณ จงเจริญ  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                           - นายเกรียงวุธ  นีละคปต๑ กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการวิจัยและประเมินผล 
                           - นายวิเชียร    ทองน๎อย  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการบริหารการศึกษา 
                           - นางทิพยรัตน๑  ไชยลังกา กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
                         5) ผู๎อ านวยการกลุํมนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการ
และเลขานุการ   
                    1.1.2 เชิงคุณภาพ 
                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  1  มีคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีบทบาทหน๎าที่ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถศึกษาวิเคราะห๑  วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ
บริหาร   โดยมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเป็นประธานกรรมการ  กรรมการผู๎แทนผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ  กรรมการผู๎แทน
ผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน กรรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวนห๎าคน  และผู๎อ านวยการกลุํม
นิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
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           2. ชื่องาน การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                 2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                    2.1.1 เชิงปริมาณ 
                            สถานศึกษาในสังกัดจ านวน  175 โรงเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ครบทุกโรงเรียน   
                   2.1.2 เชิงคุณภาพ 
                           สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ๑ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหนํง  
และการพ๎นจากต าแหนํงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546     

             3. ชื่องาน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

            3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                       3.1.1 เชิงปริมาณ 
                            - รายงานผลการด าเนินงานผํานระบบ KRS จ านวน 2 ครั้ง                              
                       3.1.2 เชิงคุณภาพ                         
                         1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1   จัดท าตัวชี้วัดการ
ประเมินสํวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ตามกรอบการประเมิน 5 องค๑ประกอบ และตัวชี้วัดการประเมินผู๎บริหารองค๑การ และรายงานผลในระบบ
โปรแกรม KRS  ได๎ครบถ๎วนตามชํวงระยะเวลาที่ กพร.ก าหนด  
                         2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการปฏิบัติงานตาม
กรอบแนวทาง การบริหารราชการตามนโยบายรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                         3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎คะแนน 4.60201  
ร๎อยละ 92.04 ผลประเมินอยูํในระดับคุณภาพ 

3.  งานประชาสัมพันธ์ 

            1. ชื่องาน งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์  
                1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

                     1.1.1 เชิงปริมาณ      
                              - มีสมาชิก Face book เครือขํายประชาสัมพันธ๑ สพป.รบ.1 จ านวน 1,823 ราย 
                              - เพจประชาสัมพันธ๑ สพป.รบ.1 มีคนติดตาม  จ านวน  3,543  ราย 
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                     1.1.2 เชิงคุณภาพ    
                                  - เครือขํายประชาสัมพันธ๑เผยแพรํกิจกรรมและผลงานตําง  ๆของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และหนํวยงานในสังกัดมีประสิทธิภาพ 
 
       2. ชื่องาน งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 

  2.1. ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                    2.1.1 เชิงปริมาณ   
                           1) ผลิตสื่อใบขําวเพ่ือประชาสัมพันธ๑ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  จ านวน 31 ครั้ง/ปี  
                           2) จัดท าขําว เพ่ือเผยแพรํกิจกรรมและโครงการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผํานเว็บไซต๑ประชาสัมพันธ๑  จ านวน 380 ครั้ง/ปี   
                           3) จัดท าขําว  เพ่ือเผยแพรํกิจกรรมและโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผําน 
FACEBOOK , เพจประชาสัมพันธ๑ สพป.รบ.1 จ านวน 380 ครั้ง/ปี                   
                           4) จัดท าขําวเผยแพรํกิจกรรมและโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ผําน FACEBOOK 
เครือขํายประชาสัมพันธ๑ สพป.รบ.1. จ านวน 380 ครั้ง/ปี                  
                           5) จัดท าขําวเผยแพรํกิจกรรมและโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ผําน FACEBOOK 
เครือขํายประชาสัมพันธ๑ สพฐ. จ านวน 193 ครั้ง/ปี                   
                           6) จัดท าขําวเผยแพรํกิจกรรมและโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผํานทางกลุํม LINE   
ขําวประชาสัมพันธ๑ สพป.รบ.1 จ านวน 31 ครั้ง/ปี                   
                          7) จัดท าขําวเผยแพรํกิจกรรมและโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ผํานกลุํม LINE      
ขําวประชาสัมพันธ๑ 4.0  จ านวน 31 ครั้ง/ปี                   
                          8) จัดท าขําวเผยแพรํกิจกรรมและโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ผํานกลุํม LINE       
ขําวประชาสัมพันธ๑ สพป.รบ.1  จ านวน 31 ครั้ง/ปี                   
                          9) จัดท าแผํนพับส านักงานเขตพ้ืนที่ เผยแพรํประชาสัมพันธ๑ ให๎กับกลุํมคณะศึกษา   
ดูงานฯ  จ านวน  200 ฉบับ/ปี                   
                        10) ประกาศขําวและให๎บริการเสียงตามสาย จ านวน 50  ครั้ง/ปี 
                                11) การจัดท าบอร๑ดขําวกิจกรรมประชาสัมพันธ๑และประกาศของหนํวยงานภายในและภายนอก 
จ านวน  5  ครั้ง/ปี 
                        12) YOUTUBE งานวันขึ้นปีใหมํและงานวันเกษียณอายุราชการ จ านวน 2 ครั้ง/ปี 
                        13) จัดท าหนังสือเกษียณอายุราชการ ปี 2561 จ านวน 150 เลํม/ปี 

                  2.1.2 เชิงคุณภาพ   
                        กลุํมเปูาหมายมีความพึงพอใจในการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่หนํวยงานด าเนินการ
ประชาสัมพันธ๑ ได๎แกํ กลุํมสมาชิกในเพจ facebook กลุํม LIine เว็บไซต๑ของงานประชาสัมพันธ๑ สพป.รบ.1 
และเวบไซต๑ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  
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         3. ชื่องาน  งานประชาสัมพันธ์ส านักงานสู่สถานศึกษา 

              3.1. ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                    3.1.1 เชิงปริมาณ      

                            สรุปงานประชาสัมพันธ๑ส านักงานสูํสถานศึกษา ผลการด าเนินงานตั้งแตํเดือน
ตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2563 รวมเรื่องแจ๎งสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  22  ฉบับ  

                    3.1.2 เชิงคุณภาพ 
                   สถานศึกษา ผู๎บริหาร ครูและนักเรียน ได๎มีโอกาสและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และเข๎า
รํวมกิจกรรมจากทั้งภายในองค๑กรและภายนอกองค๑กร  อันสํงผลให๎สถานศึกษา ผู๎บริหาร ครู และนักเรียน 
ได๎รับรางวัลท าให๎สร๎างชื่อเสียงตํอไป    

         4. ชื่องาน จดหมายข่าว สพป.ราชบุรี เขต 1 
             4.1. ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                  4.1.1 เชิงปริมาณ      

            ภาพขําวกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานของทุกกิจกรรมในองค๑กร สรุปจ านวน 
กิจกรรม/โครงการตั้งแตํเดือนมกราคม–พฤษภาคม 2563 รวมจดหมายขําวรายเดือนท้ังสิ้น 5 ฉบับ   
                  4.1.2 เชิงคุณภาพ 
                  หนํวยงานภายนอกได๎รับรู๎ขําวกิจกรรม/โครงการ และผลงาน ท าให๎เกิดทัศนคติที่ดี             
มีความรู๎สึกที่ดีตํอองค๑กร  
 
       5. ชื่องาน การประชาสัมพันธ์สื่อภาพสไลด์ด้วย TV "Television” 
          5.1. ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

                   5.1.1 เชิงปริมาณ       
                                 ภาพขําวกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานในแตํละเดือนเปิดติดตํอกันไป 
ระยะ เวลา 1 เดือน สรุปจ านวนกิจกรรม/โครงการตั้งแตํตุลาคม 2562–กันยายน 2563 รวม 380 เรื่อง  

                   5.1.2 เชิงคุณภาพ 
                      บุคลากรภายในส านักงานและบุคลากรภายนอกส านักงาน เกิดทัศนคติที่ดีมี 
ความรู๎สึกท่ีดี สามารถสร๎างแรงจูงใจงํายเพราะ เสนอด๎วยภาพ ลักษณะภาพที่แสดงสามารถท าให๎เข๎าใจงําย 
ผู๎รับสารเกิดการจดจ าได๎ดี  เนื้อหาข๎อมูลถึงผู๎รับได๎รวดเร็ว  และสามารถให๎ข๎อมูลเนื้อหาที่หลากหลาย     
ด๎วยสีสันสวยงามสมจริง ท าให๎สามารถสร๎างภาพลักษณ๑ได๎ดี  
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       กลุม่อ านวยการ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุํมนโยบายและแผน ได๎ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน๎าที่          
โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข๎อง บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย และตามก าหนดระยะเวลา  ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม 
ตําง ๆ ได๎ดังนี ้

1. กลุ่มงานธุรการ 

 1. ชื่องาน ระบบสารบรรณ 
  1.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
   1.1.1 เชิงปริมาณ 
                  1) หนังสือรับภายใน จ านวน  219  เรื่อง หนังสือรับภายนอก  จ านวน  87 เรื่อง 

2) หนังสือสํง  จ านวน  85  เรื่อง 
 1.1.2 เชิงคุณภาพ  
 1) สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รับหนังสือถูกต๎องครบถ๎วน  
  2) การลงรับหนังสือถูกต๎องตามระเบียบงานสารบรรณ 
 3) เสนอหรือสํงหนังสือให๎แกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 2. ชื่องาน การประสานงานและการให้บริการ   
  2.1  ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
     2.1.1 เชิงปริมาณ 
    1) บริการให๎ข๎อมูลแกํคณะครูและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 23 ราย ได๎รับข๎อมูลอยํางถูกต๎อง  
ร๎อยละ 100   
    2) ทะเบียนก าหนดสํงงานของกลุํม 
     3) สมุดเยี่ยมการมาศึกษาดูงาน มีผู๎บันทึกการศึกษาดูงาน 2 ครั้ง 
     4) สมุดขออนุญาตออกนอกส านักงานเขตพ้ืนที่ ฯ ระหวํางปฏิบัติงาน จ านวน  77 ครั้ง 

   2.1.2 เชิงคุณภาพ 
    1) สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รับหนังสือถูกต๎องครบถ๎วน  
    2) การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุํมนโยบายและแผนเป็นระบบ คลํองตัวรวดเร็วและ    
มีประสิทธิภาพ 
    3) การด าเนินงานมีความเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต๎องและเป็นป๓จจุบัน 
    4) ผู๎มาติดตํอราชการมีความเข๎าใจและได๎รับข๎อมูลที่ถูกต๎องและน าข๎อมูลไปใช๎ประโยชน๑ 
    5) งานและเจ๎าหน๎าที่ฝุายตํางๆ รํวมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว  
    6) การท างานไมํท าให๎งานซ๎อนกัน ขัดแย๎งกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน  
        7) งานด าเนินไปอยํางราบรื่น สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑  และนโยบายขององค๑การนั้น
อยํางสมานฉันท๑  และมีประสิทธิภาพ 
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 3. ชื่องาน การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
            3.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ  
   3.1.1 เชิงปริมาณ 
                     จัดประชุมภายในกลุํมนโยบายและแผนอาทิตย๑ละครั้ง รวม 25 ครั้ง 
                3.1.2 เชิงคุณภาพ 

1) บุคลากรในกลุํมนโยบายและแผนได๎รับทราบข๎อราชการและข๎อสั่งการตําง ๆ ของ
ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยํางทั่วถึง  

2) กลุํมนโยบายและแผนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต๎อง 
3) บุคลากรของกลุํมนโยบายและแผนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน

และเปูาหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     

 4. ชื่องาน  การจัดการความรู้ 
  4.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
   4.1.1 เชิงปริมาณ 

1) กลุํมนโยบายและแผนมีแฟูมส าหรับรวบรวมระเบียบและหนังสือเวียนเฉพาะ
ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1 แฟูม 

2) กลุํมนโยบายและแผนมีตู๎เอกสารวิชาการและมีเอกสารวิชาการส าหรับการศึกษา
ค๎นคว๎า 

3) กลุํมนโยบายและแผนมีคูํมือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเพ่ือใช๎เป็นเอกสาร    
แนวทางการด าเนินงานให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
   4.1.2 เชิงคุณภาพ  

1) กลุํมนโยบายและแผนมีแหลํงศึกษาค๎นคว๎า ท าให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง    
มีประสิทธิภาพ  

2) การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุํมนโยบายและแผนมีความคลํองตัวรวดเร็ว เนื่องจาก
มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน    

4) กลุํมนโยบายและแผนสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต๎อง 
5) บุคลากรของกลุํมนโยบายและแผนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน

และเปูาหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2. กลุ่มงานนโยบายและแผน      

    1. ชื่องาน  - จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2563 – 2565)  
                  - จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

       1.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
   1.1.1 เชิงปริมาณ 
     1) ประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือก าหนด
กรอบ และทิศทางการด าเนินงานประจ าปี   
      2) จัดท ารูปเลํมแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 30 เลํม รวม 60 
โครงการ จ าแนกตามนโยบาย ดังนี้ 
      นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย๑และของชาติ จ านวน 6 โครงการ 
      นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศจ านวน 
5 โครงการ 
      นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย๑ จ านวน 
18 โครงการ 
      นโยบายที่ 4 ด๎านการสรา๎งโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา จ านวน 6 โครงการ 
       นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม                                    
จ านวน  1 โครงการ 
       นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 13 
โครงการ  
   3) จัดท ารูปเลํมแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2563 - 2565) จ านวน  10 เลํม จ านวน  
25 โครงการ ตามนโยบาย ดังนี้ 
       นโยบายที่ 1 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย๑และของชาติ จ านวน 5 โครงการ 
       นโยบายที่ 2 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  จ านวน              
3  โครงการ 
       นโยบายที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย๑ จ านวน              
6  โครงการ 
       นโยบายที่ 4 ด๎านการสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  และลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา จ านวน 4 โครงการ 
       นโยบายที่ 5 ด๎านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม จ านวน  1 
โครงการ 
       นโยบายที่ 6 ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา จ านวน 6 โครงการ 

     1.1.2 เชิงคุณภาพ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)  ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ    
ใช๎เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการงบประมาณได๎อยํางคุ๎มคํา เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอทางราชการ 
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      2. ชื่องาน   - ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2563 – 2565  
                     - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จังหวัดราชบุรี 

          2.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 

       โครงการที่ได๎รับอนุมัติงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี  จ านวน 1 โครงการ         
ในบประมาณ พ.ศ. 2563 ได๎แกํ โครงการปฏิบัติธรรมสร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติดและอบายมุข งบประมาณ  
200,000 บาท ตํอมาภายหลังจังหวัดราชบุรี  ได๎ดึงงบประมาณกลับไปเนื่องจากโครงการเป็นการ          
จัดประชุม  ซึ่งระยะเวลาดังกลําวอยูํในชํวงระยะเวลาการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019          

 
     3. ชื่องาน  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  

        3.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎ให๎ความส าคัญและสนับสนุน
สํงเสริมเพ่ือให๎โรงเรียนขนาดเล็ก สามารถบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน สํงผลให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ 
อยํางมีคุณภาพ โรงเรียนขนาดเล็กสํวนใหญํประสบป๓ญหาด๎านการบริหารจัดการ ซึ่ งสํงผลกระทบโดยตรง
ตํอคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให๎การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก      
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพด๎านการบริหารจัดการ    
อันสํงผลตํอคุณภาพนักเรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑  มีการบริหารจัดการโรงเรียนให๎มีขนาด           
ที่เหมาะสมกับบริบทของเขตพ้ืนที่  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได๎ทบทวน
แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 – 2565  เพ่ือเป็นกรอบ แนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก และเป็นเครื่ องมือในการนิเทศติดตามความก๎าวหน๎าการจัดการเรียนการสอน            
ของโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจนให๎ความชํวยเหลือ แนะน า โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กให๎มีคุณภาพ   
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเปูาหมายอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
     4. ชื่องาน  การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        4.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 

    4.1.1 เชิงปริมาณ 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1           
ด าเนินการเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 2 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนโรตารี่  1 บ๎านพุน้ าร๎อน                    
(สาขาบ๎านพุหิน)  อ าเภอบ๎านคา และโรงเรียนบ๎านปากสระ อ าเภอวัดเพลง 
             4.1.2 เชิงคุณภาพ 

        การบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียน และเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร๑พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก   
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      5. ชื่องาน   การรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          5.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 

      5.1.1 เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1           

ด าเนินการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 1 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม อ าเภอปากทํอ 
เรียนรวมกับโรงเรียนบ๎านบํอตะคร๎อ อ าเภอปากทํอ 

       5.1.2 เชิงคุณภาพ 
                     การบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียน และเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร๑พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 

     6. ชื่องาน  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี(พ.ศ. 2562–2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2563 

         6.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 

      6.1.1 เชิงปริมาณ 
                  สพป.ราชบุรี มีโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2562-2565)           
ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร๑ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 1. โครงการ “คํายเยาวชน...รักษ๑พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 2. โครงการเฝูาระวังและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 3. โครงการพัฒนาความยั่งยืนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีดความสามารถ           
ในการแขํงขัน 

1. โครงการยกระดับมาตรฐานการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการสื่อสาร
พัฒนาคุณภาพชีวิตในยุคดิจิทัล 

2. โครงการสํงเสริม สนับสนุนและติดตามความก๎าวหน๎าการจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพคนทุกชํวงวัย และการสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
2. โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร๑น๎อยประเทศไทย 
3. โครงการขับเคลื่อนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร๎างโอกาส ความเสมอภาค และความเทําเทียมทางการศึกษา 
1. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ด๎วยการ

สํงเสริมสนับสนุนจัดการเรียนการสอนทางไกล New DLTV, New DLIT 
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ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 5 จัดการศึกษาเพ่ือสร๎างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
1. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
ประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. โครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
3. โครงการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ 
4. โครงการพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการศึกษา 

    6.1.2 เชิงคุณภาพ 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ราชบุรี (พ.ศ.2562-2565) เพ่ือเป็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร๑  

     7. ชื่องาน  แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
          7.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
     7.1.1 เชิงปริมาณ 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พิจารณาโครงการที่ด าเนินการ 
ในพ้ืนที่ชายแดน (อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ๎านคา) ที่สอดคล๎องกับกรอบสาระส าคัญของแผนพัฒนา
การศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอไปยังส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดราชบุรี ตามยุทธศาสตร๑ 6 ยุทธศาสตร๑ ดังนี้ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของพ้ืนที่ชายแดน จ านวน  2  โครงการ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษาอาชีพ 

แลการมีงานท าในพ้ืนที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ านวน 1 โครงการ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพ้ืนที่ชายแดน 

จ านวน 3 โครงการ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา     

ในพ้ืนที่ชายแดน จ านวน 2 โครงการ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

ในพ้ืนที่ชายแดน จ านวน 2 โครงการ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดน 

จ านวน 1 โครงการ 

   7.1.2 เชิงคุณภาพ 
          โรงเรียนพ้ืนที่ชายแดนในอ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ๎านคา ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน             

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น   
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     8. ชื่องาน  การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          8.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 

   ไมํมีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใดยื่นค าขอรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มายังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาราชบุรี เขต 1 
 
3. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
     1  ชื่องาน  งานจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจ าปี และในกรณีเร่งด่วนของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2563 
          1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ                  
             1.1.1 เชิงปริมาณ  

          ปีงบประมาณ 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎รับจัดสรร
งบประมาณครบ  100%  ดังนี้ 

ตารางที่ 1 งบลงทุน รายการคําครุภัณฑ๑ ที่ได๎รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563 

รายการ จ านวน  จ านวนเงินท่ีได๎รับจัดสรร 

ครั้งท่ี 1 614 รายการ 5,416,380 
ครั้งท่ี 2 609 รายการ 6,762,540 

ครั้งท่ี 3 47 รายการ 1,744,100 
              รวม 1,270 รายการ 13,923,020 

ตารางที่ 2 งบด าเนินงาน ที่ได๎รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563 

รายการ จ านวน  จ านวนเงินท่ีได๎รับจัดสรร 

คําเชําบ๎าน  1,894,500  
นักการภารโรง 76 อัตรา 8,986,950  
ครูขั้นวิกฤต 45 อัตรา 9,717,750 

ธุรการ 9,000 116 อัตรา 12,735,000 

ธุรการ 15,000 56 อัตรา 11,198,750  
พนง.รปภ.  
พนง.ท าความสะอาด 

 พนง.พิมพ๑ดีด 

2 อัตรา 

1 อัตรา 

1 อัตรา 

 

 453,600 
 

พี่เลี้ยงเด็กพิการ 36 อัตรา 4,622,400  
งบสนับสนุนพัฒนาระบบราชการ (รางวัล)  20,000 

บริหารจดัการ สพป.  5,000,000 

ครูวิทย๑-คณติ 11 อัตรา 2,461,680 

ประกันสังคม และกองทุนทดแทน (พนง.ราชการ) 29 อัตรา 251,500 
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ตารางที่ 3 งบรายจํายอื่น ที่ได๎รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563 

รายการ จ านวนโรงเรยีน จ านวน จ านวนเงินท่ีได๎รับจัดสรร 

คําพาหนะรับ-สํง นักเรียน 

ภาคเรยีน 1/2563 ครั้งท่ี 1 
โรงเรียนหลัก 9 แหํง 

โรงเรียนมารวม 9 แหํง 

นักเรียน 59 คน 54,600 

(30% ของ 70 วัน) 

คําบริหารจัดการรถกระบะ 

(หนองลังกา-หัวเขาจีน) 
โรงเรียน 1 แหํง นักเรียน 13 คน 150,000 

ครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน  ครู 19 อัตรา 1,938,000  

ตารางที่ 4 งบบุคลากร ที่ได๎รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563 

รายการ จ านวน  จ านวนเงินท่ีได๎รับจัดสรร 

คําตอบแทน พนง. ราชการ 29 อัตรา 6,784,000  

 

ตารางที่ 5 งบเงินอุดหนุน  ที่ได๎รับจัดสรรปีงบประมาณ 2563 

รายการ จ านวนโรงเรยีน จ านวนนักเรียน จ านวนเงินท่ีได๎รับ
จัดสรร 

หมายเหต ุ

คําอาหารส าหรับ
นักเรียนพักนอน 

ภาคเรยีน 1/2563 

2 แหํง 36 คน 144,000  

คําพาหนะรับ-สํง 
นักเรียน ภาคเรียน 
1/2563 ครั้งท่ี 2 

โรงเรียนหลัก 9 แหํง 

โรงเรียนมารวม 9 แหํง 

นักเรียน 59 คน 154,300 

(70% ของ 100 วัน) 

ใช๎เงินเหลือจําย        
ภาคเรยีนที่ 2/2562           
จ านวน 89,600 บาท 

   
 1.1.2 เชิงคุณภาพ 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎น างบประมาณด าเนินงาน       
ที่ได๎รับ จัดสรรด าเนินการตามวัตถุประสงค๑ครบถ๎วน 
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       2. ชื่องาน  การจัดตั้งงบประมาณงบด าเนินงาน การติดตั้งปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา                     

           2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

                   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ผํานมา สพฐ. ไมํได๎จัดสรรงบประมาณการติดตั้ง ปรับปรุง
ซํอมแซมระบบไฟฟูา-ประปา  ให๎กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
      3. ชื่องาน  การของบประมาณให้กับสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ                     

          3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

               3.1.1 เชิงปริมาณ 
                       สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎รับ
จัดสรรตามที่เสนอของบประมาณ  ดังนี้ 
          1) โรงเรียน วัดเกตุน๎อย                        เป็นเงิน  161,000  บาท 
          2) โรงเรียนวัดดํานทบัตะโก                   เป็นเงิน     15,500 บาท 
          3) โรงเรียนบ๎านพุตะเคียน                                 เป็นเงิน     10,700 บาท 
          4) โรงเรียนบ๎านเขาช๎าง                                  เป็นเงิน   121,500 บาท 
                   5) โรงเรียนบา๎นโปุงเจ็ด                                   เป็นเงิน     62,800 บาท   
          6) โรงเรียนบ๎านล าพระ                                   เป็นเงิน     15,000 บาท 
          7) โรงเรียนบ๎านห๎วยทําช๎าง                              เป็นเงิน     65,000 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน  393,000 บาท 

                 3.1.2 เชิงคุณภาพ 
             สถานศึกษาที่ประสบภัยได๎รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซํอมแซมตามที่เสนอขอตรงตาม

วัตถุประสงค๑ 
 
       4. ชื่องาน การเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

            4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

                4.1.1 เชิงปริมาณ 
                     สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎รับจัดสรร
ตามท่ีเสนอของบประมาณ ครบ 100% 
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รายการขอสนับสนุนงบประมาณจากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ปีงบประมาณ 2563 
 

ล าดับ
ที ่

โรงเรียน อ าเภอ องค๑กรที่
สนับสนุน

งบประมาณ 

โครงการ งบประมาณ 

1 วัดดอนแจง เมือง อบต.ดอนตะโก จ๎างครสูอนคอมพิวเตอร๑ 180,000 
2 วัดดอนตะโก เมือง อบต.ดอนตะโก จ๎างครูรายเดือน 180,000 
3 วัดใหมํนคร

บาล 
เมือง อบต.ดอนตะโก จ๎างครูรายเดือน 180,000 

4 วัดเกตุน๎อย เมือง อบต.คุ๎งกระถิน เพ่ิมครูเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
โรงเรียนคุฯภาพฯ 

360,000 

5 บ๎านโปุง
กระทิงบน 

บ๎านคา อบจ.ราชบุรี ห๎องนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน
การเรียนรู๎สะเต็มศึกษา 

1,684,600 

6 วัดเขาวัง เมือง อบจ.ราชบุรี สํงเสริมทักษะวิทยาศาสตร๑ค านวณ 1,912,100 
        รวมงบประมาณทั้งสิ้น. 1,496,700 

  
               4.1.2  เชิงคุณภาพ  สถานศึกษาได๎รับงบประมาณสนับสนุนจากองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เพ่ือน าไปพัฒนาสถานศึกษา สํงผลให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาทางด๎านการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 

      5. ชื่องาน  รายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา  (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

          5.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                สถานศึกษารายงานข๎อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข๎อมูลการเงินด๎านการศึกษาของ
สถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  ครบ 175 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 100 โดยมีข๎อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  
5 สํวน ประกอบด๎วย   

    สํวนที่ 1 ข๎อมูลบุคลากร ได๎แกํ ผู๎อ านวยการ  รองผู๎อ านวยการ  ครู นักการภารโรง ฯลฯ  
    สํวนที่  2 รายงานเงินคงเหลือ ได๎แกํ  เงินที่กันไว๎ เหลื่อมปี  เงินรายได๎แผํนดินคงเหลือ                   
เงินนอกงบประมาณคงเหลือ   
    สํวนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ได๎แกํ งบประมาณคงเหลือจากปีที่ผํานมา  งบประมาณที่ได๎รับจาก
หนํวยงานต๎นสังกัด  เงินที่ได๎รับจากหนํวยงานของรัฐอ่ืน  เงินที่ได๎รับจาก อปท. เงินนอกงบประมาณ  
รายได๎แผํนดิน   
    สํวนที่ 4 รายจํายของโรงเรียน  ได๎แกํ  ด๎านการบริหารงานวิชาการ  ด๎านการบริหารงานบุคคล      
ด๎านการบริหารงบประมาณด๎านการบริหารทั่วไป  ด๎านกิจการนักเรียน  เงินรายได๎แผํนดิน 
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    สํวนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ  ได๎แกํ เงินกันไว๎เบิกจํายเหลื่อมปี  เงินรายได๎แผํนดินคงเหลือ          
เงินนอกงบประมาณคงเหลือ  เงินอื่นๆคงเหลือ 
 
         5.2.2  เชิงคุณภาพ  

              1) สถานศึกษารายงานข๎อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข๎อมูลการเงินถูกต๎อง 
ครบถ๎วน สมบูรณ๑ครบ 100% 

              2) สพฐ.มีข๎อมูลบัญชีพ้ืนฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถใช๎คิดต๎นทุนคําใช๎จํายในการ
จัดการศึกษาของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได๎ 

4. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
     1. ชื่องาน การรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

         1.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 

                1.1.1  เชิงปริมาณ 
1) รายงานผลการด าเนินงาน 2 ครั้ง ตํอปี 

(1) รอบท่ี 1  ตั้งแตํเดือนเมษายน – มิถุนายน  
     (2) รอบที่ 2   ตั้งแตํเดือนกรกฎาคม – กันยายน  

                    2) ผลการด าเนินงานตามนโยบาย จ านวน  6  นโยบาย  รวม  42  ตัวชี้วัด  ดังนี้ 
 

ที ่ ช่ือตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาในการ
ติดตาม  

ประเมินผล 
สํวนท่ี 1  ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบตัริาชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
นโยบายที่ 1  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย๑และของชาติ 

1 ร๎อยละของผูเ๎รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ๑ทรงเป็นประมุข 

ติดตามรํวมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 2 

รอบที่ 1 
 

2 ร๎อยละของผูเ๎รียนทีม่ีพฤติกรรมทีแ่สดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตีํอบา๎นเมือง 
มีหลักคดิที่ถูกต๎องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคํานิยม 
ที่พึงประสงค๑ มีคณุธรรม อัตลักษณ๑ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผดิชอบ 
ตํอครอบครัว ผู๎อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย๑ สุจริต มัธยสัถ๑ อดออม  
โอบอ๎อมอารี มีวินัย และรักษาศลีธรรม 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 1 
 

3 ร๎อยละของผูเ๎รียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีความพร๎อมสามารถรบัมือ 
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มผีลกระทบตํอความมั่นคง เชํน ภัยจากยาเสพตดิ 
ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย๑สิน การค๎ามนุษย๑ อาชญากรรม 
ไซเบอร๑ และภัยพิบัติตาํงๆ เป็นตน๎ 

ติดตามและ
ประเมินเทียบ 
คําเปูาหมาย 

(ร๎อยละ 100) 

รอบที่ 2 
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ที ่ ช่ือตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาในการ
ติดตาม  

ประเมินผล 
4 ร๎อยละของผูเ๎รียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ไดร๎ับ

โอกาส และการพัฒนาอยํางเต็มศกัยภาพ และมีคุณภาพสอดคล๎องกับบริบท
ของพื้นที่ 

 

รอบที่ 2 

5 ร๎อยละของผูเ๎รียนในเขตพื้นท่ีเฉพาะกลุํมชาติพันธุ๑ กลุํมผูด๎๎อยโอกาส  
และกลุมํที่อยูํในพ้ืนท่ีหํางไกลทุรกนัดาร เชํน พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝ๓่งทะเล 
และเกาะแกํง ได๎รบัการบริการดา๎นการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ  
และเหมาะสมตรงตามความต๎องการ สอดคล๎องกับบริบทของพื้นที่ 

 รอบที่ 2 

6 จ านวนสถานศึกษาท่ีน๎อมน าพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทร มหาวชิราลงกรณฯ  
พระวชิรเกลา๎เจ๎าอยูหํัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู๎เรยีนให๎มีคณุลักษณะอันพึงประสงค๑ตามที่ก าหนดได๎อยํางมีประสทิธิภาพ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 

7 จ านวนสถานศึกษาท่ีจัดบรรยากาศสิ่งแวดล๎อม และจดักิจกรรมการเรียนรู๎ 
ให๎ผู๎เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ด ี
ตํอบ๎านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต๎อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคณุธรรม จริยธรรม 

ติดตามรํวมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 6 

รอบที่ 2 

นโยบายที่ 2  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแขํงขันของประเทศ 

8 จ านวนผู๎เรียนมีความเป็นเลิศทางด๎านวิชาการ มีทักษะความรู๎ที่สอดคล๎อง 
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

ติดตามรํวมกับ
มาตรฐาน สพท. 

รอบที่ 2 

9 ผู๎เรยีนระดับมัธยมศึกษาผํานการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นดา๎นการรู๎เรื่อง
การอาํน (Reading Literacy) ด๎านการรู๎เรื่องคณิตศาสตร๑ (Mathematical 
Literacy) และด๎านการรูเ๎รื่องวิทยาศาสตร๑ (Scientific Literacy)  
ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 

10 ร๎อยละของผูเ๎รียนทีม่ีศักยภาพไดร๎บัโอกาสเข๎าสูํเวทีการแขํงขันระดับ
นานาชาติ 
 

ติดตามรํวมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 8 

รอบที่ 2 

นโยบายที่ 3  ด๎านการพัฒนาและสร๎างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย๑ 

11 ผู๎เรยีนทุกระดบัมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรยีนรู๎ในศตวรรษ
ที่ 21 (3R8C) 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 

12 ร๎อยละของผูเ๎รียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนนผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผํานเกณฑ๑ที่ก าหนด 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 1 
 

13 ร๎อยละของผูเ๎รียนทีม่ีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกวําร๎อยละ 50 ในแตํละวิชาเพิ่มขึ้นจากปกีารศึกษา
ที่ผํานมา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 1 
 

สพท. ไม่ต้องรายงานในแบบติดตามฯ 
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ที ่ ช่ือตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาในการ
ติดตาม  

ประเมินผล 
14 ร๎อยละผู๎เรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีทักษะการเรียนรู๎ทีเ่ชื่อมโยงสูํอาชีพและการมีงานท า  
ตามความถนดั และความต๎องการของตนเอง มีทักษะอาชีพท่ีสอดคล๎อง 
กับความต๎องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน 
ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบตัิได ๎

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 

15 ผู๎เรยีนทุกคนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคม 
ได๎อยํางมีความสุข มีความยืดหยุํนทางด๎านความคิด สามารถท างานรํวมกับ
ผู๎อื่นได๎ ภายใตส๎ังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม 

ติดตามรํวมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 11 

รอบที่ 2 

16 ผู๎เรยีนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให๎มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอยํางมีความสุขทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 

17 ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครผูู๎สอน” เป็น “Coach” ผู๎ให๎ค าปรึกษา
ข๎อเสนอแนะการเรียนรู๎หรือผู๎อ านวยการการเรียนรู๎ 
 

ติดตามและ
ประเมินเทียบ 
คําเปูาหมาย 
(ร๎อยละ 50) 

รอบที่ 2 

นโยบายที่ 4  การสรา๎งโอกาสในการเข๎าถึงบริการศึกษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานและการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

18 ผู๎เรยีนทุกคนสามารถเข๎าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐาน 
เสมอกัน 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 

19 ผู๎เรยีนทุกคนไดร๎ับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอยํางเพยีงพอ และเหมาะสม 
สอดคล๎องกับสภาพข๎อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนท่ี
ภูมิศาสตร๑ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา และความต๎องการ
จ าเป็นพิเศษส าหรับผู๎พิการ 

 รอบที่ 2 

20 ผู๎เรยีนไดร๎ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ๑ และอุปกรณ๑ดิจิทลั (Digital Device) 
เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเรยีนรูอ๎ยํางเหมาะสม เพียงพอ 

 รอบที ่2 

21 ครูไดร๎ับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ๑ และอุปกรณ๑ดิจิทัล (Digital Device) 
เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ให๎แกผํู๎เรยีน 

 รอบที่ 2 

22 สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานอยํางเหมาะสมตามบริบท  
ด๎านประเภท ขนาด และพื้นท่ี 

ติดตามรํวมกับ
มาตรฐาน สพท. 

รอบที่ 2 

23 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช๎เป็นเครื่องมือ 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎ให๎แกผํู๎เรยีนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 

24 สถานศึกษามีระบบการดูแลชํวยเหลือและคุ๎มครองนักเรียนและการแนะแนว
ที่มีประสิทธิภาพ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 
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ที ่ ช่ือตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาในการ
ติดตาม  

ประเมินผล 
25 สถานศึกษาท่ีมีระบบฐานข๎อมลูประชากรวัยเรยีนและสามารถน ามาใช๎ 

ในการวางแผนจัดการเรยีนรู๎ให๎แกผํู๎เรยีนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ไมํตดิตามและ
ไมํประเมินผล 

 

นโยบายที่ 5  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล๎อม 

26 สถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให๎ความรู๎ ท่ีถูกต๎องและสร๎าง
จิตส านึกด๎านการผลติและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมน าไปปฏบิัติ 
ใช๎ที่บ๎านและชุมชน เชํน การสํงเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม การลด
ใช๎สารเคมจีากปุ๋ยและยาฆําแมลง ฯลฯ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 

27 สถานศึกษามีการน าขยะมาใช๎ประโยชน๑ในรูปผลิตภณัฑ๑และพลังงาน เพื่อลด
ปริมาณขยะ และมีการสํงเสรมิการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณ
คาร๑บอนท่ีโรงเรียนและชุมชน 

ติดตามรํวมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 26 

รอบที่ 2 

28 สถานศกึษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีสํวนรํวมและการน า
ขยะมาใช๎ประโยชน๑ รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู๎ทีเ่กี่ยวข๎อง 

ติดตามรํวมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 26 

รอบที่ 2 

29 นักเรียนเรียนรูจ๎ากแหลํงเรียนรู๎ มกีารขยายผลแหลํงเรยีนรู๎ นักเรียน โรงเรียน 
ชุมชน เรียนรู๎ด๎านการลดใช๎พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม
เพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ และตัวอยํางรูปแบบผลิตภัณฑ๑ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
เชํน โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ฯลฯ 

ติดตามรํวมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 26 

รอบที่ 2  

30 นักเรียน สถานศึกษา มีการเก็บขอ๎มูลเปรียบเทียบการลดปรมิาณคาร๑บอน- 
ไดออกไซต๑ ในการด าเนินกิจกรรมประจ าวันในสถานศึกษาและที่บ๎าน  
และข๎อมลูของ Carbon Footprint ในรูปแบบ QR CODE และ Paper less 

ไมํตดิตาม และ
ไมํประเมินผล 

  

31 ครู มีความคดิสร๎างสรรค๑ สามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรม และด าเนินการจัดท า
งานวิจัยด๎านการสร๎างส านึกด๎านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมได๎ 

ไมํตดิตาม และ
ไมํประเมินผล 

  

32 ครู และนักเรียนสามารถน าสื่อนวตักรรมที่ผํานกระบวนการคดิมาประยุกต๑ใช๎
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู๎ และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันและชุมชนได๎
ตามแนวทาง Thailand 4.0 

ไมํตดิตาม และ
ไมํประเมินผล 

  

33 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษามีการปรบัปรุงและพัฒนาบุคลากร 
และสถานท่ีใหเ๎ป็นส านักงานสีเขียวต๎นแบบมีนโยบายการจัดซื้อจัดจา๎งที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรยีนรู๎ของนักเรียนและชุมชน 

    

นโยบายท่ี 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

34 สถานศึกษาได๎รับการกระจายอ านาจการบรหิารจดัการศึกษาอยาํงเป็นอิสระ ติดตามและ
ประเมินเทียบ 
คําเปูาหมาย  

(ร๎อยละ 100 ) 

รอบที่ 2 

35 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานสํวนกลาง ได๎รับ 
การพัฒนาให๎เป็นหนํวยงานท่ีมีความทันสมัย ยดืหยุํน คลํองตัวสูง พร๎อมที่จะ
ปรับตัวให๎ทันตํอการเปลีย่นแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา เป็นหนํวยงานท่ีมี
หน๎าท่ีสนับสนุน สํงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให๎สถานศึกษาสามารถ 
จัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกต าบล 

ไมํตดิตามและ
ไมํประเมินผล 
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ที ่ ช่ือตัวช้ีวัด/ประเด็นการพิจารณา 
การติดตาม 
ประเมิน 

ระยะเวลาในการ
ติดตาม  

ประเมินผล 
36 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงานสํวนกลาง  

น านวัตกรรม และเทคโนโลยีดจิิทัล (Digital Technology) มาใช๎ใน 
การบริหารจัดการและตดัสินใจ ท้ังระบบ 

ติดตามรํวมกับ
มาตรฐาน สพท. 

รอบที่ 2 

37 สถานศึกษา และหนํวยงานในสังกดัทุกระดับมีความโปรํงใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  

38 สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด ทุกระดับ ผํานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) 

  
 

39 สถานศึกษาทุกแหํงและหนํวยงานในสังกัดมีระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู๎เรยีน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หนํวยงานในสังกัด 

ติดตามรํวมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 42 

รอบที่ 2 

40 สถานศึกษาทุกแหํงมีข๎อมูลผู๎เรียนรายบุคคลที่สามารถเช่ือมโยงกับข๎อมูลตํางๆ 
น าไปสูํการวิเคราะห๑เพื่อวางแผนการจัดการเรยีนรูส๎ูํผู๎เรียนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ (Big Data Technology) 

ติดตามรํวมกับ
ตัวช้ีวัดที่ 42 

รอบที่ 2 

41 สถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และส านักงานสํวนกลาง 
มีแพลตฟอร๑มดิจิทลั (Digital Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจดา๎นบริหาร 
จัดการศึกษา 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 

42 สถานศึกษาทุกแหํงมีระบบข๎อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช๎ในการวางแผน 
การจัดการศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ติดตามและ
ประเมินผล

ระดับคณุภาพ 

รอบที่ 2 

 

 

             ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎มีการประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลการประเมิน ดังนี้    
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         1.1.2 เชิงคุณภาพ  

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีข๎อมูลสรุปผลการด าเนินงาน            
ตามนโยบาย และตัวชี้วัด  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน าผลการด าเนินงานเป็น
แนวทางการพัฒนางานในปีงบประมาณตํอไป 

        

      2. ชื่องาน   การรายงานความก้าวหน้าในการติดตาม ตรวจสอบ การน าเข้าข้อมูลและการ
รายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR  ประจ าปีงบประมาณ 

          2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    2.1.1 เชิงปริมาณ  
                           รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  จ านวน 52 โครงการ           
ผํานระบบติดตามและประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) M1 – M6 และผํานการอนุมัติโครงการจากปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ   ได๎ครบถ๎วน 100%   

     2.1.2 เชิงคุณภาพ  

                     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎น าเข๎าโครงการระบบติดตาม
และประเมินผลแหํงชาติ (eMENSCR) ได๎ครบถ๎วน ตามระยะเวลาที่ก าหนด สามารถรายงานผลการ
ด าเนินงาน และการใช๎งบประมาณตามโครงการ จ านวน 4 ไตรมาส ให๎เป็นป๓จจุบัน และโปรํงใส 

      3. ชื่องาน  การตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
          3.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

   3.1.1 เชิงปริมาณ    

                จัดท ารายงานการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10 
เลํม มีโครงสร๎างในการตรวจราชการประกอบด๎วย งานตามภารกิจ ยุทธศาสตร๑ และนโยบายเรํงดํวนของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 

1) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
2) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
3) การด าเนินการตามมาตรการปูองกันโควิด19 (COVID-19) 
4) นโยบายเพิ่มสัดสํวนผู๎เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ (50 : 50) 
5) การบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
6) การจัดตั้งศูนย๑บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพํอความเป็นเลิศ (HCEC) 
7) พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
8) การสร๎างเครือขํายดูแลชํวยเหลือและค๎ุมครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพ้ืนที่ 
9) การอํานออก เขียนได๎ คิดเป็น 

               10) สหกรณ๑โรงเรียน 
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            3.1.2 เชิงคุณภาพ 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และ
นโยบายเร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายงานเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนแนวทางในการปฏิบัติงาน แก้ไข 
ปรับปรุง ผลการด าเนินงานในรอบต่อไป 
  

      4. ชื่องาน  การจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย 
    การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

          4.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     4.1.1 เชิงปริมาณ    
         จัดท ารายงานการตรวจราชการ และการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 1 

และรอบ 2  รอบละ  10 เลํม  ในปีการศึกษา 2563  มีนโยบายการตรวจราชการ จ านวน 5 นโยบาย 
23 ตัวชี้วัด ดังนี ้

1. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

    - ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือและยุวกาชาดในการจัด    
การเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อปลูกฝังความมีระเบียบวินัยทัศนคติที่ถูกต้อง 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีสถานศึกษา จ านวน  175  แหํง         
มีกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพ่ือปลูกฝ๓งความมีระเบียบวินัย  
ทัศนคติที่ถูกต๎องครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100 โครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรมน าความรู๎  
ได๎ด าเนินการจัดมาแล๎วอยํางตํอเนื่องโดยจัดให๎มีการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ เนตรนารี ทั่วประเทศ   
เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ฝึกให๎ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย  มีความเข๎มแข็ง 
อดทน อดกลั้น รู๎จักเสียสละ อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือเนตรนารี ทุกคน ต๎องถือปฏิบัติตามอุดมการณ๑ 
ของลูกเสือ อีกท้ังเป็นการสร๎างเสริมประสบการณ๑ชีวิตให๎สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  
 
    - ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 2  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังความมีระเบียบทัศนคติที่
ถูกต้อง ผ่านกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีนักเรียนทั้งหมด  27,097  คน  
นักเรียนที่ได๎รับการปลูกฝ๓งความมีระเบียบ ทัศนคติที่ถูกต๎อง ผํานกระบวนการลูกเสือ/เนตรนารี จ านวน  
24,181 คน ยุวกาชาด  2,916  คน คิดเป็นร๎อยละ 100 สืบเนื่องจากโครงการลูกเสือพัฒนาคุณธรรม 
น าความรู๎ ได๎ด าเนินการจัดมาแล๎วอยํางตํอเนื่องโดยจัดให๎มีการประกวดระเบียบแถวของลูกเสือ เนตรนารี  
ทั่วประเทศ  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ฝึกให๎ลูกเสือ เนตรนารี มีระเบียบวินัย   
มีความเข๎มแข็ง อดทน อดกลั้น รู๎จักเสียสละ อันเป็นคุณธรรมที่ลูกเสือ เนตรนารี ทุกคน ต๎องถือปฏิบัติ 
ตามอุดมการณ๑ของลูกเสือ อีกท้ังเป็นการสร๎างเสริมประสบการณ๑ชีวิตให๎สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  
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3. นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   - ตัวช้ีวัดตรวจราชการฯ ที่ 14  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติ (Active learning) 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษา จ านวน 175 แหํง 
สถานศึกษาที่จัดกระบวนกรเรียนรู๎ที่ผู๎ เรียนได๎ ใช๎กระบวนการคิดวิเคราะห๑และลงมือปฏิบัติ (Active 
learning) จ านวน 175 คน  คิดเป็นร๎อยละ 100  มีผลการด าเนินการจัดการเรียนรู๎ ดังนี้ 

1. นักเรียนมีสํวนรํวมในการคิดวางแผนและได๎เรียนรู๎จากกิจกรรมโดยการลงมือกระท า สํงผล
ให๎เกิดการเรียนรู๎และเข๎าใจในบทเรียนได๎มากยิ่งขึ้น  

2. นักเรียนได๎เรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง รู๎จักการคิดวิเคราะห๑และวิธีการแก๎ป๓ญหา  
3. ผู๎เรียนมีความสนใจใฝุเรียนรู๎ จากรูปแบบการสอนของครูด๎วยวิธีการ Active Learning   

สนุกในการเรียน และกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎   
4. นักเรียนมีวินัยในการท างานรํวมกับเพ่ือนและมีสํวนรํวมในกระบวนการเรียนรู๎แลกเปลี่ยน  

เรียนรู๎รํวมกับเพื่อน   
5. ครูผู๎สอนมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู๎ สํงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห๑ การลง

มือปฏิบัติจริง  และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการลงมือปฏิบัติ  

   - ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ที่ 15  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษา จ านวน 175 แหํง 
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) จ านวน  
95 แหํง  คิดเป็นร๎อยละ 54.28  และมีผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนฯ ดังนี้             
               1. ครูและนักเรียนมีสํวนรํวมการพัฒนาการเรียนการสอน 
      2. นักเรียนได๎พัฒนาทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอนท าให๎สามารถคิดวิเคราะห๑ 
ได๎ดีขึ้น 
      3. นักเรียนได๎ฝึกทักษะการแก๎ป๓ญหา ได๎ฝึกการวิเคราะห๑ป๓ญหาอยํางเป็นระบบเกิดความคิด
สร๎างสรรค๑  
      4. นักเรียนสามารถวิเคราะห๑ วางแผน และลงมือปฏิบัติได๎ตามข้ันตอน ท าให๎เกิดทักษะ 
ด๎านกระบวนการคิด การวางแผน และการหาผลลัพธ๑ 
      5. นักเรียนมีทักษะคิดเชิงค านวณ 
      6. นักเรียนมีความกระตือรือร๎นที่จะเรียนสิ่งใหมํๆ เรียนอยํางเป็นขั้นเป็นตอน 
      7. นักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎ แตํต๎องมีการติดตามผลการเรียนรู๎อยํางใกล๎ชิด 
 
    - ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 16  ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมภาษาอังกฤษ 
    - ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 17  ร้อยละของครูที่ได้เข้ารับการพัฒนาอบรมวิทยาการค านวณ 
(Coding) 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีครูที่สอนภาษาอังกฤษ และ    
สอนวิทยาการค านวณ จ านวน 192 คน มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนการผลิตสื่อ
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นวัตกรรมและเทคโนโลยี เทคนิคการสอนรํวมไปถึงรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษและวิทยาการค านวณที่
เหมาะสมกับความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี 

    - ตัวช้ีวัดตรวจราชการฯ ที่ 18  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) 
    - ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ที่ 19 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรม จากการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษา จ านวน 175 แหํง 
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 81 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 46.28 และสถานศึกษา     
ที่ผู๎เรียนสามารถสร๎างนวัตกรรมจากการเรียนรู๎ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จ านวน 45 แหํง  คิดเป็น 25.71     
ได๎ด าเนินงานตามโครงการพัฒนานักเรียนอยํางมีคุณภาพด๎วยการจัดประสบการณ๑เรียนรู๎  วิทยาศาสตร๑ 
คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาของสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (สสวท.) 
มาอยํางตํอเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได๎ด าเนินการอบรมครูด๎วยระบบทางไกลตามโครงการ
ดังกลําว ให๎กับครูผู๎สอนในสังกัดระดับปฐมวัย จ านวน 40 คน  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต๎น จ านวน 60 
คน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 60 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน 60 คน      
รวม 220 คน  

         จากผลการด าเนินงานพบวําสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวทาง          
สะเต็มศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 81 โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 46.28       
โดยสถานศึกษา สํวนใหญํมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎สะเต็มศึกษาในสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
คณิตศาสตร๑ และคอมพิวเตอร๑ให๎กับผู๎เรียนผํานกิจกรรมการเรียนการสอนโครงงานการสร๎างนวัตกรรม และ
คํายสะเต็มศึกษา นอกจากนี้ จากการส ารวจความต๎องการในการพัฒนาครูผู๎สอนให๎มีความรู๎ ความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู๎ ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด๎านหลักสูตร ด๎านวิธีการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
และด๎านการวัดและประเมินผล พบวํา ครูผู๎สอนต๎องการได๎รับการพัฒนาความรู๎ ความสามารถตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา  ด๎านวิธีการสอน/การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎มากที่สุด รองลงมาคือการพัฒนาความรู๎          
ด๎านหลักสูตร และความรู๎ด๎านการวัดและประเมินผล ตามล าดับ 

     - ตัวช้ีวัดตรวจราชการฯ ที่ 20  ร้อยละของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีจ านวนผู๎เรียนระดับ ป.1 – 6 
จ านวน 23,825 คน  ผู๎เรียนที่ผํานเกณฑ๑ทดสอบภาษาอังกฤษเพ่ือใช๎ในการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป   
(เกรด 3 หรือ B ขึ้นไป)  จ านวน  15,988  คน  คิดเป็นร๎อยละ 67.11 

     - ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ที่ 21  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP) 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษา จ านวน 175 แหํง 
สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาห๎องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP)  จ านวน  2  แหํง  คิดเป็นร๎อยละ 1.14 
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     - ตัวช้ีวัดตรวจราชการฯ ที่ 22  ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไมํมีผู๎เรียนเข๎ารับการทดสอบ CEFR   

    - ตัวช้ีวัดตรวจราชการฯ ที่ 25  ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษา ที่ 1 – 3     
การจัดเก็บข้อมูล รอบท่ี 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563  (ปีการศึกษา 2562) 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 3 ทั้งหมด 11,418 คน  ผู๎เรียนที่อํานออกเขียนได๎ จ านวน 9,510 คน        
คิดเป็นร๎อยละ 83.28  ภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนทั้งหมด 10,980  คน  ผู๎เรียนที่อํานออกเขียนได๎ จ านวน 
9,528  คน  คิดเป็นร๎อยละ 86.63 

    - ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ที่ 26 ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านคล่องเขียนคล่อง (ระดับประถมศึกษาที่    
(4–6) การจัดเก็บข้อมูล รอบท่ี 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 (ปีการศึกษา 2562) 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้งหมด 10,979 คน ผู๎เรียนที่อํานคลํองเขียนคลํองจ านวน 10,483 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 95.45  ภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนทั้งหมด 10,590  คน  ผู๎เรียนที่อํานคลํองเขียนคลํอง จ านวน 
9,927 คน  คิดเป็นร๎อยละ 93.69 

4. นโยบายการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม 

     - ตัวชี้วัดตรวจราชการฯ ที่ 30  จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและ
โภชนาการสมวัยตามเกณฑ๑มาตรฐาน น้ าหนักสมวัยตามเกณฑ๑มาตรฐาน จ านวน  23,477  คน และ
สํวนสูงสมวัยตามเกณฑ๑มาตรฐาน จ านวน  27,255  คน โดยได๎สํงเสริมให๎โรงเรียนทุกโรงเรียนใช๎ Thai 
School Lunch Program เพ่ือให๎นักเรียนได๎รับประทานอาหารที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ และ
เหมาะสมกับวัยตามท่ีก าหนด 

5. นโยบายการปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ 
     -  ตัวชี้ วัดการตรวจราชการฯ ที่ 32  ร้อยละของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านโครงด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     - ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 33  ร้อยละของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน      
     - ตัวช้ีวัดการตรวจราชการฯ ที่ 34  ร้อยละของสถานศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมของ
เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
จ านวน 50 โรงเรียน ทุกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได๎มีการด าเนินการในกิจกรรมตํางๆ ซึ่งได๎แกํ กิจกรรมทางทักษะ
วิชาการ การเอาใจใสํเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะอาชีพโดยมุํงสํงเสริมให๎เด็กได๎เรียนรู๎ด๎านก าร
ประกอบอาชีพ  ได๎ครบทุกโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100 

       - ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ ที่ 35 ร้อยละของสถานศึกษาที่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง องค์กร และ
ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย จ านวน 175 แหํง และ พํอ แมํ ผู๎ปกครอง องค๑กร และชุมชน มีสํวนในการจัดการศึกษา
รํวมกันทั้งสองฝุาย ตํางแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน และพร๎อมที่จะรํวมกันสร๎างสรรค๑รูปแบบการเรียนรู๎
กิจกรรมตําง ๆ สร๎างความเข๎าใจซึ่งกันและกันเพ่ือที่จะแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดจากการจัดประสบการณ๑ ได๎ครบ
ทุกโรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100 

     4.2 เชิงคุณภาพ  

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายขอกระทรวงศึกษาธิการ  
รายงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และเพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลในการขับเคลื่อนแนวทางในการปฏิบัติงาน แก๎ไข ปรับปรุง 
ผลการด าเนินงานในรอบตํอไป            
 
    5. ชื่องาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการด าเนินงานตามนโยบาย  
    ตามตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจ าปีงบประมาณ 

        5.1  ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 

           5.1.1 เชิงปริมาณ    

                 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และตามนโยบาย ตัวชี้วัดของ สพฐ.          
จ านวน 20 เลํม  ในปีงบประมาณ  2563  มีโครงการตามแผนปฏิบัติการทั้งสิ้น  60 โครงการ โครงการ        
ที่ด าเนินการแล๎ว จ านวน 38  โครงการ และโครงการที่ไมํได๎ด าเนินการ จ านวน  22  โครงการ  เนื่องจาก
ไมํได๎รับจัดสรรงบประมาณ 

 5.1.2 เชิงคุณภาพ  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ด๎านยุทธศาสตร๑ของกระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูลในการขับเคลื่อน เป็นแนวทาง ในการ
ปฏิบัติงาน แก๎ไข ปรับปรุง ผลการด าเนินงานในรอบตํอไป   
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    6. ชื่องาน  การรายงานแบบติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน                

เขตตรวจราชการที่ ๓ (cluster) 
         6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              6.1.1 เชิงปริมาณ   
                   จัดท าข๎อมูลระดับผลส าเร็จของการจัดท าต๎นทุนตํอหนํวยผลผลิต (ด๎านปริมาณงาน)  ดังนี้ 
             1) ปริมาณงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  10  กลุํม  ประกอบด๎วย  
                 - ด๎านอ านวยการ               จ านวน 13,750   ครั้ง 
                - ด๎านบริหารบุคคล               จ านวน 16,494          คน 
         - ด๎านนโยบายและแผน              จ านวน       53           โครงการ 
                 - ด๎านการสํงเสริมการจัดการศึกษา          จ านวน               84            โครงการ 
                 - ด๎านการนิเทศติดตามและประเมินผลฯ   จ านวน         18,081           คน 
                         - ด๎านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน จ านวน                60            โรงเรียน 
                         - ด๎านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ๎าง)               จ านวน              205          ครั้ง 
                         - ด๎านด๎านสํงเสริมการศึกษาทางไกล              จ านวน                   15            โครงการ 
                               เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 
                         - ด๎านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา  จ านวน            4,932         ชัว่โมง/คน 
                         - ด๎านกฎหมายและคดี                        จ านวน               192         เรื่อง 
                    2) ปริมาณงานของสถานศึกษา  จ านวน  177  โรงเรียน  ประกอบด๎วย 
                         - การบริหารงานวิชาการ     จ านวน   1,683          โครงการ 
        - การบริหารงานทั่วไป      จ านวน           1,289          โครงการ 
                         - การบริหารงานบุคคล     จ านวน     359           โครงการ 
                         - การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน จ านวน              339          โครงการ 
         - บริหารกิจการนักเรียน       จ านวน     647          โครงการ 

            6.1.2 เชิงคุณภาพ  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีรายงานผลการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการจัดท าต๎นทุน      

ตํอหนํวยผลผลิต (ด๎านปริมาณงาน)  ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และของสถานศึกษา  เพ่ือรายงาน
ส านักงานส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช๎เป็นข๎อมูลในการบริหารราชการอยํางมีประสิทธิภาพ และ
มีฐานข๎อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของหนํวยงานตํอไป       
  

      7. ชื่องาน  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

          7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
     7.1.1 เชิงปริมาณ    

           ได๎ข๎อมูลตัวชี้วัดตามมาตรฐานเขต ที่รับผิดชอบ ครบถ๎วน 100%  
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7.1.2 เชิงคุณภาพ  

          มีข๎อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรฐานเขตรายงาน สพฐ. ได๎ทันตามก าหนด และ 
เป็นข๎อมูลแนวทางในการปฏิบัติงานในปีตํอไป  

      8. ชื่องาน   รายงานตัวช้ีวัดด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (เขตพื้นที่สุจริต) ITA 
         8.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    8.1.1 เชิงปริมาณ    

          ได๎ข๎อมูลตัวชี้วัดการประเมินตาม ITA ที่รับผิดชอบ ครบถ๎วน 100%  

    8.1.2 เชิงคุณภาพ  

          มีข๎อมูลผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินตาม ITA รายงาน สพฐ. ได๎ทันตาม
ก าหนด และเป็นข๎อมูลแนวทางในการปฏิบัติงานในปีตํอไป  

       
      9. ชื่องาน   จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ของกลุ่มนโยบายและแผน 
         9.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    9.1.1 เชิงปริมาณ    

           ได๎เอกรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุํมนโยบายและแผน เสร็จสมบูรณ๑ จ านวน 3 เลํม   

   9.1.2 เชิงคุณภาพ  

          มีรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุํมนโยบายและแผน เพ่ือใช๎เป็นผลงานของกลุํมนโยบาย
และแผน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีตํอไป  

 
      10. ชื่องาน   จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
         10.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    10.1.1 เชิงปริมาณ    
       ได๎เอกรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

เสร็จสมบูรณ๑ จ านวน 5 เลํม   
    10.1.2 เชิงคุณภาพ  

       มีรายงานผลการปฏิบัตงิานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
เพ่ือใช๎เป็นผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีตํอไป  



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน๎า 90 

 

      11. ชื่องาน   แจ้งการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ให้สถานศึกษา 
         11.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    11.1.1 เชิงปริมาณ    
          แจ๎งการจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

งบเงินอุดหนุน ให๎สถานศึกษา ได๎ครบทุกโรงเรียน คิดเป็น 100% 

    11.1.2 เชิงคุณภาพ  

          สถานศึกษาได๎รับการจัดสรรงบประมาณได๎ตรงตามก าหนดระยะเวลา และสามารถ
น าไปใช๎บริหารจัดการเกิดผลดีตํอนักเรียน และสถานศึกษา 

      12. ชื่อ  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ด้านการศึกษา ฉบับย่อ 
         12.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    12.1.1 เชิงปริมาณ    

ได๎ข๎อมูลสารสนเทศ (ฉบับยํอ) จ านวน  2  ประเภท ได๎แกํ  
                 - ข๎อมูลจ าแนกรายโรง จ านวนนักเรียน จ านวนครู ที่อยูํ และเบอร๑โทรศัพท๑ 
                 - ข๎อมูลจ าแนกรายโรง จ านวนนักเรียน ห๎องเรียน ครู แยกตามขนาดโรงเรียน  

    12.1.2 เชิงคุณภาพ  

                  มีผู๎มาขอใช๎บริการข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษา ฉบับยํอ  ทั้งภายใน และภายนอก
หนํวยงาน สามารถน าข๎อมูลไปใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว  และประหยัด และเป็นการเผยแพรํ
ประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลด๎านการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุํมกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ได๎ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน๎าที่ โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข๎อง บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียด
ผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมตําง ๆ ได๎ดังนี ้

    1. ชื่องาน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

    1.1.1 เชิงปริมาณ 
1) ติดตาม ดูแล ชํวยเหลือ โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 103 โรงเรียน 
2) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งและซํอมบ ารุงอุปกรณ๑รับสัญญาณปลายทาง

การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (NEW DLTV) จ านวน 103 โรงเรียน 
3) พิจารณา/อนุมัติงบประมาณซํอมบ ารุงอุปกรณ๑รับสัญญาณดาวเทียมโครงการ      

จัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม จ านวน 134,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 

              1.1.2 เชิงคุณภาพ 
       สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

จ านวน 103 โรงเรียน มีความรู๎ ความเข๎าใจ และมีอุปกรณ๑ในการพัฒนาการเรียนการสอนด๎วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม รูปแบบใหมํ NEW DLTV  

 
    2. ชื่องาน   การจัดหาผู้ให้บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา 

 2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
2.1.1 เชิงปริมาณ 

       1) สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 
175 โรงเรียน มีระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษาครบทุกโรงเรียน คิดเป็น ร๎อยละ 
100  (ระยะ 7 เดือน (ตุลาคม 2562-เมษายน 2563) 

2) สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎รับ
การติดตั้งระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา จ านวน 122 โรงเรยีน คิดเป็นร๎อยละ 
69.71  ระยะ 5 เดือน (พฤษภาคม - กันยายน 2563) 

   2.1.2 เชิงคุณภาพ 
สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบ

เครือขํายอินเทอร๑เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการได๎อยํางเหมาะสมตามสภาพของสถานศึกษา 
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    3. ชื่องาน  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

 3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
3.1.1 เชิงปริมาณ 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1      
ได๎รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร๑เพ่ือการเรียนการสอน
ส าหรับสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 12 โรงเรียน ได๎แกํ 

1. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ๎านทุํงกระถิน) 
2. โรงเรียนบ๎านเบิกไพร 
3. โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร๑บ ารุง) 
4. โรงเรียนกลุํมนักขําวหญิง 2 (บ๎านบํอหวี) 
5. โรงเรียนวัดเขาไกํแจ๎ 
6. โรงเรียนบ๎านห๎วยผาก 
7. โรงเรียนบ๎านไพรสะเดา 
8. โรงเรียนวัดสันติการาม 
9. โรงเรียนวัดสวํางอารมณ๑ 
10. โรงเรียนอนุบาลบ๎านคา 
11. โรงเรียนบ๎านบึง (สันติมโนประชาสรรค๑) 
12. โรงเรียนบ๎านโปุงกระทิงลําง 

โรงเรียนละ 302,820 บาท รวมเป็นเงิน 3,620,340 บาท (สามล๎านหกแสนสองหมื่นสามร๎อยสี่สิบบาท
ถ๎วน) โดยแตํละชุดประกอบด๎วย 
                  1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร๑ All in One (ส าหรับงานส านักงาน) จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ  
17,000.00  บาท  เป็นเงิน  170,000.00   บาท 
                  2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร๑ All in One (ส าหรับประมวลผล) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
23,000.00  บาท  เป็นเงิน  23,000.00  บาท 
                  3. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชํอง แบบ 1 จ านวน1 เครื่องๆ ละ 
6,000.00  บาท  เป็นเงิน  6,000.00  บาท 
                  4. อุปกรณ๑กระจายสัญญาณไร๎สาย (Access Point) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,400 บาท   
เป็นเงิน 5,400 บาท 
                  5. เครื่องส ารองไฟฟูาขนาด 800VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน  
2,500 บาท 
                  6. เครื่องพิมพ๑ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อมติดตั้งถังหมึกพิมพ๑ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
                  7. โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร๑ลูกขําย (ส าหรับครู) จ านวน 1 ตัว ๆ 1,800 บาท เป็นเงิน 
1,800 บาท 
                  8. เก๎าอ้ีคอมพิวเตอร๑ (ส าหรับครู) จ านวน 1 ตัว ๆ 900 บาท เป็นเงิน 900 บาท 
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                 9. โต๏ะวางเครื่องคอมพิวเตอร๑ลูกขําย (ส าหรับนักเรียน) จ านวน 10 ตัว ๆ 1,600 บาท       
เป็นเงิน 16,000 บาท 
               10. เก๎าอ้ีคอมพิวเตอร๑ (ส าหรับนักเรียน) จ านวน 20 ตัว ๆ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
               11. คําติดตั้งระบบไฟฟูา และระบบเครือขําย จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 19,920 บาท เป็นเงิน 
19,920 บาท 
               12. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จ านวน 11 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 41,800 บาท 

3.1.2 เชิงคุณภาพ 
         สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ได๎รับ
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร๑เพ่ือการเรียนการสอนส าหรับ
สถานศึกษา ได๎รับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑ครบถ๎วน และการจัดซื้อจัดจ๎างเป็นตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังวํา
ด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
 
    4. ชื่องาน  การใช้ระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ในองค์กร 

4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
4.1.1 เชิงปริมาณ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รํวมประชุมทางไกลผําน
วีดีโอคอนเฟอเรน๑ทุกวันพุธ ในรายการพุธเช๎าขําว สพฐ. ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 36 ครั้ง  

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รํวมการประชุมตามที่
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดการประชุม จ านวน 15 ครั้ง ดังตํอไปนี้ 

  2.1 การประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2563 ผํานระบบ Video 
Conference  เพ่ือรับทราบนโยบายสูํการปฏิบัติ 

  2.2 การประชุมผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 
4/2563 "การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ๑โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)" 

  2.3 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ๑การแพรํของโรคติดตํอเฃื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  2.4 ประชุมทางไกลการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ๑การแพรํระบาดของ      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 2.5 การประชุมศูนย๑เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ๑การแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 2.6 การซักซ๎อมความเข๎าใจด๎านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกลวีดีโอ       
คอนเฟอเรนซ๑ของ สพท. 

  2.7 การประชุมผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งที่ 5/2563 
 2.8 การสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจ าปี 2563 
  2.9 การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินสํวนราชการตามมาตรการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (KRS) 
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  2.10 การประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจ าส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

  2.11 การแจ๎งแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน๑ผําน www.deep.go.th 
 2.12 การประชุมทางไกลผู๎ดูแลระบบ DEEP ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ

ระดับโรงเรียน 
 2.13 การประชุมชี้แจงการด าเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

แบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 2.14 การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานศูนย๑พัฒนาศักยภาพบุคคล        

เพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC) 
 2.15 การสื่อสารสร๎างความเข๎าใจแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมทางไกล        

กับสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 2 ครัง้ ดังตํอไปนี้ 
     3.1 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563  
   - การของบประมาณเพ่ือด าเนินการซํอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ประสบภัย

ธรรมชาติ 
   - การรายงานผลการด าเนินการกํอหนี้ผูกพัน ครุภัณฑ๑ ที่ดิน และสิ่งกํอสร๎าง 
   - เรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   - มาตรการชํวยเหลือลูกหนี้ของสถาบันการเงินในชํวงสถานการณ๑การระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
        - รายงานข๎อมูลการใช๎จํายคําสาธารณูปโภคจากระบบรายงานผลการบริหาร

งบประมาณรายจํายประจ าปีของส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (e-budget) ไตรมาส ที่ 2 
   - การจ๎างท าผลงานทางวิชาการ การรับจ๎างท าผลงานทางวิชาการ และการ

คัดลอกผลงานทางวิชาการ หรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการ เป็นความผิดวินัยร๎ายแรง 
   - การกระท าความผิดวินัยกรณีไมํปฏิบัติตามระเบียบการเบิกคําเชําบ๎าน 
  - การเรํงรัดและทบทวนการด าเนินการทางวินัย ตามหนังสือ ก.ค.ศ.  ที่ ศธ 0206.10/74   

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 
   - ซักซ๎อมความเข๎าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา 
   - หลักเกณฑ๑และวิธีการย๎ายผู๎บริหารสถานศึกษา 
   - การคัดเลือกครูผู๎สอนดีเดํน และผู๎บริหารสถานศึกษาดีเดํน ครั้งที่ 10  ปี พ.ศ. 2563 
   - การพัฒนาตนเอง ด๎วยการอบรมรูปแบบออนไลน๑ 
   - แนวทางการด าเนินงานโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรม  และธรรมาภิบาล    

ในสถานศึกษา ประจ าปี 2563 
      - การรายงานผลการเรียนผํานระบบบริหารสถานศึกษา (School Management 

Information System : SchoolMIS) 
      -  สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
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    - การน าเข๎าข๎อมูลก าลังพลผู๎ปฏิบัติงานด๎านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
     - การสร๎างการรับรู๎เพ่ือการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2563 
     - การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม (นม) ประจ าปี พ.ศ. 2563 
    - การด าเนินมาตรการปูองกันและยับยั้งการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Covid-19) ในชํวงวันหยุดเดือนพฤษภาคม 2563 
      - แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 
  - การประเมินความพึงพอใจด๎านการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา รวมทั้งการ

ให๎บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   - การจัดซื้อจัดจ๎างเชําใช๎บริการสัญญาณอินเทอร๑เน็ต ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2563) 
  3.2 วันที่ 18 มิถุนายน 2563  
   - การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท ามาตรการเตรียมความพร๎อมและจัดการศึกษา       

ในสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานศึกษากํอนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563    
(1 กรกฎาคม 2563) 

  4.1.2 เชิงคุณภาพ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความพร๎อมในการประชุม

ทางไกลผํานวีดีโอคอนเฟอเรนซ๑ระหวํางสํวนกลางและสถานศึกษา 
 

    5. ชื่องาน  การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ 
5.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    5.1.1 เชิงปริมาณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเว็บไซต๑บริการประชาชน 

http://www.ratchaburi1.org  
    5.1.2 เชิงคุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเว็บไซต๑บริการประชาชน     
ซึ่งจากการตรวจสอบมาตรฐานเว็บไซต๑ภาครัฐ เว็บไซต๑ http://www.ratchaburi1.org  ยังอยูํในระดับ AA 
แนวทางข้ันกลางที่ควรจะท า เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข๎าถึงเพ่ิมข้ึน  

 
    6. ชื่องาน  การบริการพื้นที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่สถานศึกษา (mail.ratchaburi1.org และ  
        mail.ratchaburi1.go.th) 

6.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
      6.1.1 เชิงปริมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑
บริการแกํข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จ านวน 2 โดเมน คือ http://www.ratchaburi1.org   และ 
http://www.ratchaburi1.go.th  

 

  

http://www.ratchaburi1.org/
http://www.ratchaburi1.org/
http://www.ratchaburi1.org/
http://www.ratchaburi1.go.th/
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        6.1.2 เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ 

บริการข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัดที่มีความปลอดภัย ลดการลงทุนระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑ 
ของตนเอง 

    7. ชื่องาน  การซ่อมบ ารุง  ดูแลรักษา  ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    
        ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  และการป้องกันการโจมตี  Cyber 

7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 7.1.1 เชิงปริมาณ 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑   
ที่ต๎องด าเนินการซํอมบ ารุง ดูแลรักษา จ านวน 81 เครื่อง ได๎แกํ 

1) กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จ านวน  2 เครื่อง 
2) กลุํมนโยบายและแผน  จ านวน 10 เครื่อง 
3) กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษาจ านวน 14 เครื่อง 
4) กลุํมอ านวยการ จ านวน 14 เครื่อง 
5) หนํวยตรวจสอบภายใน จ านวน 4 เครื่อง 
6) กลุํมกฏหมายและคดี จ านวน 2 เครื่อง 
7) กลุํมบริหารงานบุคคล จ านวน 9 เครื่อง 
8) กลุํมนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จ านวน 7 เครื่อง 
9) กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑ จ านวน 14  เครื่อง 

                  10) กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 เครื่อง 
                  11) ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท. จ านวน 3 เครื่อง  
      7.1.2 เชิงคุณภาพ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบคอมพิวเตอร๑และอุปกรณ๑ 
พร๎อมใช๎ที่พร๎อมใช๎งาน และมีระบบปูองกันมัลแวร๑ และมี่ Firewall ในการปูองกันการใช๎งานระบบ
เครือขํายอินเทอร๑เน็ต 
 

    8. ชื่องาน  การจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ประจ าปีการศึกษา 2563 
8.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
      8.1.1 เชิงปริมาณ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบข๎อมูลภูมิสารสนเทศ
ที่น าเสนอข๎อมูลโรงเรียนผํานแผนที่ ครบทุกโรงเรียน 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบข๎อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑ ในรูปแบบ Web Base Application สามารถแสดงผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ที่จัดท าขึ้น 
        8.1.2 เชิงคุณภาพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข๎อมูลภูมิสารสนเทศที่เป็น
ป๓จจุบัน โดยเชื่อมโยงพิกัดโรงเรียนจาก Google Map ที่สามารถเห็นข๎อมูลทุกด๎าน และเชื่อมโยงกับข๎อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนจากส านักนโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ   
ใช๎ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร๑ ประกอบการตัดสินใจการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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    9. ชื่องาน  การจัดท าเว็บไซต์การเรียนรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2519 (COVID-19) 
  9.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     9.1.1 เชิงปริมาณ 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเว็บไซต๑การเรียนรู๎โรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเผยแพรํเป็นสื่อการเรียนรู๎ออนไลน๑ http://gg.gg/mnzse และมี
ผู๎เข๎ารํวมการเรียนรู๎ออนไลน๑เป็นจ านวนมาก 

  9.1.2 เชิงคุณภาพ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการรวบรวม เผยแพรํองค๑
ความรู๎เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือเผยแพรํแกํบุคลากรในสังกัด และ
หนํวยงานอื่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป 

 
    10. ชื่องาน  การจัดท าเว็บไซต์เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
          ประจ าปีงบประมาณ 2562 

10.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

10.1.1 เชิงปริมาณ 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พัฒนาเว็บไซต๑เพ่ือ

ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในหนํวยงานภาครัฐ (ITA) 
http://www.ratchaburi1.org/ITA2562.html  

10.1.2 เชิงคุณภาพ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถรวบรวมข๎อมูล

หลักฐานเชิงประจักษ๑ เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ          
ได๎ครบถ๎วน 

 
   11. ชื่องาน  การจัดท าเว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
         เขต 1 (E-Learning) 
         11.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

11.1.1 เชิงปริมาณ 
                        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเว็บไซต๑การเรียนรู๎ผําน
อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Learning) เพ่ือเผยแพรํหลักสูตรตําง ๆ แกํช๎าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป https://sites.google.com/ratchaburi1.go.th/e-learning1/หน๎าแรก  

11.1.2  เชิงคุณภาพ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการรวบรวม เผยแพรํ      

องค๑ความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแตํละกลุํมงาน ผํานทางระบบอิเล็กทรอนิกส๑ แกํข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 

http://www.ratchaburi1.org/ITA2562.html
https://sites.google.com/ratchaburi1.go.th/e-learning1/หน้าแรก
https://sites.google.com/ratchaburi1.go.th/e-learning1/หน้าแรก
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     12. ชื่องาน  การจัดท าหลักสูตรข้อมูลสารสนเทศส าหรับสถานศึกษา เผยแพรผ่านทางเว็บไซต์ 
    การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) 
           12.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     12.1.1 เชิงปริมาณ 
                   กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีเว็บไซต๑การเรียนรู๎ผํานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Learning) หลักสูตรข๎อมูลสารสนเทศส าหรับสถานศึกษา เพ่ือเผยแพรํให๎ข๎าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ได๎เรียนรู๎ผํานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ และได๎รับเกียรติบัตร เมื่อท าแบบทดสอบผําน 
80 เปอร๑เซ็นต๑ https://sites.google.com/ratchaburi1.go.th/dlict/ หน๎าแรก 

12.1.2 เชิงคุณภาพ 
          กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีการรวบรวม เผยแพรํองค๑
ความรู๎เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด๎านข๎อมูลสารสนเทศ ผํานทางระบบอิเล็กทรอนิกส๑ แกํข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได๎เรียนรู๎ผํานสื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 
 
    13. ชื่องาน  พัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา   
          13.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
   13.1.1 เชิงปริมาณ 
                   1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช๎โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล (DMC) ให๎กับบุคลากรระดับ
สถานศึกษา จ านวน 176โรงเรียน  จ านวน 4 รุํน ละ  1 วัน ดังนี้ 
                    - รุํนที่ 1  วันที่  8  กรกฎาคม  2563    อ าเภอเมือง   อ าเภอวัดเพลง โรงเรียนวัดเขาวัง 
(แสงชํวงสุวนิช) เป็นศูนย๑กลางการอบรม ผู๎เข๎าอบรมมีจ านวน  54  โรงเรียน 

 

                          - รุํนที่ 2  วันที่  9  กรกฎาคม  2563  อ าเภอปากทํอ โรงเรียนอนุบาลปากทํอ เป็นศูนย๑กลาง       
การอบรม   ผู๎เข๎าอบรมมีจ านวน  47  โรงเรียน 
                          - รุํนที่ 3  วันที่   10  กรกฎาคม  2563  อ าเภอจอมบึง โรงเรียนบ๎านจอมบึง  เป็นศูนย๑กลาง       
การอบรม  ผู๎เข๎าอบรมมีจ านวน  37  โรงเรียน 
                          - รุํนที่ 4  วันที่  13  กรกฏาคม  2563 อ าเภอสวนผึ้ง โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง  เป็นศูนย๑กลาง        
การอบรม  ผู๎เข๎าอบรมมีจ านวน  20  โรงเรียน 
                           - รุํนที่ 5 วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 อ าเภอบ๎านคา โรงเรียนอนุบาลบ๎านคา  เป็นศูนย๑กลาง          
การอบรม  ผู๎เข๎าอบรมมีจ านวน  18  โรงเรียน 
                 2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาสามารถใช๎
โปรแกรมนักเรียนรายบุคคล (DMC)  ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 176 โรงเรียน   
ด าเนินการปรับปรุงข๎อมูลสารสนเทศแตํละภาคเรียนครบ  100% ตามปฏิทิน 
                 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาสามารถจัดท า
ตัวชี้วัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ครบ 100% 
 
 
 

https://sites.google.com/ratchaburi1.go.th/dlict/
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13.1.2 เชิงคุณภาพ 
       กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษามาบริหารจัดการครบทุกด๎าน  ทันสมัย  และ
ถูกต๎อง 

    14. ชื่องาน  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร   

   14.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
14.1.1 เชิงปริมาณ 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดท าข๎อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ เอกสารข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  (17 กรกฎาคม 
2563) จ านวน  80  เลํม 

                2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข๎อมูลสารสนเทศ      
ทางการศึกษาเพ่ือเผยแพรํทางเว็บไซต๑  http://www.ratchaburi1.go.th 

                3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข๎อมูลสารสนเทศ      
ทางการศึกษาให๎กับหนํวยงานภายใน และภายนอก  จ านวน  80  เลํม 

                4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข๎อมูลด๎านภูมิศาสตร๑
สารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน  80  เลํม 

                5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข๎อมูลประชากรจังหวัด
ราชบุรี จ าแนกเป็นรายอ าเภอ ต าบล / เพศ  (เมืองราชบุรี  วัดเพลง  ปากทํอ  จอมบึง  สวนผึ้ง  บ๎านคา)    

14.1.2 เชิงคุณภาพ 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข๎อมูลสารสนเทศการศึกษา

มาบริหารจัดการครบทุกด๎าน ทันสมัย และถูกต๎อง 
  
    15. ชื่องาน การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
          15.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

15.1.1 การจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการบริหาร และการจัดท าฐานข๎อมูล  
                  1) การจัดท าข๎อมูล ภาคเรียนที่ 1 (ข๎อมูล 17 กรกฎาคม ) มีกลุํมงานที่ขอรับบริการ 
จ านวน 56 เลํม  34 ครั้ง 
                      - การจัดท าข๎อมูล ภาคเรียนที่ 2 (ข๎อมูล 10 ธันวาคม) ก าลังด าเนินการในระยะที่ 2 
                      - การจัดท าข๎อมูลพ้ืนฐานสถานศึกษาผํานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ  หรือ  
EMIS  กลุํมงานที่ขอรับบริการ  56  ครั้ง 
                      - การจัดเก็บข๎อมูลตามระบบฐานข๎อมูลราชการอ่ืน  เชํน ข๎อมูลส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ   ข๎อมูลจังหวัด   กระทรวงมหาดไทย  ข๎อมูลสถิติจังหวัดราชบุรี  เป็นต๎น 
 

http://www.ratchaburi1.go.th/
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                      - รวบรวมฐานข๎อมูล  สรุปข๎อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจากระบบ  จ าแนกเป็นข๎อมูล
นักเรียนรายบุคคล  ข๎อมูลรายโรงเรียน  ข๎อมูลรายอ าเภอ  ข๎อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และจ าแนกตาม
ประเภท  ซึ่งด าเนินการ 3 ชํวยระยะเวลา  คือ ต๎นปีการศึกษา  ระหวํางปีการศึกษา  และสิ้นปีการศึกษา  
ประกอบด๎วยข๎อมูล ดังนี้ 
      3.1 ข๎อมูลนักเรียน จากฐานข๎อมูลประวัติในทุกด๎านจากระบบ 
      3.2 ข๎อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
      3.3 ข๎อมูลสิ่งกํอสร๎าง 
      3.4 ข๎อมูลด๎านการจัดการศึกษาทั่วไป 
      3.5 ข๎อมูลครุภัณฑ๑ทางการศึกษา 

3.7 ข๎อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร 
  3.7 ข๎อมูลการเลื่อนชั้น  ซ้ าชั้น การจบการศึกษาตามหลักสูตร และการศึกษา 
      3.8 ข๎อมูลด๎านการผํานเกณฑ๑การประเมินปลายปีการศึกษา เชํน การประเมิน          

กลุํมทักษะการเรียนรู๎  8  กลุํมสาระ การประเมินการอําน  คิดวิเคราะห๑  และการเขียน การประเมินคุณลักษณะ         
ที่พึงประสงค๑ของโรงเรียน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

  3.9 ข๎อมูลการออกกลางคันของนักเรียน  การย๎ายเข๎า การย๎ายออก  การจ าหนําย   
และการตรวจพินิจข๎อมูลส านวนนักเรียนทั้งหมดในแตํละปีการศึกษา 

15.1.2 เชิงคุณภาพ 
             1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  สามารถใช๎ข๎อมูล
สารสนเทศด๎านการศึกษามาบริหารจัดการได๎อยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
              2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถเผยแพรํเอกสาร
ให๎กับหนํวยงานอื่นที่เก่ียวข๎อง ใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ       
 
   16. ชื่องาน ระบบสารบรรณ 
        16.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     16.1.1 เชิงปริมาณ 
        1) งานรับ-สํงหนังสือในกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของสถานศกึษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
                     - หนังสือรับภายใน จ านวน  102  เรื่อง 
                     - หนังสือรับภายนอก    จ านวน   89   ฉบับ 
                     - หนังสือสํง            จ านวน  119  ฉบับ 

         2) งานสารบรรณ ด าเนินงานอยํางเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต๎องและเป็นป๓จจุบัน  
ร๎อยละ 100   

16.1.2  เชิงคุณภาพ 
          1) สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎รับหนังสือถูกต๎องครบถ๎วน  
          2) การลงรับหนังสือถูกต๎องตามระเบียบงานสารบรรณ 
          3) เสนอหรือสํงหนังสือให๎แกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องภายในเวลาที่ก าหนด 
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    17. ชื่องาน งานธุรการ 
         17.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

17.1.1 เชิงปริมาณ 
                   1) กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีแฟูมส าหรับ
รวบรวมระเบียบและหนังสือเวียน เฉพาะปีงบประมาณจ านวน 1 แฟูม  มี  59  เรื่อง 
                   2) กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีตู๎เอกสารวิชาการ  
และมีเอกสารวิชาการส าหรับการศึกษาค๎นคว๎า 

17.1.2 เชิงคุณภาพ 
                        1) กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  มีแหลํงศึกษาค๎นคว๎า ท าให๎
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง และมีประสิทธิภาพ  
                    2) สถานศึกษาและหนํวยงานที่เก่ียวข๎องได๎รับหนังสือถูกต๎องครบถ๎วน 
                    3) การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารมีความคลํองตัวรวดเร็ว เนื่องจากมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
                    4) การลงรับหนังสือถูกต๎องตามระเบียบงานสารบรรณ 
                    5) เสนอหรอืสํงหนังสือให๎แกํหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องภายในเวลาที่ก าหนด 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑ ได๎ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ 
หน๎าที่ โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข๎อง บรรลุผลส าเร็จ
ตามเปูาหมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม
ตําง ๆ ได๎ดังนี ้

 
1. กลุ่มงานการเงิน 
 

    1. ชื่องาน  การรับ- จ่ายเงิน                                                                                                                               
 1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     1.1.1 เชิงปริมาณ 
    1) ออกใบเสร็จรับเงิน จ านวน 486  ฉบับ  
               2) รับแจ๎งการโอนเข๎าบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน 1,444 รายการ 
    3) จํายเช็ค จ านวน 298 ฉบบั 
                    4) จํายเงินผํานระบบ KTB Corporate Online จ านวน 1,184 รายการ 
                    5) น าสํงรายได๎แผํนดิน เบิกเกินสํงคืน  จ านวน 240 ฉบับ 
    6) น าเงินฝากคลัง  จ านวน  45  ฉบับ 
   1.1.2 เชิงคุณภาพ                
                      การรับ-จํายเงิน  การรับ-น าเงินฝากธนาคาร  การรับ-น าสํงเงินเบิกเกินสํงคืน  เงินรายได๎
แผํนดิน  เงินประกันสัญญา เงินนอกงบประมาณ และการเก็บรักษาเงินมีความครบถ๎วน ถูกต๎องตาม
ระเบียบ สามารถตรวจสอบได๎ 
                                             
 

    2. ชื่องาน งานบ าเหน็จบ านาญ 
          2.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
    2.1.1 เชิงปริมาณ 
          ผลการเบิกจํายประจ าปีงบประมาณ  2563  จ านวน 610 ราย   
   เกษียณอายุราชการ    จ านวน    116    ราย  
   เกษียณอายุลูกจ๎างประจ า   จ านวน      10    ราย  
   ลาออกจากราชการ (ข๎าราชการ)   จ านวน       6     ราย 
                     ลาออกจากราชการ (ลูกจ๎างประจ า)                  จ านวน       1     ราย 
                     ขอรับบ านาญ (เพ่ิม)                              จ านวน      88    ราย 
                     ขอรับบ าเหน็จรายเดือน (เพ่ิม)                    จ านวน      10    ราย 
   ขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพปกติ    จ านวน    116    ราย 
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   ขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพอายุ 65 ปี (เพิ่ม)  จ านวน    113    ราย 
                     ขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพอายุ 70 ปี                 จ านวน      34    ราย 
   ขอรับเงินชํวยพิเศษ     จ านวน      34    ราย 
   ขอรับเงินบ าเหน็จตกทอด   จ านวน      34    ราย 
   ขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดข๎าราชการประจ า      จ านวน        2    ราย 
            หนังสือรับรองสิทธิค้ าประกันเงินกู๎                    จ านวน      46    ราย      

   2.1.2 เชิงคุณภาพ  
              1) ผู๎ขอรับเงินบ านาญกรณีเกษียณอายุราชการได๎รับเงินบ านาญอยํางตํอเนื่อง ภาระหนี้สิน 
สามารถหักสํงหนี้บุคคลที่สาม ได๎อยํางเป็นป๓จจุบัน ไมํมีหนี้ค๎างเนื่องจากยังไมํได๎รับเงินบ านาญ 
     2) ทายาทของผู๎รับบ านาญและข๎าราชการ รับเงินได๎รวดเร็ว ถูกต๎อง ครบถ๎วน  

          3) สามารถตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานวําอยูํขั้นตอนไหนตามระบบ (Pensions’ Electronic 
Filing) ได๎ 

4) มีระบบบันทึกข๎อมูลการเบิกจํายเงินของข๎าราชการบ านาญสามารถตรวจสอบการ 
เบิก-จําย วําเบิกหรือได๎รับเงินเทําไร อยํางไร 
            
       3. ชื่องาน งานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

  3.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                3.1.1 เชิงปริมาณ 

           ในปีงบประมาณ 2563 ได๎ด าเนินการขอรับเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการกรณี
พ๎นสมาชิกสภาพ เหตุลาออกจากราชการ 7 ราย เกษียณอายุราชการ 45 ราย เสียชีวิต 2 ราย รวมทั้งสิ้น  
54 ราย       
    3.1.2 เชิงคุณภาพ  
      ทายาทหรือผู๎มีสิทธิ ได๎รับเงินครบถ๎วน ถูกต๎อง และรวดเร็ว 

 

 4. ชื่องาน การวางเบิกเงินในระบบ GFMIS 

    4.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 4.1.1 เชิงปริมาณ 
                   ในปีงบประมาณ 2563 ได๎วางเงินในระบบ  GFMIS  เงินชํวยพิเศษกรณีบ านาญถึงแกํ
กรรมจ านวน 34 ฎีกา (34 ราย)  1,912,819.18  บาท 

    4.1.2 เชิงคุณภาพ  
     ทายาทของผู๎รับบ านาญได๎รับเงินภายใน 2 วันท าการ 
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        5. ชื่องาน การควบคุมเงินงบประมาณ            
   

       5.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
              5.1.1 เชิงปริมาณ 
                    ปีงบประมาณ 2563 ได๎รับหนังสือโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจําย
ประจ าปี  รวมทั้งสิ้น 116 รายการ  จ านวนเงินโอนทั้งสิ้น   275,048,656.00 บาท ดังนี้ 
                        งบบุคลากร            จ านวนเงิน           6,784,000.00  บาท 
                        งบด าเนินงาน         จ านวนเงิน         58,325,902.00  บาท 
                        งบลงทุน               จ านวนเงิน         57,999,160.00  บาท 
                        งบเงินอุดหนุน         จ านวนเงิน       148,091,286.00  บาท 
                        งบรายจํายอื่น         จ านวนเงิน           3,848,308.00  บาท 

 

               5.1.2 เชิงคุณภาพ  
    1) การจัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด  สามารถใช๎เป็นหลักฐานในการควบคุมได๎วํามีเงิน

งบประมาณคงเหลือเทําไร ประกอบด๎วยเงินรายการใดบ๎าง งบประมาณเพียงพอหรือไมํ สามารถสอบทานยอดเงิน
งบประมาณคงเหลือกับยอดคงเหลือตามรายงานสถานการใช๎จํายเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS 
                   2) การจัดท ารายงานที่ถูกต๎องครบถ๎วน จะท าให๎ผู๎บริหารได๎และเป็นข๎อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของผู๎บริหารในการก ากับติดตามการใช๎จํายเงินงบประมาณ และสามารถทราบฐานะการเงิน      
ของ สพป.ราชบุรี 1 ได้ 
 

       6. ชื่องาน  การจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online 
 

     6.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ  
         6.1.1. เชิงปริมาณ 

                 ผลการจํายเงินโดยวิธี KTB Corporate Online  ประจ าปีงบประมาณ  2563  มีทั้งหมด  
614  ฎีกา  เป็นจ านวนเงินโอนทั้งสิ้น  1,251,327,352.73  บาท  

         6.1.2. เชิงคุณภาพ 
     1) ลดความเสี่ยงและลดการทุจริตในการด าเนินการด๎านการเงิน  
     2) เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ไมํต๎องเดินทางไกล ไมํต๎องเขียนใบนาฝาก (Pay-In)  
     3) ท างานได๎ทุกที่ทุกเวลา 

          4) สามารถ Download เอกสารรายงานสรุปยอดการทารายการ สามารถตรวจสอบ 
รายการได๎ทันที และตรวจสอบรายการอนุมัติ Online ได ๎

     5) ลด ภาระข้ันตอนการจัดเก็บเอกสารในปริมาณมาก ๆ 
     6) ผู๎มีสิทธิได๎รับเงินรวดเร็วและมีบริการพิเศษ SMS/E-mail แจ๎งเตือนผู๎รับโอน 

ปลายทางทันที 
 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน๎า 105 

 

 7. ชื่องาน  การเบิกเงินเดือนข้าราชการและเงินอื่นๆ ที่จ่ายควบ  
 

  7.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     7.1.1 เชิงปริมาณ 
 

เดือ
น 

จ านวน 
เงินเดือน 

เงินประจ า เงิน ค่าตอบแทน เงิน เงิน ค่าครอง เงินพ้ืนท่ี สมทบ, ชดเชย 
รวม 

ราย  ต าแหน่ง   วิทยฐานะ   เต็มขั้น   พ.ส.ร.   พ.ต.ก. ชั่วคราว  พิเศษฯ   กบข.  

 ต.ค. 
62 

1806 
 

60,058,847.51  
3.720.900.00 5,399,754.84 -     700   -     -     -    2,244,497.38 71,424,699.73 

 พ.ย. 
62 

1804 63,662,750.97 3.720.900.00 4,816,400.00 104,815.84  700   -     -     -    2,383,594.55 74,689,161.36 

 ธ.ค. 
62 

1854 63,507,652.26 3.716.745.16 4,822,745.16 52,407.95  700   -     -     -    2,401,343.70 74,501,594.23 

 ม.ค. 
63 

1850 
 

62,488,963.59 
4.245.108.17 5,748,617.87 60,756.12  700   -     -     -    2,351,239.19 74,895,384.94 

 ก.พ. 
63 

1863 63,001,180.64 4.556.462.80 5,226,423.55 54,494.97  700   -     -     -    2,376,850.05 75,216,112.01 

 มี.ค. 
63 

1868 63,027,448.73  4.033.490.54 5,175,706.12 60,734.97  700   -     -     -    2,367,473.94 74,665,554.3 

เม.ย. 
63 

1871 62,911,410.00  3.885.500.00 5,016,000.00 -  700   13,500  -    1,157,653.46 2,363,103.00 75,347,866.46 

 พ.ค. 
63 

1871 
 

63,211,881.27 
3.868.700.00 5,009,700.00  -     700   4,500 -    152,064.52 2,379,216.98 74,626,762.77 

 มิ.ย. 
63 

1873 
 

68,046,325.62 
3.863.100.00 5,004,100.00 241,335.84  700  4,500 -    148,000.00 2,567,093.07 79,875,154.53 

 ก.ค. 
63 

1864 64,482,206.00 4.268.232.90 5,380,519.78 81,325.90  700  4,500 -    148,000.00 2,325,614.30 76,691,098.88 

 ส.ค. 
63 

1887 64,946,988.72 4.126.908.17 5,209,776.12 81,325.90  700  4,500 -    155,741.94 2,448,853.45 76,974,794.30 

 ก.ย. 
63 

1895 64,984,774.13 3.932.633.33 5,232,962.35 81,325.90  700  4,500 6,400 157,849.46 2,448,304.18 76,849,449.35 

รวม  764,330,429.44 47.938.681.07 62,042,705.79  818,523.39  8,400  
 

36,000 
 

6,400 
 

1,919,309.68 28,657,183.79 905,757,632,86 

 

              7.1.2 เชิงคุณภาพ  
              1) การเบิกจํายเงินครบถ๎วน ถูกต๎องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได๎  
               2) การเบิกจํายเงินทันเวลา ตามปฏิทินการเบิกจํายที่ สพฐ.ก าหนด 
    3) ข๎าราชการสามารถเข๎าตรวจสอบ และน าออกสลิปเงินเดือนจากระบบได๎เอง 
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 8. ชื่องาน การเบิกเงินค่าจ้างประจ าของลูกจ้างประจ า และเงินอื่น ๆ ท่ีจ่ายควบ 
   8.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     8.1.1 เชิงปริมาณ 
 

เดือน จ านวนราย  ค่าจ้างประจ า   เงินพื้นทีพ่ิเศษฯ   กสจ.   รวม  

 ตุลาคม 62 60  1,617,380.00   -     32,875.50   1,650,255.50  

 พฤศจิกายน 62 60  1,752,540.00   -     35,583.30   1,788,123.30  

 ธันวาคม 62 60  1,684,960.00   -     34,229.40   1,719,189.40  

 มกราคม 63 60  1,660,590.97   -     33,498.33   1,694,089.30  

 กุมภาพันธ๑ 63 59  1,657,980.00   -     33,420.00   1,691,400.00  

 มีนาคม 63 59  1,657,980.00   -     33,420.00   1,691,400.00  

 เมษายน 63 59  1,663,510.00   14,000.00   33,585.00   1,711,095.00  

 พฤษภาคม 63 59  1,729,530.00   2,000.00   34,850.70   1,766,380.70  

 มิถุนายน 63 59  1,694,150.00   2,000.00   34,147.20   1,730,297.20  

 กรกฎาคม 63 59  1,694,150.00   2,000.00   34,147.20   1,730,297.20  

 สิงหาคม 63 59  1,694,150.00   2,000.00   34,147.20   1,730,297.20  

 กันยายน 63 59  1,694,150.00   2,000.00   34,147.20   1,730,297.20  

รวม  20,201,070.97   24,000.00   408,051.03   20,633,122.00  

   8.1.2 เชิงคุณภาพ  
    1) การเบิกจํายเงินครบถ๎วน ถูกต๎องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได๎  
               2) การเบิกจํายเงินทันเวลา ตามปฏิทินการเบิกจํายที่ สพฐ.ก าหนด 
    3) ลูกจ๎างประจ าสามารถเข๎าตรวจสอบ และน าออกสลิปคําจ๎างจากระบบได๎เอง 
          

 9. ชื่องาน  หนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายของข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
 

  9.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     9.1.1 เชิงปริมาณ 
       ในปีงบประมาณ 2563 ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนสุดท๎ายของราชการ ดังนี้
            1) ข๎าราชการย๎ายไปสังกัดหนํวยงานอื่น  จ านวน  48  ราย 
                         2) ข๎าราชการโอนไปสังกัดหนํวยงานอื่น  จ านวน    4  ราย 
   9.1.2 เชิงคุณภาพ  
              การจัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท๎าย (แบบ 5110) เพ่ือจัดสํงให๎กับหนํวยงานอ่ืน 
มีความถูกต๎อง  รวดเร็ว และทันเวลา 
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 10. ชื่องาน  ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)  
    

  10.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     10.1.1 เชิงปริมาณ 
    ด าเนินการจัดท าใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จําย (50ทวิ) ดังนี้ 
      1) ข๎าราชการ  จ านวน  2,001 ราย  ภาษีท่ีหักไว๎ จ านวน 8,485,588.82 บาท 
                 2) ลูกจ๎างประจ า จ านวน     68  ราย   ภาษีท่ีหักไว๎ จ านวน      37,649.53 บาท 

   10.1.2 เชิงคุณภาพ  
                1) การจัดท าใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จําย (50ทวิ) ครบถ๎วน ถูกต๎อง รวดเร็ว              
      2) ข๎าราชการ/ลูกจ๎างประจ า สามารถน าใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จําย (50ทวิ) ไปยื่นเสีย
ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาประจ าปี ได๎อยํางรวดเร็ว 
 

     11. ชื่องาน  การเบิกเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าถึงแก่กรรม)                                                                                 
 

    11.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

     11.1.1 เชิงปริมาณ 
     ได๎ด าเนินการเบิกจํายเงินชํวยพิเศษกรณีข๎าราชการถึงแกํกรรม จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
    1) นางสาวชาลิสา อารีร าลึก  ครู โรงเรียนวัดชํองลาภ ถึงแกํกรรม วันที่ 3 ตุลาคม 2562  
รับเงินชํวยพิเศษ เป็นเงิน 54,510  บาท 
               2) นางสาวชลธิชา โพธิ์ศรี  ครู โรงเรียนบ๎านสวนผึ้ง ถึงแกํกรรม วันที่9 มกราคม 2563   
รับเงินชํวยพิเศษ เป็นเงิน  47,400  บาท 

   11.1.2 เชิงคุณภาพ  
              1) การเบิกจํายเงินครบถ๎วน รวดเร็ว ถูกต๎องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได ๎
    2) ทายาท หรือ ผู๎มีสิทธิ มีความพึงพอใจในการได๎รับเงินรวดเร็ว ถูกต๎อง ครบถ๎วน 
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 12. ชื่องาน  ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และการรายงาน 
 

  12.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     12.1.1 เชิงปริมาณ 
 

รายการ จ านวนครั้ง จ านวนเงิน 
1.รับโอนเงินที่ได๎รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 1 1,000,000.00 
2.เขียนเช็คเบิกเงินสดจากธนาคาร 12 867,095.00 
3.จํายเงินสดหรือเช็คตามใบส าคัญ 
        3.1 คํารักษาพยาบาล 
        3.2 คําการศึกษาบุตร 

 
190 
71 

 
1,990,703.50 
   749,080.00 

4.จํายเงินสดหรือเช็คตามสัญญายืมเงิน 13    493,240.00 
5.รับเงินสดคืนจากลูกหนี้เงินทดรองราชการ 5      26,467.27 
6.รับใบส าคัญชดใช๎เงินยืมจากลูกหนี้เงินทดรองราชการ 14   570,004.73 
7.รับเช็คเงินงบประมาณชดใช๎ และน าฝากธนาคาร 28      3,323,403.23 

 

   12.1.2 เชิงคุณภาพ  
              1) การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการ มีความเป็นป๓จจุบัน และเป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
               2) การรายงานยอดเงินทดรองราชการทุกสิ้นเดือน และสิ้นปี ถูกต๎อง ครบถ๎วน ทันเวลา 
เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ วิธีการ และแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  

  13. ชื่องาน ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

  13.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     13.1.1 เชิงปริมาณ 
   1) คําใช๎จํายในการเดินทางไปราชการ   จ านวน  36  ฎีกา  เป็นเงิน   215,059.00  บาท             
      2) คําใช๎จํายในการอบรม                   จ านวน   5  ฎีกา  เป็นเงิน   308,529.00  บาท 
              3) คําใช๎จํายในการประชุมราชการ        จ านวน  35 ฎีกา  เป็นเงิน   193,,113.00 บาท 

   13.1.2 เชิงคุณภาพ  
              สามารถเบิกจํายเงินได๎รวดเร็ว ถูกต๎องตามกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
   
 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน๎า 109 

 

 14. ชื่องาน  ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
 

  14.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     14.1.1 เชิงปริมาณ 

           ในปีงบประมาณ 2563  มีการเบิกจํายเงิน  1 ฎีกา จ านวน  6  ราย  รวมเป็นเงิน
116,600.00 บาท ดังนี้ 
 

โรงเรียน ค่าตรวจรับพัสดุ ค่าควบคุมงาน รวมเงิน 
1. โรงเรียนรุจิรพัฒน๑ 6,300.00 15,900.00 22,200.00 
2. โรงเรียนวัดเขาวังฯ 3,500.00 19,800.00 23,300.00 
3. โรงเรียนสินแรํสยาม 6,300.00 18,000.00 24,300.00 
4. โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 4,200.00 17,700.00 21,900.00 
5. โรงเรียนบ๎านโปุงกระทิงลําง 3,150.00    8,700.00 11,850.00 
6. สพป.ราฃบุรี เขต 1 3,150.00    9,900.00 13,050.00 

รวมทั้งสิ้น 26,600.00  90,000.00 116,600.00 
 

   14.1.2 เชิงคุณภาพ  
              ในการเบิกจํายเงินคําตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ๎างกํอสร๎าง และผู๎
ควบคุมงานกํอสร๎าง  สามรถเบิกจํายได๎ถูกต๎องตามระเบียบ 
  

 15. ชื่องาน  การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 
 

    15.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 

     15.1.1 เชิงปริมาณ 
           ในปีงบประมาณ 2563  มีการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน ดังนี้ 
       1) เบิกเงินประจ าเดือนจ านวนเฉลี่ย 25 รายตํอเดือน   รวมเป็นเงิน 1,461,700.49 บาท 
       2) ขอเบิกใหมํ (ตกเบิก)             จ านวน   11  ราย   รวมเป็นเงิน    390,500.00 บาท  

         15.1.2 เชิงคุณภาพ  
               ในการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านสามารถเบิกจํายได๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน และโอนเงินให๎กับผู๎ขอ
เบิกตรงตามก าหนดเวลา 
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    16. ชื่องาน  การยืมเงินราชการ ยืมเงินทดรองราชการ และยืมเงินงบประมาณ 
    16.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     16.1.1 เชิงปริมาณ 

                ในปีงบประมาณ 2563  มีการยืมเงิน ดังนี้ 
 1) การยืมเงินทดรองราชการ จ านวน  14  สัญญา  รวมเป็นเงิน     579,887.00 บาท 
 2) การยืมเงินงบประมาณ     จ านวน  50  สัญญา  รวมเป็นเงิน  1,477,377.68 บาท 
 3) การยืมเงินนอกงบประมาณ จ านวน  6   สัญญา  รวมเป็นเงิน    649,415.00 บาท 

         16.1.2 เชิงคุณภาพ  
                  ในการเบิกจํายเงินยืมประเภทตําง ๆ สามารถเบิกจํายได๎ทันตามก าหนดการ ไมํเป็นผล
เสียหายตํอทางราชการ 
  

    17. ชื่องาน  ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน 
  17.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
     17.1.1 เชิงปริมาณ 

         ในปีงบประมาณ 2563  มีการเบิกจํายเงิน ดังนี้ 
 

 

โรงเรียน 
 

ภาคเรียนที่ 
2/2562 

ภาคเรียนที่ 1/2563 
งบรายจ่ายอ่ืน งบเงินอุดหนุน 

1.โรงเรียนวัดปากชํอง 36,400.00 21,420.00 20,580.00 
2.โรงเรียนวัดเหนือวน   4,095.00   2,295.00   2,205.00 
3.โรงเรียนบ๎านหินส ี 57,000.00 22,995.00   8,505.00 
4.โรงเรียนบ๎านหินสี (สาขาบ๎านลานคา) - 21,150.00 49,300.00 
5.โรงเรียนโรตารี่ 1 บ๎านพุน้ าร๎อน 16,200.00   9,180.00   8,820.00 
6.โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 12,460.00   5,100.00   4,900.00 
7.โรงเรียนวันครู 2503 68,250.00 41,310.00 39,690.00 
8.โรงเรียนวัดดํานทับตะโก 34,125.00 16,830.00 16,170.00 
9.โรงเรียนบ๎านบํอตะคร๎อ   3,680.00   3,870.00   4,130.00 
10.โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม   4,600.00 - - 

รวมเงิน  236,810.00  144,150.00  154,300.00 
รวมเงินทั้งสิ้น 535,260.00 

 

         17.1.2  เชิงคุณภาพ  
              ในการเบิกจํายเงินคําพาหนะรับ-สํงนักเรียน สามารถเบิกจํายได๎รวดเร็ว ถูกต๎องตามระเบียบ 
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       18. ชื่องาน  การเบิกค่าตอบแทนลูกจ้างช่ัวคราว 
 

     18.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
        18.1.1 เชิงปริมาณ 

      ด าเนินการเบิกจํายเงินงบประมาณ  ตามรายการที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563 
รวมเบกิเป็นเงินทั้งสิ้น  41,471,978.85  บาท  ดังรายการตํอไปนี้ 

 
 

ที ่
 

โครงการ 
จ านวนคน 

(ราย) 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
สมทบนายจ้าง 

(บาท) 
1 พนักงานราชการ 25 5,603,626.40 174,301.00 
2 ครูรายเดือน 46 8,993,467.40 406,696.00 
3 ครูธุรการโรงเรียน 55 10,439,077.87 480,214.00 
4 นักการภารโรง 72 8,091,154.84 365,004.00 
5 บุคลากรวิทย๑-คณิต 11 2,116,935.48 96,629.00 
6 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 31 3,496,064.52 157,793.00 
7 บุคลากรปฏิบัติงานใน สพป.  4 432,000.00 19,440.00 
8 นวช.พัสดุ,ธุรการ,นิติกร  3 573,000.00 26,575.00 

รวมทั้งสิ้น      247 39,745,326.85 1,726,652.00 
 

18.1.2 เชิงคุณภาพ  
1) ลูกจ๎างชั่วคราวทุกโครงการได๎รับเงินคําตอบแทนประจ าเดือนถูกต๎อง ครบถ๎วน 

                      2) น าสํงเงินสมทบผู๎ประกันตนถูกต๎อง ครบถ๎วนและเป็นไปตามที่กฎหมายประกันสังคม
ก าหนด  
   
    19. ชื่องาน  การขึ้นทะเบียนและสิ้นสุดการประกันตน 
     

  19.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     19.1.1 เชิงปริมาณ 

           ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีลูกจ๎างชั่วคราว ประกอบด๎วย 
1. พนักงานราชการ จ านวน  25  อัตรา   

- ลาออกในปีงบประมาณ 3 อัตรา 
- จ๎างใหมํในปีงบประมาณ 6 อัตรา                         
- คงเหลือ 25 อัตรา 
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2. ครูรายเดือนแก๎ป๓ญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตจ๎าง จ านวน  59 อัตรา 
- ลาออกในปีงบประมาณ  14 อัตรา 
- คงเหลือ 45 อัตรา 

3. นักวิชาพัสดุ,ธุรการ, นิติกร จ านวน 3 อัตรา 
4. พนักงานพิมพ๑ดีด ,ท าความสะอาด , ยาม  จ านวน 4 อัตรา 
5. ครูธุรการโรงเรียน  จ านวน  61  อัตรา 

- ลาออกในปีงบประมาณ  5  อัตรา 
- คงเหลือ 56  อัตรา 

6. นักการภารโรง จ านวน  76  อัตรา 
-  ลาออกในปีงบประมาณ  4  อัตรา 
-  คงเหลือ 72  อัตรา 

7. พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  จ านวน  40 อัตรา 
-  ลาออกในปีงบประมาณ  9  อัตรา 

คงเหลือ  31  อัตรา             
          19.1.2 เชิงคุณภาพ  
                 1)  เจ๎าหน๎าที่ผู๎เบิก  แจ๎งขึ้นทะเบียนผู๎ประกันตนในระบบภายใน 30  วัน 
                   2)  เจ๎าหน๎าที่ผู๎เบิก  แจ๎งสิ้นสุดความเป็นผู๎ประกันตนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 

 20. ชื่องาน  รายได้สถานศกึษา เงินประกันสัญญา และเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ 
        20.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     20.1.1 เชิงปริมาณ 
   1) ในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนในสังกัดน าฝากเงินประกันสัญญา จ านวน 43 รายการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงินที่ฝาก (บาท) 
1 สพป.รบ.1 39,900.00 
2 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 7,500.00 
3 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 3,978.00 
4 โรงเรียนบ๎านหนองกระทุํม 17,180.00 
5 โรงเรียนวัดบางกระ 17,180.00 
6 โรงเรียนบ๎านหนองไผํ อ.ปากทํอ 17,180.00 
7 โรงเรียนบ๎านห๎วยยางโทน 17,180.00 
8 โรงเรียนวัดบางลี่ 17,180.00 
9 โรงเรียนวัดเจติยาราม 17,180.00 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงินที่ฝาก (บาท) 
10 โรงเรียนวัดใหญํอํางทอง 17,180.00 
11 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 17,180.00 
12 โรงเรียนอนุบาลปากทํอ 17,180.00 
13 โรงเรียนบ๎านล าพระ 17,180.00 
14 โรงเรียนบ๎านบึง 17,180.00 
15 โรงเรียนบ๎านหนองไผํ อ.จอมบึง 790.00 
16 โรงเรียนบ๎านทุงํศาลา 17,180.00 
17 โรงเรียนวัดแคทราย 23,450.00 
18 โรงเรียนวัดน้ าพุ 17,180.00 
19 โรงเรียนบ๎านพุคาย 17,870.00 
20 โรงเรียนวัดเขาวัง 32,000.00 
21 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 23,900.00 
22 โรงเรียนบ๎านทามะขาม 24,990.00 
23 โรงเรียนน้ าตกห๎วยสวนพลู 23,450.00 
24 โรงเรียนอนุบาลปากทํอ 72,550.00 
25 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 214,950.00 
26 โรงเรียนบ๎านห๎วยยางโทน 28,350.00 
27 โรงเรียนวัดคุ๎งกระถิน 19,390.300 
28 สพป.รบ.1 58,270.00 
29 โรงเรียนบ๎านหุบพริก 25,000.00 
30 สพป.รบ.1 24,925.00 
31 สพป.รบ.1 20,645.00 
32 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 49,830.00 
33 สพป.รบ. 6,109.00 
34 สพป.รบ. 579.00 
35 สพป.รบ. 1,110.00 
36 สพป.รบ. 15,400.00 
37 สพป.รบ. 16,408.00 
38 สพป.รบ.1 29,075.00 
39 สพป.รบ.1 3,245.00 
40 สพป.รบ.1 23,500.00 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงินที่ฝาก (บาท) 
41 สพป.รบ. 21,810.00 
42 สพป.รบ.1 20,600.00 
43 สพป.รบ.1 19,200.00 

รวมเงินทั้งสิ้น 1,092,114.00 
 

2)  ในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนในสังกัดน าฝากเงินรายได๎สถานศึกษา จ านวน  5  
โรงเรียน ดังนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงินที่ฝาก (บาท) 
1 โรงเรียนวัดดอนตะโกหนองโก 306,600.00 
2 โรงเรียนบ๎านหนองนกกะเรียน 200,000.00 
3 โรงเรียนบ๎านนาคอก  126,000.00 
4 โรงเรียนบ๎านหุบพริก 690,000.00 
5 โรงเรียนบ๎านชัฏเจริญ 73,500.00 

รวมเงินทั้งสิ้น 1,396,100.00 
 

3) ในปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนในสังกัดถอนคืนเงินประกันสัญญา  จ านวน 43 
รายการ ดังนี้ 

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงินที่ถอน (บาท) 
1 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 9,600.00 
2 โรงเรียนวัดบ๎านกล๎วย 26,975.00 
3 โรงเรียนวัดเขาวัง 20,590.00 
4 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 17,750.00 
5 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 13,500.00 
6 โรงเรียนรุจิรพัฒน๑ 32,022.00 
7 โรงเรียนวัดดอนตลุง 9,000.00 
8 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 24,450.00 
9 โรงเรียนบ๎านสันดอน 24,850.00 

10 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 14,000.00 
11 โรงเรียนบ๎านชัฏเจริญ 20,650.00 
12 โรงเรียนบ๎านชัฏเจริญ 5.00 
13 โรงเรียนบ๎านหินสี 7,365.00 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงินที่ถอน (บาท) 
14 โรงเรียนกลุํมนักขําวหญิง2 (บ๎านบํอหวี) 9,450.00 
15 โรงเรียนกลุํมนักขําวหญิง2 (บ๎านบํอหวี) 9,355.00 
15 โรงเรียนกลุํมนักขําวหญิง2 (บ๎านบํอหวี) 18,465.00 
17 โรงเรียนกลุํมนักขําวหญิง2 (บ๎านบํอหวี) 7,500.00 
18 โรงเรียนอนุบาลปากทํอ 7,350.00 
19 โรงเรียนบ๎านหนองไผํ อ.จอมบึง 5,000.00 
20 โรงเรียนบ๎านห๎วยยางโทน 8,615.00 
21 โรงเรียนบ๎านห๎วยยางโทน 9,115.00 
22 โรงเรียนบ๎านหนองขนาก 4,035.00 
23 โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง 45,600.00 
24 โรงเรียนบ๎านล าพระ 24,000.00 
25 โรงเรียนบ๎านหนองสีนวล 12,000.00 
26 โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง 45,600.00 
27 โรงเรียนน้ าตกห๎วยสวนพลู 4,545.00 
28 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 32,000.00 
29 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 6,250.00 
30 โรงเรียนวัดดอนตะโก 40,194.00 
31 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร๑ 8,195.00 
32 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร๑ 10,000.00 
33 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร๑ 10,600.00 
34 โรงเรียนมหาราช 7 64,400.00 
35 โรงเรียนบ๎านโปุงเจ็ด 22,000.00 
36 โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ 18,100.00 
37 โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ 14,800.00 
38 โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ 19,900.00 
39 โรงเรียนวัดปากชํอง 135,000.00 
40 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 37,500.00 
41 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 2,155.00 
42 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 5,000.00 
43 โรงเรียนวัดน้ าพุ 76,500.00 

รวมเงินทั้งสิ้น 903,981.00 
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3) ในปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนถอนเงินรายได๎สถานศึกษา จ านวน  23 รายการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงินที่ถอน (บาท) 
1 โรงเรียนวัดดอนตะโก 30,000.00 
2 โรงเรียนวัดน้ าพุ 6,320.00 
3 โรงเรียนวัดอัมพวัน 75,000.00 
4 โรงเรียนวัดดอนตะโก 30,000.00 
5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1,000,00.00 
6 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1,000,000.00 
7 โรงเรียนวัดดอนตะโก 77,000.00 
8 โรงเรียนบ๎านนาคอก 18,000.00 
9 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 653,550.00 

10 โรงเรียนบ๎านนาคอก 18,000.00 
11 โรงเรียนวัดดอนตะโก 306,600.00 
12 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 670,800.00 
13 โรงเรียนบ๎านหุบพริก 500,000.00 
14 โรงเรียนบ๎านนาคอก 18,000.00 
15 โรงเรียนบ๎านหนองนกกะเรียน 83,035.00 
16 โรงเรียนบ๎านชัฏเจริญ 51,988.00 
17 โรงเรียนบ๎านนาคอก 18,000.00 
18 โรงเรียนบ๎านชัฏเจริญ 9,500.00 
19 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 768,066.00 
20 โรงเรียนบ๎านหุบพริก 190,000.00 
21 โรงเรียนบ๎านชัฏเจริญ 10,500.00 
22 โรงเรียนบ๎านนาคอก 18,000.00 
23 โรงเรียนบ๎านชัฏเจริญ 1,512.00 

รวมเงินทั้งสิ้น 5,715,871.00 
 
           20.1.2 เชิงคุณภาพ  
              1) ผู๎รับจ๎างที่ฝากเงินค้ าประกันสัญญาได๎รับเงินถูกต๎อง ครบถ๎วนทุกรายการ 
               2)  โรงเรียนที่ขอถอนเงินรายได๎สถานศึกษาได๎รับเงินถูกต๎อง รวดเร็วและครบถ๎วน 
ทุกรายการ 
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 21. ชื่องาน  ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร 
   

   21.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
         21.1.1  เชิงปริมาณ 
      1) ในปีงบประมาณ 2563 ข๎าราชการครูและลูกจ๎างประจ าในสังกัด  สํงเรื่องเบิกเงิน
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ดังนี้ 
 

เดือน จ านวนคนที่ส่งเบิกเงิน จ านวนเงินทั้งสิ้น (บาท) 
ตุลาคม  2562 90 ราย 94,921.20 
พฤศจิกายน  2562            116 ราย 119,430.00 
ธันวาคม  2562 28 ราย 44,970.00 
มกราคม  2563 63 ราย 98,639.10 
กุมภาพันธ๑  2563 45 ราย 57,763.50 
มีนาคม  2563 28 ราย 32,226.00 
เมษายน  2563 13 ราย 39,294.00 
พฤษภาคม  2563 22 ราย 16,882.50 
มิถุนายน  2563 11 ราย 50,535.50 
กรกฎาคม 2563 -             - 
สิงหาคม  2563 98 ราย 94,219.00 
กันยายน  2563 48 ราย 54,945.75 

รวม            562 ราย 703,827.60 
 

    2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ข๎าราชการครูและลูกจ๎างประจ าในสังกัด  สํงเรื่อง
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ดังนี้ 

 

เดือน จ านวนคนที่ส่งเบิกเงิน จ านวนเงินทั้งสิ้น (บาท) 
ตุลาคม  2562 29 ราย 252,408.00 
พฤศจิกายน  2562 30 ราย 132,541.00 
ธันวาคม  2562 69 ราย 362,107.50 
มกราคม  2563 60 ราย 300,846.25 
กุมภาพันธ๑  2563 61 ราย 478,163.00 
มีนาคม  2563 35 ราย 184,358.25 
เมษายน  2563   9 ราย 61,480.00 
พฤษภาคม  2563   8 ราย 34,500.00 
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เดือน จ านวนคนที่ส่งเบิกเงิน จ านวนเงินทั้งสิ้น (บาท) 
มิถุนายน  2563   3 ราย 34,300.00 
กรกฎาคม  2563 -           - 
สิงหาคม  2563            119 ราย 720,382.50 
กันยายน  2563 62 ราย 385,790.75 

รวม 485 ราย 2,946,877.25 
 
 

  21.1.2  เชิงคุณภาพ 
        ข๎าราชการครูและลูกจ๎างประจ าในสังกัดทุกราย  ได๎รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ถูกต๎อง  ครบถ๎วน  และรวดเร็ว 
 
 22. ชื่องาน  การจัดท าหนังสือรับรองสิทธิ 
  

  22.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
      22.1.1  เชิงปริมาณ 
 1)  ในปีงบประมาณ 2563 มีข๎าราชการยื่นค าขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงิน         
คํารักษาพยาบาล  จ านวน  6  ราย  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ส าหรับ โรงพยาบาล วันที่ออกหนังสือ 
1 น.ส.กรรณิการ์ กระดังงา ด.ญ.กวินตรา นิราชไทย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 7 ต.ค.62 
2 น.ส.ชลธิชา โพธิ์ศรี ตนเอง พระจอมเกล้าเพชรบุรี 22 ต.ค.62 
3 น.ส.กนกอร เชื้ออิบ ด.ญ.กนกรัตน์ เชื้ออิบ ศูนยอ์นามัยที่ 5 ราชบุรี 6 ก.พ.63 
4 นายทวี สุวรรณสิงห์ ตนเอง ราชบุรี 6 ก.พ.63 
5 นายวีระวุฒิ พรหมพิมล ด.ช.วรินทร พรหมพิมล ราชบุรี 17 ก.พ.63 
6 น.ส.ปสุตา เจียมจ ารัส ด.ญ.บุณยอร รุ่งเรือง ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี 10 มี.ค.63 

  
 

   22.1.2  เชิงคุณภาพ  
 

    ข๎าราชการผู๎ยื่นค าขอหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคํารักษาพยาบาล  จ านวน  6  ราย  
ในปีงบประมาณ 2563  ได๎รับหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินคํารักษาพยาบาลถูกต๎อง รวดเร็ว และทันตํอ
การยื่นเข๎ารับบริการกรณีคนไข๎ในสถานพยาบาลของรัฐ และไมํต๎องส ารองเงินจํายคํารักษาพยาบาล 
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 23. ชื่องาน  รับและน าส่งคลังหรือฝากคลังในระบบ Corporate Online 
            23.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
      23.1.1  เชิงปริมาณ 
                   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายการรับและน าสํงเงินผํานระบบ KTB Corporate 
Online  จ านวน 199 รายการ  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล รายการ จ านวนเงิน 
1 น.ส.ฐิติมา  เนียมหอม เงินสมทบชดเชย กบข. 2,385.60 
2 นางรังษิยา  อมาตยคง สํงคืนเงินเดือน 4,406.90 
3 น.ส.สุนันท๑  บุญสม สํงคืนเงินเดือนและสมทบนายจ๎าง 326.34 
4 โรงเรียนบ๎านชัฎเจริญ สํงรายได๎แผํนดิน 5.00 
5 สพป.รบ.1 สํงคืนคาํไฟฟูา 31,946.55 
6 น.ส.ชลธิชา  โพธิ์ศรี สํงคืนเงินเดือน 11,212.90 
7 โรงเรียนบ๎านหนองไผํ อ.จอมบึง สํงรายได๎แผํนดิน 5,000.00 
8 นางบุปผา  อยูํบรรยงค๑ สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 2,370.10 
9 นายวินัย  เทพทิตย๑ สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 12,166.55 

10 สพป.รบ.1 สํงคืนเงินสมทบนายจ๎าง 900.00 
11 น.ส.พจมาลย๑  สารทองกล่ า สํงรายได๎แผํนดินคํารักษาพยาบาล 80.00 
12 นางพรรณวษา  โกศลนิรัติวงษ๑ สํงรายได๎แผํนดินคํารักษาพยาบาล 60.00 
13 นายถกล  ภูํเดํนดวง สํงคืนเงินยืมราชการ 150.00 
14 โรงเรียนบ๎านหนองสีนวล สํงเงินประกันสัญญา 12,000.00 
15 โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง สํงเงินประกันสัญญา 45,600.00 
16 นางนงเยาว๑  เย็นจิตต๑ สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 15,597.01 
17 นายแคล๎ว  ด ารงสกุล สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 8,604.60 
18 น.ส.รวินทร๑นิภา ฉายประเสริฐศรี สํงคืนเงินเดือน 29,137.33 
19 นายเมือง  อุตตะมะ สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 4,559.57 
20 โรงเรียนวัดดอนตะโก สํงรายได๎แผํนดิน 40,194.00 
21 นายสนั่น  จียังศุวัต สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 2,964.57 
22 โรงเรียนบ๎านหุบพริก สํงเงินรายได๎สถานศึกษา 690,000.00 
23 นายมนตรี  ศรีอักขรกุล สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 5,047.32 
24 โรงเรียนวัดวันดาว สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 453.41 
25 โรงเรียนบ๎านหนองขาม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 467.46 
26 โรงเรียนวัดใหมํนครบาล สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 432.35 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รายการ จ านวนเงิน 
27 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 14,758.56 
28 โรงเรียนวัดไผํล๎อม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 381.64 
29 โรงเรียนวัดวังมะนาว สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 245.07 
30 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,730.96 
31 โรงเรียนวัดบางกระ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,181.75 
32 โรงเรียนบ๎านหินสี สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 215.70 
33 โรงเรียนบ๎านหินสี (บ๎านลานคา) สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 329.93 
34 โรงเรียนบ๎านหินสี (บ๎านลานคา) สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 52.22 
35 โรงเรียนบ๎านหินสี สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 343.50 
36 โรงเรียนวัดปุาไกํ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,140.87 
37 โรงเรียนอนุบาลบ๎านคา สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,165.70 
38 โรงเรียนบ๎านเขาถ้ า สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 925.56 
39 โรงเรียนบ๎านกล๎วย สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 308.52 
40 โรงเรียนวัดทุํงหญ๎าคมบาง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,034.60 
41 โรงเรียนบ๎านวังปลา สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 892.91 
42 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 681.75 
43 โรงเรียนบ๎านทุํงน๎อย สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 165.27 
44 โรงเรียนบ๎านห๎วยทําช๎าง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,111.23 
45 โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี สํงเงินเหลือจํายปีเกําสํงคืน 1,000.00 
46 โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 444.78 
47 โรงเรียนวัดเขาไกํแจ๎ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,740.79 
48 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 325.15 
49 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,310.42 
50 โรงเรียนอนุบาลปากทํอ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,623.10 
51 โรงเรียนบ๎านสวนผึ้ง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,220.00 
52 โรงเรียนบ๎านห๎วยศาลา สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 91.01 
53 โรงเรียนบ๎านห๎วยศาลา สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,096.88 
54 โรงเรียนบ๎านพุเกตุ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 313.31 
55 โรงเรียนวัดเจติยาราม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 933.03 
56 โรงเรียนวัดห๎วยหม ู สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,190.62 
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ที ่ ชื่อ-สกุล รายการ จ านวนเงิน 
57 โรงเรียนวัดเจติยาราม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 149.00 
58 นายธนู  ชัยภักดิ ์ สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 927.80 
59 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 331.93 
60 โรงเรียนวัดแจ๎งเจริญ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 490.06 
61 โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 97.19 
62 โรงเรียนวัดราษฎร๑สมานฉันท๑ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,677.94 
63 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร๑ศรัทธาธรรม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 758.27 
64 โรงเรียนบ๎านทุํงแฝก สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 933.23 
65 โรงเรียนบ๎านหนองจอก สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 743.53 
66 โรงเรียนวัดปากชํอง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,688.51 
67 โรงเรียนบ๎านรํองเจริญ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 457.41 
68 โรงเรียนวัดดอนตะโก สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,967.73 
69 โรงเรียนบ๎านหนองบัวหิ่ง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 684.78 
70 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,399.22 
71 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร๑ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,008.90 
72 โรงเรีนนวัดเขาวัง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 12,904.06 
73 โรงเรียนบ๎านหนองปากชัฏ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,422.53 
74 โรงเรียนวัดเขาวัง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,842.75 
75 โรงเรียนบ๎านอํางหิน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 245.86 
76 โรงเรียนรุจิรพัฒน๑ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 14,784.57 
77 โรงเรียนบ๎านมะขามเอน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 66.00 
78 โรงเรียนบ๎านเกําต๎นมะคํา สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 345.70 
79 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 298.80 
80 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบ ารุง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 544.03 
81 โรงเรียนบ๎านโกรกสิงขร สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 473.86 
82 โรงเรียนวัดเขาถ้ ากุญชร สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 962.18 
83 โรงเรียนวัดเขาถ้ ากุญชร สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 111.01 
84 โรงเรียนบ๎านหนองขนาก สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 341.72 
85 โรงเรียนบ๎านหนองสีนวล สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 875.33 
86 โรงเรียนบ๎านพุแค สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 232.78 
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87 โรงเรียนบ๎านพุบอนบน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,946.84 
88 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 401.16 
89 โรงเรียนบ๎านหนองกระทุํม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,089.21 
90 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,548.65 
91 โรงเรียนวัดใหญํอํางทอง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 619.90 
92 โรงเรียนบ๎านนาคอก สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 385.14 
93 โรงเรียนบ๎านหนองนางแพรว สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 285.59 
94 โรงเรียนบ๎านเขาช๎าง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 309.63 
95 โรงเรียนบ๎านหนองนกกะเรียน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 808.00 
96 โรงเรียนบ๎านหนองนกกะเรียน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 346.61 
97 โรงเรียนวัดดอนตลุง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,016.12 
98 โรงเรียนวัดสันติการาม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,018.00 
99 โรงเรียนวัดดํานทับตะโก สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 5,153.29 

100 โรงเรียนบ๎านตลาดควาย สํงเงินเหลือจํายปีเกําสํงคืน 57,730.00 
101 โรงเรียนบ๎านตลาดควาย สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 908.24 
102 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,060.87 
103 โรงเรียนบ๎านตะโกลําง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,800.10 
104 โรงเรียนบ๎านตะโกลําง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,707.54 
105 โรงเรียนบ๎านบึง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,978.61 
106 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,867.25 
107 โรงเรียนวัดรางเสนํห๑นครจันทร๑ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 452.35 
108 โรงเรียนบ๎านรางเฆํ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 596.90 
109 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร๑ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,262.99 
110 โรงเรียนบ๎านหนองแร๎ง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 434.85 
111 โรงเรียนบ๎านทุํงศาลา สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 516.32 
112 โรงเรียนวัดเกาะลอย สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,096.61 
113 โรงเรียนบ๎านจอมบึง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 6,446.12 
114 โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 780.32 
115 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,004.65 
116 โรงเรียนบ๎านหนองน้ าใส สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 865.76 
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117 โรงเรียนวัดหนองกระทุํม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,477.64 
118 โรงเรียนวันครู 2503 สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 902.66 
119 โรงเรียนวัดบ๎านกล๎วย สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 379.06 
120 โรงเรียนบ๎านพุมํวงราษฎรบ ารุง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 365.96 
121 นางกอบกุล  เย็นภูํทอง สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 4,305.25 
122 โรงเรียนสีวะรา สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 257.62 
123 โรงเรียนวัดประเสริฐ ฯ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,875.72 
124 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 738.67 
125 โรงเรียนวัดอัมพวัน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 338.33 
126 สพป.รบ.1 สํงคืนเงินสมทบนายจ๎าง 29,468.00 
127 นางปนิดา  สะอาดยวง สํงคืนเงินยืมราชการ 2,040.00 
128 โรงเรียนวัดใหมํราษฎร๑บ ารุง ฯ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,533.55 
129 โรงเรียนบ๎านหนองวัวด า สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 622.20 
130 โรงเรียนมหาราช 7 สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,495.04 
131 โรงเรียนบ๎านชัฎเจริญ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 363.29 
132 โรงเรียนวัดเกตุน๎อย สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 214.95 
133 สพป.รบ.1 สํงคืนเงินคําจ๎างและสมทบนายจ๎าง 12,316.16 
134 โรงเรียนบ๎านเบิกไพร สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,601.32 
135 โรงเรียนบ๎านหนองไผํ อ.จอมบึง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 511.59 
136 โรงเรียนธรรมศาสตร๑-จุฬา 2 สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,604.57 
137 โรงเรียนวัดชัฏใหญ ํ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 246.20 
138 โรงเรียนบ๎านโปุงกระทิงบน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,363.32 
139 โรงเรียนบ๎านทํามะขาม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 5,002.72 
140 โรงเรียนวัดบ๎านโพธิ์ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 233.52 
141 โรงเรียนบ๎านโปุงกระทิงลําง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4,843.13 
142 โรงเรียนวัดน้ าพุ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,140.49 
143 โรงเรียนบ๎านหนองปรือ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 470.21 
144 โรงเรียนบ๎านพุคาย สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,437.49 
145 โรงเรียนบ๎านรํองเจริญ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 295.36 
146 โรงเรียนบ๎านเขาอีส๎าน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 244.36 
147 นางวันเพ็ญ  ชูแสงทอง สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 4,769.54 
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148 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 38.40 
149 น.ส.ฉันท๑ธิชา  ศิริรัมย๑ สํงคืนเงินคําจ๎างและเงินสมทบ 525.00 
150 น.ส.สภุารัตน๑  ศรีรัตน๑ สํงคืนเงินคําจ๎างและเงินสมทบ 12,792.00 
151 โรงเรียนบ๎านทํามะขาม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,062.10 
152 โรงเรียนบ๎านบํอตะคร๎อ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 4.08 
153 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,311.27 
154 โรงเรียนบ๎านทํายาง สํงคืนเงินคําจ๎างและเงินสมทบ 755.22 
155 สพป.รบ.1 เงินประกันสัญญา 20,645.00 
156 โรงเรียนวัดเวียงทุน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,409.80 
157 โรงเรียนบ๎านไพรสะเดา สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 826.99 
158 โรงเรียนบ๎านชัฎเจริญ เงินรายได๎สถานศึกษา 73,500.00 
159 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ๎านพุน้ าร๎อน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 742.66 
160 โรงเรียนวัดพิกุลทอง เงินประกันสัญญา 49,830.00 
161 โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,509.89 
162 โรงเรียนบ๎านหนองศาลเจ๎า สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 458.14 
163 โรงเรียนน้ าตกห๎วยสวนพลู สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,695.73 
164 โรงเรียนบ๎านหุบพริก สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,647.17 
165 โรงเรียนบ๎านรางมํวง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 303.99 
166 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 468.23 
167 โรงเรียนบ๎านบํอตะคร๎อ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 58.49 
168 โรงเรียนวัดหนองบัว สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 216.30 
169 โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 360.79 
170 โรงเรียนวัดใหมํราษฎร๑บ ารุง ฯ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,491.87 
171 โรงเรียนบ๎านเขาถําน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,930.78 
172 โรงเรียนวัดดอนทราย สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,187.62 
173 โรงเรียนบ๎านหนองตาเนิด สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 439.48 
174 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,096.77 
175 นายสมทรง  กิมพร สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 11,426.64 
176 นายถกล  ภูํเดํนดวง สํงคืนเงินยืมราชการ 600.00 
177 โรงเรียนบ๎านสันดอน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 229.95 
178 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 6,001.70 
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179 โรงเรียนวัดคุ๎งกระถิน สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 283.02 
180 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 500.47 
181 โรงเรียนบ๎านมณีลอย สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 268.00 
182 โรงเรียนบ๎านมณีลอย สํงเงินเหลือจํายปีเกําสํงคืน 2,630.00 
183 โรงเรียนบ๎านมณีลอย สํงคืนเงินอุดหนุน 2,840.00 
184 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,365.98 
185 นายรังสรรค๑  เพ็งนู สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 17,913.53 
186 โรงเรียนบ๎านเขากรวด สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 371.34 
187 น.ส.นิลาพร  น๎อยโนนทอง สํงคืนเงินคําตอบแทน 581.00 
188 น.ส.กมลฉัตร  เศรษฐกีรติกุล สํงคืนเงินคําจ๎างและเงินสมทบ 1,015.74 
189 น.ส.วณัชภรณ๑  กุศลพิทักษ๑แดน สํงคืนเงินคําจ๎างและเงินสมทบ 315.00 
190 น.ส.วณัชภรณ๑  กุศลพิทักษ๑แดน สํงคืนเงินคําจ๎างและเงินสมทบ 305.32 
191 น.ส.สุมนา  พานิช สํงคืนเงินเดือนบ านาญ 15,184.60 
192 โรงเรียนวัดดอนแจง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,649.34 
193 สพป.รบ.1 คําเชําอินเตอร๑เน็ต 40.00 
194 โรงเรียนวัดท๎ายเมือง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 661.70 
195 โรงเรียนวัดห๎วยไผํ สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,105.71 
196 โรงเรียนวัดนาหนอง สํงดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,100.64 
197 โรงเรียนวัดบ๎านโพธิ์ ขายพัสดุช ารุด 792.00 
198 น.ส.วลัยพรรษ  อินทรภิรมย๑ สํงคืนเงินยืมราชการ 7,000.00 
199 นายเขมภูมิ  ประพันธ๑พจน๑ สํงคืนเงินยืมราชการ 964.00 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,468,135.46 
 

                 24.1.2  เชิงคุณภาพ 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎ปฏิบัติเกี่ยวกับการจํายเงิน 
รับเงินและน าเงินสํงคลังของสํวนราชการผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ (KTB Corporate Online)  
ส าหรับกลุํมภาครัฐ (GFMIS)  และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558      
แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส๑แหํงชาติ 
(National e-Payment Master Plan)  ซึ่งเป็นการเพ่ิมชํองทางอ านวยความสะดวกให๎แกํประชาชน
และภาคเอกชนที่จะช าระเงินให๎แกํหนํวยงานภาครัฐได๎สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น  ตลอดจนชํวยลดภาระ
ของหนํวยงานภาครัฐในการจัดการเงินสด เช็ค ดร๏าฟท๑  โดยให๎สํวนราชการถือปฏิบัติในการจํายเงิน  
การรับเงินและการน าเงินสํงคลัง 
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 24. ชื่องาน  ธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

                24.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

 24.1.1 เชิงปริมาณ 

                     1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ  627  เรื่อง  
                     2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ออกเลขหนังสือในระบบ AMSS สพป. รบ 1    
542 เรื่อง 

                24.1.2 เชิงคุณภาพ  

                       มีการด าเนินงานเสร็จเรียบร๎อยตามระยะเวลาที่ก าหนด   

 

 25. ชื่องาน ค่าสาธารณูปโภค  
 

  25.1   ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     25.1.1 เชิงปริมาณ 

       1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได๎เบิกคําสาธารณูปโภคของโรงเรียนทั้งหมด 171 โรงเรียน 
มีรายละเอียดดังนี้    
   -   คําไฟฟูา  จ านวน            58,619.82    บาท 
   -   คําเชําอินเตอร๑เน็ต      จ านวน        2,034,567.73   บาท 
         รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                2,093,187.55   บาท 
 

        2)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได๎เบิกคําสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
   -  คําไฟฟูา     จ านวน  738,352.62  บาท 
   -  คําน้ าประปา  จ านวน    21,175.64  บาท  
         -  คําโทรศัพท๑     จ านวน    72,033.05  บาท 
   -  คําอินเตอร๑เน็ต  จ านวน    91,446.30  บาท 
    -  คําไปรษณีย๑     จ านวน    54,143.20   บาท                   
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                   977,150.80    บาท  
      25.1.2  เชิงคุณภาพ 
             1) การเบิกเงิน เรียบร๎อย ถูกต๎อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 

2) ส านักงานการไฟฟูาสํวนภูมิภาคได๎รับการช าระหนี้ครบถ๎วนถูกต๎องทันเวลา 
3) สพป. รบ 1 ได๎ท าการเบิกคําสาธารณูปโภคให๎กับโรงเรียนเสร็จทันเวลา  
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 26. ชื่องาน  เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
              

     26.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     26.1.1 เชิงปริมาณ 
                    1)  มีผู๎ เสนอขอเบิกเงินคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 6 กลุํมงาน                              
มีรายละเอียดดังนี้        
    -   กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑        จ านวน      90,760.00    บาท 
 -   กลุํมบริหารงานบุคคล            จ านวน     53,280.00    บาท                                                                                     

-   กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา                 จ านวน      53,860.00    บาท   
-   กลุํมอ านวยการ                                 จ านวน      15,120.00    บาท 
-   กลุํมนโยบายและแผน                          จ านวน      19,680.00    บาท 
-   กลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกลฯ              จ านวน      16,400.00    บาท 

                                          รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น           จ านวน    249,100.00   บาท 
 
       26.1.2 เชิงคุณภาพ  
      สามารถเบิกจํายคําตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได๎ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
               
 27. ชื่องาน  เบิกเงินอุดหนุน 
  

         27.1   ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
        27.1.1 เชิงปริมาณ 
        1) จ านวนนักเรียนที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน รวม 171 โรงเรียน และได๎โอนเงิน     
เข๎าโรงเรียนที่ได๎รับจัดสรรเรียบร๎อยทันเวลาตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                                         
             2) จ านวนเงินที่โรงเรียนได๎รับจัดสรรเงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
                     2.1  เงินอุดหนุน  (จัดสมทบเพ่ิมกรณีที่มีครอบครัวได๎รับอนุญาตให๎จัดการศึกษา)  
                            -  คําจัดการเรียนการสอน  จ านวนเงิน                 7,362.00  บาท 
         -   คําอุปกรณ๑การเรียน  จ านวนเงิน              390.00 บาท 
         -   คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน จ านวนเงิน              480.00 บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            8,232.00 บาท 
 
                    2.2  เงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562  (30%) 
                  -   คําจัดการเรียนการสอน  จ านวนเงิน 10,733,500.00  บาท 
                  -   คําอุปกรณ๑การเรียน  จ านวนเงิน    1,768,810.00 บาท 
         -   คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน จ านวนเงิน    2,536,720.00 บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   15,039,030.00 บาท 
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                    2.3  เงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562  (70%) 
                  -   คําจัดการเรียนการสอน  จ านวนเงิน 25,805,350.00  บาท  
         -   คําอุปกรณ๑การเรียน  จ านวนเงิน    4,261,530.00 บาท 
         -   คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน จ านวนเงิน    6,137,010.00 บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   36,203,890.00 บาท 

2.4  จ านวนเงินที่โรงเรียนได๎รับจัดสรรเงินอุดหนุน (คําอาหารน าเรียนประจ าพักนอน)   
                            -  ร.ร.รุจิรพัฒน๑                           จ านวนเงิน            184,000.00  บาท 
                            -  ร.ร.บ๎านตะโกลําง                      จ านวนเงิน              60,000.00  บาท 
                                                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        244,000.00 บาท 

2.5  จ านวนเงินที่โรงเรียนได๎รับจัดสรรเงินอุดหนุน (ป๓จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน)     
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562  มีรายละเอียดดังนี้ 
                            -  ระดับประถม                           จ านวนเงิน          3,344,000.00  บาท 
                            -  ระดับมัธยม                             จ านวนเงิน          1,690,500.00  บาท 
                                                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     5,034,500.00  บาท 
                     2.6  เงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2563  (70%) 
                  -   คําจัดการเรียนการสอน  จ านวนเงิน 26,516,000.00  บาท 
                  -   คําหนังสือเรียน   จ านวนเงิน 14,981,350.00  บาท    
                            -  คําเครื่องแบบนักเรียน                จ านวนเงิน          8,815,500.00  บาท 
         -   คําอุปกรณ๑การเรียน  จ านวนเงิน    3,972,993.00 บาท 
         -   คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน จ านวนเงิน    5,683,202.00 บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   59,969,045.00 บาท 

  2.7  เงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (70%) กรณีได๎รับจัดสรรไมํครบ
ตามจ านวน  

                           -   คําอุปกรณ๑การเรียน    จ านวนเงิน      394,212.00  บาท 
                -   คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน    จ านวนเงิน      610,618.00  บาท 

                                                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                        1,004,830.00  บาท 

 

  2.8  เงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (30%) 
 -   คําจัดการเรียนการสอน     จ านวนเงิน   3,814,030.00  บาท   

      -   คําหนังสือเรียน   จ านวนเงิน   2,153,934.00  บาท 
                -   คําเครื่องแบบนักเรียน     จ านวนเงิน   1,279,224.00  บาท   

                           -   คําอุปกรณ๑การเรียน    จ านวนเงิน      633,828.00  บาท 
                -   คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน    จ านวนเงิน      915,008.00  บาท 

                                                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                       8,796,024.00  บาท 
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          2.9  จ านวนเงินที่โรงเรียนได๎รับจัดสรรเงินอุดหนุน (ป๓จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน)       
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563  มีรายละเอียดดังนี้ 
 -  ระดับประถมศึกษา                      จ านวนเงิน   2,594,000.00  บาท 
 -  ระดับมัธยมศึกษา                        จ านวนเงิน   1,542,000.00  บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น             4,136,000.00  บาท 

            2.10  จ านวนเงินที่โรงเรียนได๎รับจัดสรรเงินอุดหนุน (คําอาหารนักเรียนประจ าพักนอน)    
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  มีรายละเอียดดังนี้               

      -   โรงเรียนรุจิรพัฒน๑                       จ านวนเงิน     144,000.00  บาท  
                           -   โรงเรียนบ๎านตะโกลําง                 จ านวนเงิน          60,00.00 บาท 
              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                204,000.00  บาท 

            2.11  จ านวนเงินที่โรงเรียนได๎รับจัดสรรเงินอุดหนุน (เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2 ราย มีรายละเอียดดังนี้               

      -   คําจัดการเรียนการสอน                  จ านวนเงิน     390,000.00  บาท  
            2.12  จ านวนเงินที่โรงเรียนได๎รับจัดสรรเงินอุดหนุน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

(จัดสมทบเพ่ิมกรณีที่มีครอบครัวได๎รับอนุญาตให๎จัดการศึกษาแบบใหมํ)  2 ราย มีรายละเอียดดังนี้         
                           -   คําจัดการเรียนการสอน     จ านวนเงิน              7,362.00  บาท 
                           -   คําหนังสือเรียน         จ านวนเงิน              1,241.00  บาท 
                           -   คําเครื่องแบบนักเรียน         จ านวนเงิน                 720.00  บาท 
         -   คําอุปกรณ๑การเรียน     จ านวนเงิน             390.00  บาท 
         -   คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน    จ านวนเงิน             480.00  บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         10,193.00  บาท 
 

 27.1.2  เชิงคุณภาพ 
       ได๎ด าเนินการเบิกเงินอุดหนุนทุกรายการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ถูกต๎อง และรวดเร็ว  
 

 28. ชื่องาน  เก็บรวบรวมและตรวจสอบรายงานเงินของสถานศึกษา 
     

  28.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     28.1.1  เชิงปริมาณ 
        ได๎รับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และ รายงานการใช๎เงินอุดหนุนฯ 171 โรงเรียน                      
      28.1.2  เชิงคุณภาพ 

           โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎สํงรายงาน
เงนิคงเหลือประจ าเดือน และรายงานการใช๎เงินอุดหนุนฯ ครบถ๎วนถูกต๎องตามก าหนดระยะเวลา  
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      29. ชื่องาน  เก็บรวบรวมและตรวจสอบรายงานเงินของสถานศึกษา 
     

  29.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                29.1.1  เชิงปริมาณ 
    รวมรวมเอกสารหลักฐานการขออนุมัติเบิกจํายเงิน (งบเดือน) ตั้งแตํเดือน ตุลาคม 2562 
ถึงเดือน กันยายน 2563                      
       29.1.2  เชิงคุณภาพ 

           สํงเอกสารหลักฐานการขออนุมัติเบิกจํายเงิน (งบเดือน) ให๎ผู๎ตรวจสอบภายในเพ่ือ
ด าเนินการตรวจสอบได๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน   
                    
 2. กลุ่มงานบัญชี 

    1. ชื่องาน การบันทึกเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
 

  1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     1.1.1 เชิงปริมาณ 
                     1) บันทึกรายการจํายเงินในงบประมาณด๎วยค าสั่งงาน ZF_53 PM  จ านวน  704  รายการ 
          2) บันทึกรายการจํายเงินนอกงบประมาณฝากคลังด๎วยค าสั่งงาน ZF_53 PM  จ านวน  28  รายการ 
          3) บันทึกรายการรับจํายเงินนอกงบประมาณอ่ืนด๎วยค าสั่งงาน ZF_02_PP จ านวน  323  รายการ 
 

               1.1.2 เชิงคุณภาพ  
                     สามารถปฏิบัติงานบันทึกรายการด๎านการเงิน การบัญชีของหนํวยงานเข๎าสูํระบบ GFMIF            
ได๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง และเป็นป๓จจุบัน สามารถตรวจสอบได๎  สํงผลให๎การจัดท ารายงานการเงินของหนํวยงาน ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
     

    2. ชื่องาน บันทึกรับและน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณและ 
เงินฝากคลังในระบบ GFMIS 
         2.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     2.1.1 เชิงปริมาณ 
                   1)  การบันทึกรายการรับและน าสํงเงินเบิกเกินสํงคืน    

    - ค าสั่งงาน ZGL_BD รายการรับเงินเบิกเกินสํงคืน  จ านวน  72  รายการ 
    - ค าสั่งงาน ZGL_BE การล๎างเบิกเกินสํงคืน ภายในปีงบประมาณ  จ านวน  68  รายการ 
    - ค าสั่งงาน ZGL_BF การล๎างเบิกเกินสํงคืน  ข๎ามปีงบประมาณ  จ านวน  2 รายการ 

       2)  การบันทึกรายการรับและน าสํงเงินรายได๎แผํนดิน  ค าสั่งงานที่ใช๎ปฏิบัติงาน    
     - ค าสั่งงาน ZRP_RA รายการรับเงินรายได๎ของตนเอง  จ านวน 146 รายการ 
     - ค าสั่งงาน ZRP_RC รับรายได๎แทนกัน (กรณีรับเงินรายได๎แทนสํวนราชการอ่ืน)  จ านวน 1  รายการ 
 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน๎า 131 

 

       3)  การบันทึกรายการรับและน าสํงเงินนอกงบประมาณฝากคลัง  ค าสั่งงานที่ใช๎ปฏิบัติงาน 
     - ค าสั่งงาน ZRP_RB การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง   จ านวน  48  รายการ 
     - ค าสั่งงาน ZRP_R2_RX การน าสํงเงินนอกงบประมาณฝากคลัง  จ านวน  45  รายการ 

       4)  การบันทึกรายการรับและน าสํงเงินนอกงบประมาณอ่ืน  ค าสั่งงานที่ใช๎ปฏิบัติงาน 
       - ค าสั่งงาน ZRP_RE การรับรายได๎นอก TR1 ของตนเอง   จ านวน  26  รายการ 

             2.1.2 เชิงคุณภาพ  
            สามารถปฏิบัติงานบันทึกรายการด๎านรับและน าสํงเงินเบิกเกินสํงคืน เงินรายได๎แผํนดิน       

เงินนอกงบประมาณ และเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ได๎ครบถ๎วน ถูกต๎อง และเป็นป๓จจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได๎  สํงผลให๎การจัดท ารายงานการเงินของหนํวยงาน ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  
     3. ชื่องาน  บันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการและลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS                
         3.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     3.1.1 เชิงปริมาณ 
                     1) บันทึกหักล๎างลูกหนี้เงินยืมราชการ ด๎วยค าสั่งงาน  ZF_02_G1 จ านวน 44 รายการ 
                             2) บันทึกหักล๎างลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ด๎วยค าสั่งงาน ZGL_JV  จ านวน   8  รายการ 
               3.1.2  เชิงคุณภาพ     
                     สามารถปฏิบัติงานบันทึกหักล๎างลูกหนี้เงินยืมราชการและลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ    
ในระบบ GFMIS ได๎ครบถ๎วน และเป็นป๓จจุบัน สามารถตรวจสอบได๎  สํงผลให๎การจัดท ารายงานการเงิน   
ของหนํวยงาน ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  
    4. ชื่องาน  การบันทึกรายการสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS 
        4.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
            4.1.1 เชิงปริมาณ 

1)  บันทึกรายการสินทรัพย๑ ในระบบ GFMIS  มีดังนี้ 
  - รายการสินทรัพย๑ครุภัณฑ๑ต่ ากวําเกณฑ๑   จ านวน  101  รายการ 
      - รายการสินทรัพย๑ล๎างพักงานระหวํางกํอสร๎าง   จ านวน  87  รายการ 
  - รายการสินทรัพย๑ครุภัณฑ๑การศึกษา   จ านวน  260  รายการ 
  - รายการสินทรัพย๑ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑  จ านวน  505  รายการ 
  - รายการสินทรัพย๑ครุภัณฑ๑โฆษณา   จ านวน  3  รายการ 
  - รายการสินทรัพย๑ครุภัณฑ๑ส านักงาน   จ านวน  1  รายการ 
  - รายการสินทรัพย๑อาคารเพ่ือประโยชน๑อื่น  จ านวน   17  รายการ 
  - รายการสินทรัพย๑สิ่งปลูกสร๎าง  จ านวน   12  รายการ  

             4.1.2 เชิงคุณภาพ  
                  สามารถปฏิบัติงานบันทึกรายการสินทรัพย๑ในระบบ GFMIS ให๎แล๎วเสร็จภายในงวดบัญชี 
สํงผลให๎รายงานตามงบทดลองของหนํวยงานไมํมีรายการค๎างพักสินทรัพย๑ 
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    5. ชื่องาน  บันทึกโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
        5.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
             5.1.1 เชิงปริมาณ 
       1)  โอนเปลี่ยนแปลงงบด าเนินงาน  เป็นงบลงทุนสิ่งปลูกสร๎าง  จ านวน  1  รหัสงบประมาณ 
       2)  โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนครุภัณฑ๑ เป็นงบลงทุนสิ่งปลูกสร๎าง และครุภัณฑ๑  จ านวน  
55 รหัสงบประมาณ 
             5.1.2 เชิงคุณภาพ 

         สามารถบันทึกรายการโอนเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS ได๎ครบถ๎วน ทัน
ตํอการใชํจํายงบประมาณ ภายในปีงบประมาณ   
 
   6. ชื่องาน  ปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาด ที่บันทึกในระบบ GFMIS 
      6.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
           6.1.1 เชิงปริมาณ 
                 - ค าสั่งงาน ZGL_JV  การบันทึกปรับปรุงรายวันทั่วไป  จ านวน  104  รายการ  
    - ค าสั่งงาน ZGL_JR  การบันทึกปรับปรุงเงินสดเงินฝากธนาคาร  จ านวน  227  รายการ 
    - ค าสั่งงาน ZFI_FBRA-Reset  การบันทึกกับเอกสารหักล๎างเอกสาร  จ านวน  21  รายการ 
    - ค าสั่งงาน FB08  การกลับรายการเอกสาร  จ านวน 15 รายการ 
    - ค าสั่งงาน ZGL_JM  การบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลัง  จ านวน  48  รายการ 
    - ค าสั่งงาน J7 การปรับปรุงหมวดรายจําย  จ านวน  20 รายการ 
    - ค าสั่งงาน ZRP_RI  การโอนขายบิลภายในกรม (การปรับเงินฝากคลัง) จ านวน  1  รายการ 
          6.1.2 เชิงคุณภาพ 

         สามารถปฏิบัติงานบันทึกปรับปรุง และแก๎ไขข๎อผิดพลาด ที่บันทึกในระบบ GFMIS        
ได๎ถูกต๎อง ทุกรายการที่ทราบข๎อผิดพลาด และได๎แก๎ไขทันตํอการปิดงวดบัญชีนั้น ๆ  สํงผลให๎การรายงาน
ทันตามก าหนด  
    7. ชื่องาน  ตรวจสอบรายงานแสดงรายละเอียดสถานการณ์เบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS กับ ฎีกา
เบิกจ่ายเงินเพื่อบันทึกบัญชี 
        7.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
            7.1.1 เชิงปริมาณ 

          1. ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ  ตรวจสอบรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจํายเงินจาก
ระบบ GFMIS กับ ฎีกาเบิกจํายเงินเพ่ือบันทึกบัญชี ดังนี้ 

              - เงินงบประมาณเบิกจากคลัง  จ านวน   1,258 ฎีกา 
           - เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลัง  จ านวน  73 ฎีกา 

            7.1.2 เชิงคุณภาพ 
          ด าเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกได๎ครบถ๎วน  ถูกต๎องทุกรายการ และจัดท างบ        

เทียบยอดเงินฝากธนาคารได๎รวดเร็ว  ถูกต๎องครบถ๎วน  สามารถตรวจสอบได๎ 
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     8. ชื่องาน  ตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09) และรายงานสรุปการขอเบิก (ZAP_RPTW01)  
        8.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

 8.1.1 เชิงปริมาณ   
          ตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09) และรายงานสรุปการขอเบิก 

(ZAP_RPTW01)  กํอนน าเสนอผู๎มีอ านาจลงนาม  จ านวน  2,662 รายการ 
 8.1.2  เชิงคุณภาพ    

                    ด าเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกเงิน (ZINF_R09) กับรายงานสรุปรายการขอเบิกของ
หนํวยงาน  ZAP_RPTW01 ได๎ครบถ๎วน ถูกต๎องทุกรายการ 
 

    9. ชื่องาน  ตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณและนอกงบประมาณในระบบ 
GFMIS กับ Statement พร้อมจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

       9.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

           9.1.1 เชิงปริมาณ   
           ตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณและนอกงบประมาณในระบบ GFMIS 

กับ Statement พร๎อมจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร จ านวน 12 ครั้ง รวม 156 รายการ 

           9.1.2 เชิงคุณภาพ 
                      ด าเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกได๎ครบถ๎วน ถูกต๎องทุกรายการ และจัดท างบเทียบ
ยอดเงินฝากธนาคารได๎รวดเร็ว  ถูกต๎องครบถ๎วน  สามารถตรวจสอบได๎ 
  
   10. ชื่องาน  จัดท าทะเบียนคุมเงินฝากคลัง 
       10.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

   10.1.1 เชิงปริมาณ   
            บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมเงินฝากคลัง จ านวน  144 รายการ 

   10.1.2 เชิงคุณภาพ    
            สามารถลงทะเบียนคุมเงินฝากคลัง  ได๎ครบถ๎วน  ถูกต๎องเป็นป๓จจุบัน  และสามารถ

ตรวจสอบข๎อมูลได ๎
 

   11. ช่ืองาน  จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน  รายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
         11.1  ผลการด าเนนิงาน/ผลส าเร็จ 

    11.1.1  เชิงปริมาณ   
              - การรายงานการเงินประจ าเดือน  รายงานส านักงานตรวจเงินแผํนดิน จ านวน 12 ครั้ง 
             - การรายงานการเงินประจ าปี  รายงานส านักงานตรวจเงินแผํนดิน  จ านวน  1  ครั้ง                    
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              11.1.2  เชิงคุณภาพ    
                      สามารถจัดสํงรายงานทางการเงินได๎ทันตามที่กรมบัญชีกลางก าหนดสํงผลให๎การรายงาน
เกณฑ๑การประเมินผลด๎านบัญชีภาครัฐผํานการรับรองตามตัวชี้วัตในระบบ  KRS และผํานการตรวจสอบ   
ในการรายงานในระบบ GAQA ของกรมบัญชีกลาง 
 
    12. ชื่องาน  ขอถอนคืนเงินค่าปรับเป็นรายได้ของสถานศึกษา  ในระบบ GFMIS 
         12.1  ผลการด าเนนิงาน/ผลส าเร็จ 

     12.1.1  เชิงปริมาณ   
                  บันทึกรายการขอถอนคืนเงินคําปรับเป็นรายได๎สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด    
ในระบบ GFMIS  รวม  8  โรงเรียน  จ านวน  10  ครั้ง  เป็นเงิน  3,727,831.53  บาท 

     12.1.2  เชิงคุณภาพ   
                 บันทึกรายการขอถอนคืนเงินคําปรับเป็นรายได๎สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด   

ในระบบ GFMIS ได๎ครบถ๎วน 
 

    13. ชือ่งาน  ปรับปรุงบัญชีเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
          13.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

       13.1.1  เชิงปริมาณ   
          - ปรับปรุงบัญชีรายได๎ค๎างรับ  จ านวน  2  รายการ 

              - ปรับปรุงบัญชีคําใช๎จํายค๎างจําย  จ านวน  4  รายการ 
              - ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง ปรับปรุงสรุปยอดคําวัสดุ  193  รายการ  บันทึกใน GF 

รวม 36 รายการ 
              - ปรับปรุงบัญชีรายได๎สูง (ต่ า) กวําคําใช๎จํายสุทธิ  จ านวน  2  รายการ 

                13.1.2  เชิงคุณภาพ   
                  ได๎ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี  เพ่ือด าเนินการแก๎ไขข๎อผิดพลาดและการ

ปรับปรุงรายการบัญชีในระบบ GFMIS ณ สิ้นปีงบประมาณ ได๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน และสํงผลให๎การจัดท า
รายงานเกณฑ๑การประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านบัญชีของสํวนราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ได๎ทันตามก าหนด 

 
    14. ชือ่งาน จัดท ารายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และรายงาน
เข้าสู่ระบบ  KRS 
          14.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

      14.1.1  เชิงปริมาณ   
               การรายงานเกณฑ๑การประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านบัญชีของสํวนราชการ  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  รายงาน  2  ครั้ง  จ านวน  72  รายการ 
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      14.1.2  เชิงคุณภาพ    
              - จัดสํงรายงานการเงินประจ าเดือน และรายงานการเงินประจ าปี แกํ สตง. ได๎ภายใน

ระยะเวลาที่ก าหนด 
              - จัดท ารายงานเกณฑ๑การประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านบัญชีของสํวนราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ในระบบ KRS  ได๎ครบถ๎วนทั้ง 2 รอบ  และทันรายงานภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ส าหรับผลการประเมินฯในรอบ 9 เดือน สพป.รบ.1 ได๎คําคะแนนรวม 470 จากคะแนนรวมเต็ม  
470 ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04003/ว 3712 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านบัญชีของสํวนราชการ รอบ 9 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
             - รายงานเกณฑ๑การประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านบัญชีของสํวนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563  ในระบบ KRS  ในรอบ 12 เดือน สพป.รบ.1  สามารถรายงานได๎ทันตามก าหนด
และครบทุกหัวข๎อของการประเมิน (อยูํในระหวํางรอรายงานผลคําคะแนนจาก สพฐ.)  
 
    15. ชือ่งาน  จัดท ารายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ 
          15.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

      15.1.1  เชิงปริมาณ   
                  รายงานข๎อมูลรายการระหวํางกันของหนํวยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ 2563  

จ านวน  4  ครั้ง 

      15.1.2  เชิงคุณภาพ   
                  สามารถรายงานข๎อมูลรายการระหวํางกันของหนํวยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ 

2563  ได๎ทันตามก าหนดทุกไตรมาส   
 
    16. ชือ่งาน  รายงานข้อมูล ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA System) 
         16.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

   16.1.1  เชิงปริมาณ   
       - รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  จ านวน    1  ฉบับ 
    - รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี  จ านวน  15  บัญชี 
   - รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากคลัง  จ านวน   1  บัญชี 
   - รายงานสรุปสัญญาลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณที่ยังไมํได๎ชดใช๎ จ านวน  35  รายการ 
   - รายงานสรุปบัญชีเจ๎าหนี้การค๎าหนํวยงานภาครัฐที่ยังไมํได๎จํายเงิน จ านวน 1 รายการ  
   - รายงานสรุปบัญชีเจ๎าหนี้การค๎าบุคคลภายนอกที่ยังไมํได๎จํายเงิน จ านวน 23 รายการ                             
                - รายงานสรุปบัญชีใบส าคัญค๎างจําย  จ านวน  17  รายการ 
   - รายงานผลการตรวจสอบวัสดุคงคลังประจ าปี งปม.2563  ของ สพป.รบ.1 จ านวน  179 รายการ 
   - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงปม.2563  ในระบบ GFMIS  ของ สพป.รบ.1 จ านวน 198 รายการ 
   - รายงานข๎อมูลบัญชีผิดดุลและข๎อมูลบัญชีที่ต๎องไมํมียอดคงค๎าง จ านวน  1 รายการ 
    - รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินสดในมือ  โดยจัดท า Pivot Table จ านวน 776 รายการ 
                      - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าสํงคลัง  โดยจัดท า Pivot Table จ านวน 244 รายการ 
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   - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากคลัง  โดยจัดท า VLOOKUP จ านวน  144 รายการ    
   - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  โดยจัดท า Pivot Table จ านวน 144 รายการ 
   - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ โดยจัดท า Pivot Table จ านวน 1,600 รายการ 
   - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ  โดยจัดท า Pivot Table จ านวน 19 รายการ 
   - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ๎าหนี้การค๎าหนํวยงานภาครัฐ  โดยจัดท า Pivot Table จ านวน  2 รายการ 
   - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ๎าหนี้การค๎าบุคคลภายนอก  โดยจัดท า Pivot Table จ านวน 1,247 รายการ 
   - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีใบส าคัญค๎างจําย  โดยจัดท า Pivot Table จ านวน 1,313 รายการ 
   - การเปิดเผยงบทดลองสูํสารธารณะ  จ านวน   1  เดือน  2  ภาพ 
   - รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง รวม 10 บัญชี  จ านวน    79  รายการ 
   - ส าเนาหนังสือน าสํงงบทดลองให๎ สตง. 12 เดือน  จ านวน  12 รายการ 
   - รายงานแบบ สรก. 63–1 ระดับหนํวยงานที่ได๎ประเมินตนเอง จากระบบ GAQA  จ านวน  1  ฉบับ 
    - รายงานงบทดลอง งวด 1-16  จ านวน  1  ไฟล๑ข๎อมูล    

      16.1.2  เชิงปริมาณ     
                 สามารถรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด๎านบัญชี รอบ 12 เดือน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563  ผํานระบบประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ GAQA ของกรมบัญชีกลาง    
ผํานตรวจสอบโดยคลังจังหวัด ได๎คะแนน 640 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 640 คะแนน 
 
     17. ชื่องาน บันทึกสมุดเงินสด เงินฝากธนาคาร ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณและทะเบียนคุม
การเบิกจ่ายเงิน 
     17.1 ขั้นตอน /วิธีการด าเนินงาน 
                  7.1.1 เชิงปริมาณ 

   1) บันทึกรายการลงในสมุดเงินสด  จ านวน  486  รายการ 
   2) บันทึกรายการลงในสมุดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  จ านวน  1,590 รายการ 

                        3) บันทึกรายการลงในสมุดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ จ านวน  92 รายการ 
                        4) บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมนอกงบประมาณอ่ืน     
                            -  เงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากไมํมีรายตัว จ านวน  209  รายการ 
                            -  เงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากประจ า   จ านวน  5  รายการ 
                            -  เงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย๑ จ านวน  13  รายการ 
                         5) บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมการเบิกจํายเงิน  จ านวน  1,331  ฎีกา  

                  7.2.2 เชิงคุณภาพ 
                         สามารถลงทะเบียนคุมตํางๆ ได๎ครบถ๎วน ถูกต๎องเป็นป๓จจุบันและสามารถตรวจสอบได๎ 
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3. กลุ่มงานพัสดุ 
 

    1. ชื่องาน จัดท าแผนควบคุมการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
  1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     1.1.1 เชิงปริมาณ 
    1) จัดท าปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ.  2563 
จ านวน 1 ครั้ง ก าชับให๎เรํงรัดการด าเนินการในการกํอหนี้และเบิกจํายเงินงบประมาณให๎แล๎วเสร็จภายใน
เดือน กันยายน 2563 เพื่อมิให๎เงินงบประมาณพับไป 
                                        ไตรมาสที่ 1         ไตรมาสที่ 2         ไตรมาสที่ 3          ไตรมาสที่ 4 
                                          (ร๎อยละ)             (ร๎อยละ)               (ร๎อยละ)               (ร๎อยละ) 
              - ภาพรวม (ทุกงบ)          23                   54                     77                   100 
              - รายจํายประจ า            28                   58                     80                   100 
              - รายจํายงบลงทุน            8                   40                     65                   100 

               2) จัดท าหนังสือแจ๎งโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ จ านวน 1 ฉบับ 
   1.1.2 เชิงคุณภาพ  
              1) ให้โรงเรียนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

              2) เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย 
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 2. ชื่องาน   ด าเนินการตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่าย เงินงบประมาณ เงินงบประมาณเบิกแทน
กัน เงินนอกงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา พร้อมจัดท าข้อมูลหลักผู้ขาย การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หลักผู้ขาย และจัดท าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (Purchasing Order : PO) ทุกงบรายจ่าย ทุกแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ของโรงเรียนในสังกัด 
            

  2.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     2.1.1 เชิงปริมาณ 

 1. งบลงทุน รวมจ านวน 140 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 69,458,120.40 บาท แยกเป็น
รายการได ๎ดังนี้ 
                     1.1 เงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวมจ านวน  56  ครั้ง  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 41,756,291.73 บาท แยกเป็นรายการได ๎ดังนี้ 

              - คํากํอสร๎าง จ านวน 37 ครั้ง รวมเป็นเงิน 37,391,814.73 บาท 
              - คําปรับปรุงซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง จ านวน 18 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4,257,300.00 บาท 
     - คําครุภัณฑ๑ จ านวน 1 ครั้ง เป็นเงิน 107,177.00 บาท 
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                     1.2 เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 รวมจ านวน 84 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
27,701,828.67 บาท แยกเป็นรายการได๎ ดังนี้ 

     - คํากํอสร๎าง จ านวน 8 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5,092,270.78 บาท 
              - คําปรับปรุงซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง จ านวน 45 ครั้ง รวมเป็นเงิน 16,780,296.89 บาท 
     - คําครุภัณฑ๑ จ านวน 31 ครั้ง เป็นเงิน 5,829,261.00 บาท 
          2. งบด าเนินงาน 

                      2.1  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกจํายเงินของโรงเรียน และวางฎีกาขอเบิกจํายเงิน 
รวมจ านวน 138 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,724,961.00 บาท แยกเป็นรายการได๎ดังนี้ 

    - เงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวมจ านวน  9  ครั้ง  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 450,000.00 บาท 

      - เงินงบประมาณประจ าปี พ. ศ. 2563  รวมจ านวน  129  ครั้ง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
1,274,961.00 บาท 

             2.2 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกจํายเงินคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน      
ผู๎ปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการส าหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม และสํงกลุํมงานการเงินวางฎีกาเบิก
จํายเงิน ดังนี้ 
                       - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกจํายเงินคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 
จ านวน 116 โรงเรียน รวม 12 เดือน เป็นเงินทั้งสิ้น 12,168,736.19 บาท 
                         - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกจํายเงินคําตอบแทนผู๎ปฏิบัติงานพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ
ส าหรับโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม จ านวน 10 โรงเรียน  10 เดือน (ธันวาคม 2562 – กันยายน 
2563) เป็นเงินทั้งสิ้น 739,935.50 บาท 

     3. เงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง) รายการถอนคืนเงินคําปรับเป็นรายได๎สถานศึกษา 
จ านวน 4 ครั้ง รวม 12 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,425,967.93 บาท แยกเป็นรายการได๎ดังนี้ 
                        - คํากํอสร๎าง  จ านวน 8 โรงเรียน เป็นเงิน 1,391,095.43 บาท 
                        - คําปรับปรุงซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง จ านวน 4 โรงเรียน เป็นเงิน 34,872.50 บาท 

       2.1.2  เชิงคุณภาพ  
                การเบิกจํายถูกต๎อง ครบถ๎วนและเป็นไปตามงวดเงินและงวดงานที่ก าหนด 

 
 3. ชื่องาน  ตอบรับพัสดุของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

  3.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

     3.1.1 เชิงปริมาณ 
      ตอบรับแบบรูปรายการกํอสร๎างประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. 2563 ที่ได๎รับจากส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 3 ครั้ง รวม 17 รายการ 
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   3.1.2 เชิงคุณภาพ  
               แบบรูปรายการกํอสร๎าง เพ่ือให๎โรงเรียนที่ได๎รับจัดสรรงบประมาณใช๎ด าเนินการจัดจ๎าง          
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุและแนวทางปฏิบัติ
ในการจัดหาพัสดุด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๑ (Electronic Bidding : e - bidding) 
 
 4. ชื่องาน  จัดท าทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายใบเสร็จรับเงินและรายงานสรุปผลการเบิก-จ่าย
ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ ในความรับผิดชอบ ทะเบียนคุมวัสดุส านักงานและปรับปรุงวัสดุคงคลัง ณ วันสิ้น
ปีงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี/เงินขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินและ
หลักฐานขอเบิก ทะเบียนคุมใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง (PO) ทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขาย และแจ้งเจ้าหนี้หรือ   
ผู้มีสิทธิพร้อมรวบรวมใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินส่งงบเดือน 
 

  4.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     4.1.1 เชิงปริมาณ 
    1) ทะเบียนคุมการเบิก-จํายใบเสร็จรับเงิน จ านวน 122 ครั้ง/ปี 
               2) ทะเบียนคุมวัสดุส านักงาน จ านวน 205 ครั้ง/ป ี
    3) ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปี/เงินขยายเวลาการเบิกจํายเงินและ
หลักฐานขอเบิก จ านวน 1,782 ครั้ง/ป ี
               4) ทะเบียนคุม PO จ านวน 148 ครั้ง/ปี 
    5) ทะเบียนคุมข๎อมูลหลักผู๎ขาย จ านวน 29 ราย/ป ี
    6) จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกจํายเงินสํงงบเดือน จ านวน 231 รายการ/ปี 
   4.1.2 เชิงคุณภาพ  
              1) ปฏิบัติเพื่อให๎เป็นไปตามระเบียบการเบิกจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน า
เงินสํงคลังพ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และคูํมือ
การใช๎งานในระบบ GFMIS 
               2) เพ่ือเป็นข๎อมูลใช๎ในการจัดท ารายงานและเป็นข๎อมูลในการเรํงรัดการเบิกจํายเงิน
งบประมาณ ใช๎ในการตรวจสอบเงินงบประมาณที่กํอหนี้ผูกพันแล๎ว ใช๎ไปและคงเหลือ 
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 5. ชื่องาน  การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินทุกงบรายจ่าย  
 

  5.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     5.1.1 เชิงปริมาณ 

               ได๎ด าเนินการขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาการเบิกจํายเงินจ านวน   
2 ครั้ง รวม 73 รายการ เป็นเงิน 29,078,392.00 บาท ดังนี้ 

1. คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนมหาราช   เป็นเงิน   168,500.00 บาท 
2. คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนน้ าตกห๎วยสวนพลู   เป็นเงิน   469,000.00 บาท 
3. คําปรับปรุงซํอมแซมส านักงาน สพป.รบ.1          เป็นเงิน 1,165,400.00 บาท 
4. คํากํอสร๎างบ๎านพักครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน 3,439,200.00 บาท 
5. คํากํอสร๎างอาคารเรียน  โรงเรียนบ๎านตะโกลําง        เป็นเงิน   148,610.00 บาท 
6. คํากํอสร๎างอาคารเรียน โรงเรียนรุจิรพัฒน๑             เป็นเงิน 2,226,300.00 บาท 
7. คํากํอสร๎างอาคารเรียน โรงเรียนบ๎านโปุงกระทิงบน  เป็นเงิน 3,395,000.00 บาท 
8. คํากํอสร๎างอาคารเรียน  โรงเรียนบ๎านห๎วยทําช๎าง      เป็นเงิน 3,246,000.00 บาท 
9. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1      เป็นเงิน 2,073,600.00 บาท 
10. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1          เป็นเงิน      11,575.00 บาท 
11. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1   เป็นเงิน    132,006.00 บาท 
12. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน   108,580.00 บาท 
13. คําครุภัณฑ๑                         สพป.รบ.1       เป็นเงิน     22,200.00 บาท 
14. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน   308,000.00 บาท 
15. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน   122,180.00 บาท 
16. คําครุภัณฑ๑                          สพป.รบ.1       เป็นเงิน   328,152.00 บาท 
17. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน   581,500.00 บาท 
18. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน    102,473.00 บาท 
19. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน    318,600.00 บาท 
20. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน    296,000.00 บาท 
21. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      60,500.00 บาท 
22. คําครุภัณฑ๑                         สพป.รบ.1       เป็นเงิน    207,550.00 บาท 
23. คําครุภัณฑ๑                         สพป.รบ.1       เป็นเงิน      64,900.00 บาท 
24. คําครุภัณฑ๑  สพป.รบ.1       เป็นเงิน 3,608,076.00 บาท 
25. คําครุภัณฑ๑  สพป.รบ.1       เป็นเงิน    478,500.00 บาท 
26. คําวัสด ุ โรงเรียนวัดปุาไกํ       เป็นเงิน      30,000.00 บาท 
27. คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ๎านหนองกระทุํม   เป็นเงิน    399,500.00 บาท 
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28. คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดชัฏใหญํ       เป็นเงิน    322,700.00 บาท 
29. คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ๎านจอมบึง       เป็นเงิน    424,000.00 บาท 
30. คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง       เป็นเงิน    499,300.00 บาท 
31. คําครุภัณฑ๑  สพป.รบ.1       เป็นเงิน    470,000.00 บาท 
32. คําครุภัณฑ๑  สพป.รบ.1       เป็นเงิน      69,550.00 บาท 
33. คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนบ๎านหนองขนาก     เป็นเงิน    152,000.00 บาท 
34. คําปรับปรุงซํอมแซมส านักงาน สพป.รบ.1       เป็นเงิน    412,000.00 บาท 
35. คําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนชุมชนวัดรางบัว      เป็นเงิน    495,000.00 บาท 
36. คําวัสด ุ โรงเรียนวัดดอนทราย       เป็นเงิน      10,000.00 บาท 
37. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน    436,200.00 บาท 
38. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      59,800.00 บาท 
39. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      59,800.00 บาท 
40. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      59,800.00 บาท 
41. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      65,500.00 บาท 
42. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      65,500.00 บาท 
43. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1        เป็นเงิน      65,500.00 บาท 
44. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      65,500.00 บาท 
45. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      65,500.00 บาท 
46. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      65,500.00 บาท 
47. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน    329,000.00 บาท 
48. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      28,000.00 บาท 
49. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.17       เป็นเงิน    112,000.00 บาท 
50. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      56,000.00 บาท 
51. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      20,000.00 บาท 
52. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน    350,000.00 บาท 
53. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน    350,000.00 บาท 
54. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน    120,000.00 บาท 
55. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      50,000.00 บาท 
56. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      50,000.00 บาท 
57  คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน      50,000.00 บาท 
58. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน        8,600.00 บาท 
59. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1           เป็นเงิน        4,300.00 บาท 
60. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1       เป็นเงิน        8,600.00 บาท 
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61. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1 เป็นเงิน        4,300.00 บาท 
62. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1 เป็นเงิน        8,300.00 บาท 
63. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1 เป็นเงิน      12,800.00 บาท  
64. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1 เป็นเงิน      14,000.00 บาท  
65. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1 เป็นเงิน      14,000.00 บาท  
66. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1 เป็นเงิน      56,000.00 บาท  
67. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1 เป็นเงิน      33,000.00 บาท  
68. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1 เป็นเงิน      31,600.00 บาท 
69. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1 เป็นเงิน      18,600.00 บาท 
70. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1 เป็นเงิน      15,000.00 บาท 
71. คําครุภัณฑ๑ สพป.รบ.1 เป็นเงิน    126,000.00 บาท 

          72. คําครุภัณฑ๑                         สพป.รบ.1            เป็นเงิน    126,000.00 บาท 
          73. คํากํอสร๎างหลังคาคลุมสนาม     โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม เป็นเงิน  2,247,000.00 บาท 

  5.1.2 เชิงคุณภาพ  
                สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ 

 6. ชื่องาน การจัดพิมพ์ฎีกา/ ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบสั่งจ่าย และวางฎีกา
เบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ผ่านเครื่อง Terminal 
   

  6.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     6.1.1 เชิงปริมาณ 
      ด าเนินการวางฎีกาเบิกจํายเงิน จ านวน 282 ครั้ง/ปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,609,049.33 บาท 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
     1) การตั้งเบิกโดยไมํผํานขบวนการจัดซื้อจัดจ๎าง แบํงเป็น 2 วิธี คือ 
                     (1) การจํายตรงผู๎ขาย 
       - KC ส าหรับเงินงบประมาณ จ านวน 24 ครั้ง เป็นเงิน 210,105.00 บาท 
      (2) การจํายผํานสํวนราชการ 
       - KE ส าหรับเงินงบประมาณ จ านวน 14 ครั้ง เป็นเงิน  30,126.00 บาท 
       - KI ส าหรับเงินนอกงบประมาณที่ฝากส านักงานคลัง  จ านวน  4  ครั้ง  เป็นเงิน 
1,425,967.93 บาท 
     2) การการตั้งเบิกโดยผํานขบวนการจัดซื้อจัดจ๎าง 
      (1) KA กรณีเบิกเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  จ านวน  175 ครั้ง เป็นเงิน 
28,736,558.67 บาท 
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      (2) KB กรณีเบิกเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ  จ านวน  65  ครั้ง  เป็นเงิน 
42,206,291.73 บาท 
   6.1.2 เชิงคุณภาพ  
                การเบิกจํายเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับและค าสั่งที่เกี่ยวข๎อง ครบถ๎วน ถูกต๎อง  
ทุกรายการ 
 7. ชื่องาน  ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีของโรงเรียนในสังกัด  
 

  7.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     7.1.1 เชิงปริมาณ 

          ด าเนินการตรวจสอบรายงายผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี   พ.ศ. 2563 ของโรงเรียน  
ในสังกัด จ านวน 177 โรงเรียน 
    1) โรงเรียนได๎ด าเนินการแตํงตั้งคณะกรรมการ/เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ. ศ. 2563 ภายในเดือนกันยายน 2563 
               2) คณะกรรมการ/เจ๎าหน๎าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2563  ได๎ด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 และเสนอรายงานผลการตรวจสอบตํอผู๎แตํงตั้งภายใน 30 วันท าการ 
   7.1.2 เชิงคุณภาพ 

   เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  และโรงเรียนในสังกัด จัดให๎มีการ
ควบคุมและดูแลพัสดุที่อยูํในความครอบครอง ให๎มีการใช๎และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ๎มคํา และเกิดประโยชน๑    
ตํอหนํวยงานของรัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจําย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และ   
การจ าหนํายพัสดุ ให๎เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
 

    8. ชื่องาน ตรวจสอบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด  
 8.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     8.1.1 เชิงปริมาณ 
                    ด าเนินการตรวจสอบ รายงายการใช๎ใบเสร็จรับเงินประจ าปี  พ.ศ.  2563 ของโรงเรียน     
ในสังกัด จ านวน 177 โรงเรียน ทีม่ีการเบิกจํายใบเสร็จรับเงิน ดังนี้ 
                    1) ชนิด 50 แผํน (แบบเขียนมือ) ไป 121 ครั้ง รวม 206 เลํม 

2) แบบตํอเนื่อง (ใช๎กับเครื่องคอมพิวเตอร๑) จ านวน 1 ครั้ง รวม 10 กลํอง 
                     - เจ๎าหน๎าที่พัสดุได๎ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมการใช๎ใบเสร็จรับเงินประจ าปี พ.ศ. 2563 
                    - การเบิกจํายใบเสร็จรับเงินต๎องจัดท าใบเบิกพัสดุและจัดเก็บไว๎เป็นหลักฐาน  
              - เจ๎าหน๎าที่การเงินได๎จัดท ารายงานการใช๎ใบเสร็จรับเงินประจ าปี  พ.ศ. 2563 ชนิด 50 แผํนแบบ
เขียนมือ) และแบบตํอเนื่อง (ใช๎กับเครื่องคอมพิวเตอร๑) ภายในเดือนตุลาคม 2563 
 
   8.1.2 เชิงคุณภาพ 
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  เพ่ือให๎โรงเรียนในสังกัด จัดให๎มีการควบคุมและดูแลใบเสร็จรับเงินที่อยูํในความรับผิดชอบ 
ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจําย และการตรวจสอบ ให๎เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด  
 

    9. ชื่องาน  การรายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 9.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
    9.1.1 เชิงปริมาณ 

 1)  ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.รบ.1 ครั้งที่  1/2563 เมื่อวันที่            
25 ธันวาคม 2562 แจ๎งรายการเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมงบประมาณกรณีมีหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 58 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 44,890,596.00 บาท และกรณีไมํมีหนี้ผูกพัน    
(เอกสาร CX) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,356,000.00 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,246,596.00 บาท  
                          (1) รายการเงินกันไว๎เบิกเหลื่อมงบประมาณกรณีมีหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 58 รายการ เป็นเงิน 44,890,596.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
                           - คํากํอสร๎างอาคารเรียน จ านวน 12 โรงเรียน เป็นเงิน  33,940,120.00 บาท 
                           - คําปรับปรุงซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง ของโรงเรียนและ สพป.รบ.1 จ านวน 24 รายการ   
เป็นเงิน 6,117,100.00 บาท 
                            - คําครุภัณฑ๑  ของโรงเรียนและ สพป.รบ.1 จ านวน 13 รายการ เป็นเงิน 
4,383,376.00 บาท 
                            - คําวัสดุ จ านวน 9 โรงเรียน เป็นเงิน  450,000.00 บาท 
                          (2) กรณีไมํมีหนี้ผูกพัน (เอกสารCX) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน      
2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,356,000.00 บาท 
                            - คํากํอสร๎างอาคารอเนกประสงค๑และส๎วม ของ สพป.รบ.1 จ านวน 2 รายการ     
เป็นเงิน 3,356,000.00 บาท ให๎ สพป.รบ.1 และโรงเรียนติดตามเรํงรัดการกํอหนี้ผูกพันและเบิกจํายเงิน
ให๎เป็นไปตามสัญญา 
                2) ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.รบ.1 ครั้งที่ 2/2563 ผํานระบบทางไกล    
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 แจ๎งโรงเรียนที่ได๎ด าเนินการกํอหนี้ผูกพัน เบิกจํายเงินแล๎ว และยังไมํเบิก
จํายเงิน งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
               งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
             1. ได๎รับงบประมาณเป็นคําครุภัณฑ๑ห๎องสมุด รวม 13 โรงเรียน เป็นเงิน 4,466,800.00 บาท 
กํอหนี้ผูกพันและจัดท า PO เรียบร๎อยทุกโรงเรียนแล๎ว เป็นเงิน 4,466,800.00 บาท 
             2. ได๎รับงบประมาณเป็นคําครุภัณฑ๑โต๏ะเก๎าอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา แบบ มอก. รวม 18 โรงเรียน 
รวมเป็นเงิน 949,580.00 บาท 
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                   - กํอหนี้ผูกพันและจัดท า PO เรียบร๎อยทุกโรงเรียนแล๎ว รวมเป็นเงิน 949,580.00 บาท 
                   - เบิกจํายแล๎ว 2 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 188,020.00 บาท 
               งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
                1. ได๎รับงบประมาณเป็นคํากํอสร๎างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวม 13 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 
30,774,800.00 บาท 
                   - โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดหาผู๎รับจ๎างครบทุกโรงเรียนแล๎ว 
                   - ได๎รับอนุมัติเงินประจ างวดแล๎ว จ านวน 3 โรงเรียน  เป็นเงิน 5,510,600.00 บาท  
ก าลังด าเนินการท าสัญญา 
               2. ได๎รับงบประมาณเป็นคํากํอสร๎างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูง 
และถ่ินทุรกันดาร รวม 2 โรงเรียน เป็นเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 รวมเป็นเงิน 8,038,600.00 บาท 
                   - โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดหาผู๎รับจ๎างได๎แล๎วทั้ง 2 โรงเรียน  
                  3. ได๎รับงบประมาณเป็นคํากํอสร๎างอาคารเรียนและปรับปรุงซํอมแซมอาคารฯ ส าหรับโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชด าริและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร รวม 4 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 5,261,400.00 บาท 
                   - โรงเรียนได๎ด าเนินการจัดหาผู๎รับจ๎างครบทุกโรงเรียนแล๎ว 
                   - ได๎รับอนุมัติเงินประจ างวดคําปรับปรุงซํอมแซมอาคารฯ แล๎ว จ านวน 3 โรงเรียน รวมเป็น
เงิน 1,593,400.00 บาท  
                   - กํอหนี้ผูกพันและจัดท า PO เรียบร๎อยทั้ง 3 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 1,430,000.00  บาท 
                   4. ได๎รับงบประมาณเป็นคําปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวม 40 โรงเรียน และ 
สพป.รบ.1 รวม 41 รายการ รวมเป็นเงิน 18,006,300.00 บาท 
                     - กํอหนี้ผูกพันและจัดท า PO เรียบร๎อย 39 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 14,500,300.00  บาท 
                   - โรงเรียนบ๎านห๎วยยางโทน และ สพป.รบ.1 ได๎ผู๎รับจ๎างแล๎วแตํยังไมํกํอหนี้ผูกพัน 
                   - โรงเรียนธรรมศาสตร๑-จุฬา 2 สํงเอกสารขอเบิกเงินแล๎ว 
               5) ประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.รบ.1 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2563 แจ๎งโรงเรียนที่ได๎ด าเนินการเบิกจํายเงินแล๎ว และยังไมํเบิกจํายเงิน งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
                 5.1 คํากํอสร๎างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จ านวน 8 โรงเรียน  
                   - กํอหนี้ผูกพันแล๎ว จ านวน 7 โรงเรียน เป็นเงิน 17,744,600.00 บาท เบิกจํายเงินแล๎ว 
เป็นเงิน 5,289,490.00 บาท คงเหลือยังไมํเบิกจํายเป็นเงิน 12,455,110.00 บาท 
                   - ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โรงเรียน เป็นเงิน 2,247,000.00 บาท 
                 5.2 คําปรับปรุงซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง จ านวน 51 โรงเรียน และ สพป.รบ.1  
                   - กํอหนี้ผูกพันแล๎ว จ านวน 52 รายการ เป็นเงิน 20,414,700.00 บาท เบิกจํายเงินแล๎ว 
เป็นเงิน 17,254,460.00 บาท คงเหลือยังไมํเบิกจํายเป็นเงิน 3,160,240.00 บาท 
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        5.3 คําครุภัณฑ๑ จ านวน 31 โรงเรียน และ สพป.รบ.1 
                   - กํอหนี้ผูกพันแล๎ว จ านวน 38 รายการ เป็นเงิน 9,640,877.00 บาท เบิกจํายเงินแล๎ว 
เป็นเงิน 5,829,261.00 บาท คงเหลือยังไมํเบิกจํายเป็นเงิน 3,811,616.00 บาท 
                  - ยังไมํกํอหนี้ผูกพัน จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 895,641.00 บาท 

   9.1.2 เชิงคุณภาพ 
       ติดตามเรํงรัดการกํอหนี้ผูกพันและการเบิกจํายเงิน ให๎เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให๎ได๎ตามเปูาหมาย         
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
 

 10. ชื่องาน  ให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุ ของ สพป.รบ.1  และสถานศึกษา  
ในสังกัด 
  10.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     10.1.1 เชิงปริมาณ 
    1) ให๎ค าปรึกษา ชี้แจง และข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน๑ในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง กับเจ๎าหน๎าที่ในส านักงาน และ
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 177 โรงเรียน 
               2) ให๎ค าปรึกษา ข๎อเสนอแนะ ถํายทอดความรู๎และแก๎ป๓ญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในระบบ e-GP กับเจ๎าหน๎าที่ในส านักงาน และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 177 โรงเรียน 
    3) ให๎ค าปรึกษา ชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินสํงคลัง พ.ศ. 2551 และการใช๎งานในระบบ GFMIS กับเจ๎าหน๎าที่ในส านักงาน และโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 177 โรงเรียน 
    4) จัดท าแบบฟอร๑มการจัดซื้อ/จัดจ๎าง ตัวอยํางการลงระบบ e-GP การจัดซื้อ/จัดจ๎าง และ
แก๎ป๓ญหาตํางๆ ที่เกิดขึ้นให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ในสายงาน หนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องและโรงเรียนในสังกัด จ านวน 
177 โรงเรียน  เพ่ือให๎มีความเข๎าใจและสามารถปฏิบัติงาน ได๎อยํางถูกต๎องสมบูรณ๑ และมีประสิทธิภาพ  

      10.1.2 เชิงคุณภาพ  
              1) เพ่ือให๎การจัดซื้อจัดจ๎างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 
               2) เพ่ือให๎การด าเนินการ รวมถึงขั้นตอน วิธีการจัดซื้อจัดจ๎างเป็นไปตามคูํมือการใช๎งาน   
ในระบบ e-GP ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 
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    3) เพ่ือให๎การเบิกจํายเงินเป็นไปตามระเบียบการเบิกจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินสํงคลัง พ.ศ. 2551 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 300/2557   
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 และคํูมือการใช๎งานในระบบ GFMIS 
  4) เพ่ือติดตามเรํงรัดการกํอหนี้ผูกพันและการเบิกจํายเงิน ให๎เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให๎ได๎ตามเปูาหมาย          
ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

      11. ชื่องาน การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)          
  11.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
   11.1.1 เชิงปริมาณ 

              1. ได๎รับจัดสรรงบประมาณคําครุภัณฑ๑การศึกษาและครุภัณฑ๑ส านักงาน ประจ าปี        
งบงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส าหรับโรงเรียนในสังกัด และของ สพป.รบ.1 โดยให๎ สพท. เป็นผู๎ด าเนินการ
จัดซื้อ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,506,640.00 บาท ได๎ด าเนินการจัดซื้อ ดังนี้ ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๑ 
(e-bidding) รวม 7 ครั้ง ผลปรากฏดังนี้ 
                             1.1 ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๑ (e-bidding) รวม 7 ครั้ง ผลปรากฎดังนี้ 

           - จัดซื้อครุภัณฑ๑การศึกษาและครุภัณฑ๑ส านักงาน จ านวน 16 รายการ งบประมาณ 
269,900.00 บาท ผลการพิจารณาการจัดซื้อ เป็นเงิน 274,361.00 บาท มีเงินเหลือจําย 295,539.00 บาท 
ท าสัญญาซื้อขายกับผู๎ชนะการเสนอราคา จ านวน 4 ราย  

                   - จัดซื้ออุปกรณ๑ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ (ประถมศึกษา), คณิตศาสตร๑, งานเกษตร, 
ครุภัณฑ๑ศูนย๑การเรียนรู๎ประชาคมอาเซียนและงานอาหารและโภชนาการ งบประมาณ 1,248,000.00 บาท ผลการ
พิจารณาการจัดซื้อ เป็นเงิน 811,450.00 บาท มีเงินเหลือจําย 436,550.00 บาท ท าสัญญาซื้อขายกับผู๎ชนะการ
เสนอราคา จ านวน 4 ราย 

                   - จัดซื้อครุภัณฑ๑ส าหรับดนตรีสากล, ครุภัณฑ๑ส าหรับดนตรีไทยและครุภัณฑ๑ส าหรับ
ห๎องนาฏศิลป์ งบประมาณ 2,200,000.00 บาท ผลการพิจารณาการจัดซื้อ เป็นเงิน 1,513,652.00 
บาท มีเงินเหลือจําย 686,348.00 บาท ท าสัญญาซื้อขายกับผู๎ชนะการเสนอราคา จ านวน 4 ราย 

                   - จัดซื้ออุปกรณ๑พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห๑ระดับกํอนประถมศึกษา และอุปกรณ๑
พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห๑ระดับประถมศึกษา งบประมาณ 572,400.00 บาท ผลการพิจารณาการจัดซื้อ 
เป็นเงิน 465,450.00 บาท มีเงินเหลือจําย 106,950.00 บาท ท าสัญญาซื้อขายกับผู๎ชนะการเสนอ
ราคา จ านวน 2 ราย 

                   - จัดซื้อโต๏ะ-เก๎าอ้ีนักเรียน แบบ มอก. งบประมาณ 870,240.00 บาท ผลการ
พิจารณาการจัดซื้อ เป็นเงิน 412,881.00 บาท มีเงินเหลือจําย 457,359.00 บาท ท าสัญญาซื้อขายกับ
ผู๎ชนะการเสนอราคา จ านวน 1 ราย 
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                            - จัดซื้ออุปกรณ๑ห๎องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา  และครุภัณฑ๑ส าหรับห๎องสมุด 
งบประมาณ 1,050,000.00 บาท ผลการพิจารณาการจัดซื้อ เป็นเงิน 543,253.00 บาท มีเงินเหลือ
จําย 506,747.00 บาท ท าสัญญาซื้อขายกับผู๎ชนะการเสนอราคา จ านวน 3 ราย 

                  - จัดซื้อครุภัณฑ๑การศึกษาและครุภัณฑ๑ส านักงาน จ านวน 15 รายการ งบประมาณ 
1,710,500.00 บาท ผลการพิจารณาการจัดซื้อ เป็นเงิน 814,191.00 บาท มีเงินเหลือจําย 
896,309.00 บาท ท าสัญญาซื้อขายกับผู๎ชนะการเสนอราคา จ านวน 5 ราย 
                          1.2 โดยวิธีคัดเลือก รวม 2 ครั้ง ผลปรากฏดังนี้ 
                    - จัดซื้อครุภัณฑ๑การศึกษา จ านวน ๒ รายการ งบประมาณ 33,600.00 บาท    
ผลการพิจารณาการจัดซื้อ เป็นเงิน 32,900.00 บาท มีเงินเหลือจําย 700.00 บาท ท าสัญญาซื้อขายกับ
ผู๎ชนะการเสนอราคา จ านวน 1 ราย 
   - จัดซื้ออุปกรณ๑ห๎องปฏิบัติการวิทยาศาสตร๑ (ประถมศึกษา) จ านวน ๒ ชุด งบประมาณ 
252,000.00 บาท ผลการพิจารณาการจัดซื้อ เป็นเงิน 158,100.00 บาท มีเงินเหลือจําย 93,900.00 บาท      
ท าสัญญาซื้อขายกับผู๎ชนะการเสนอราคา จ านวน 1 ราย 

              2. คําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง ได๎ด าเนินการดังนี้  
        2.1 ท าสัญญาจ๎างกํอสร๎างอาคารอเนกประสงค๑ แบบ สปช. ๒๐๕/๒๖ จ านวน ๑ 

หลัง ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๑ (e-bidding) เป็นจ านวนเงิน  ๒,๒๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท  (สองล๎าน
สองแสนเก๎าหมื่นหกพันบาทถ๎วน) กับ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ซี.เอ.การโยธา 
                                 2.2 ท าสัญญาจ๎างกํอสร๎างส๎วมนักเรียนหญิง ๔ที่/๔๙ จ านวน ๑ หลัง และส๎วมนักเรียนชาย  
๔ ที่/๔๙ จ านวน ๑ หลัง ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๑ (e-bidding) เป็นจ านวนเงิน ๗๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท      
(เจ็ดแสนเก๎าหมื่นแปดพันบาทถ๎วน) กับ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ทํามํวงแบบเหล็ก 
                  2.3 จ๎างกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมอาคารส านักงาน (สปจ.ราชบุรีเดิม) ด๎วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส๑ (e-bidding) งบประมาณ 1,500,000.00 บาท ผลการพิจารณาการจัดซื้อ เป็นเงิน 1,165,400.00 
บาท มีเงินเหลือจําย 334,600.00 บาท ท าสัญญาซื้อขายกับผู๎ชนะการเสนอราคา จ านวน 1 ราย 

          11.1.2 เชิงคุณภาพ 
              1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหาร

พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และกฎกระทรวง ครบถ๎วนทุกรายการ 

              2. การด าเนินการ รวมถึงขั้นตอน วิธีการจัดซื้อจัดจ๎างเป็นไปตามคูํมือการใช๎งานใน
ระบบ e-GP ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560  
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              3. การเบิกจํายเงินเป็นไปตามระเบียบการเบิกจํายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินสํงคลัง พ.ศ. 2562 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 300/2557 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2557 และคํูมือการใช๎งานในระบบ GFMIS 
   12. ชื่องาน  
            - การจัดซื้อ/จ้าง/เช่า    
            - จัดท า PO  
            - จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกการจัดซื้อจัดจ้าง  ทะเบียนคุมหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้ าง    
ทะเบียนคุม PO  ของ สพป.รบ.1   
               - จัดพิมพ์ฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ  ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
และใบสั่งจ่าย   
            - วางฎีกาเบิกเงินในระบบ GFMIS  
            -  แจ้งเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิพร้อมรวบรวมใบเสร็จรับเงิน กรณีจ่ายตรงให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
เพื่อส่ง งบเดือน 
            -  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามแบบ สขร.) 
            -  รายงานประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ตามไตรมาส) 
  12.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     12.1.1 เชิงปริมาณ  

1) การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

การด าเนินการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

จ านวน/
รายการ 

เป็นเงิน 
จ านวน/
รายการ 

เป็นเงิน 

จัดซื้อวงเงินไมํถึง 5,000 บาท 48 108,455.00 3 6,655.00 
จัดซื้อวงเงินตั้งแตํ 5,000 บาท 52 1,168,207.35 3 29618.32 
จัดจ๎างวงเงินไมํถึง 5,000 บาท 92 141,877.80 4 5,230.00 
จัดจ๎างวงเงินตั้งแตํ 5,000 บาท 88 3,444,316.25 - - 
จัดเชําวงเงินไมํถึง 5,000 บาท - - - - 
จัดเชําวงเงินตั้งแตํ 5,000 บาท 3 120,410.60 - - 

รวมท้ังสิ้น 283 4,983,267.00 10 41,503.32 
               2) การจัดท า PO  

การด าเนินการ 
เงินงบประมาณ 

จ านวน/รายการ เป็นเงิน 
จัดท า PO ซ้ือ  52 1,037,963.35 
จัดท า PO จ๎าง 88 3,444,316.25 
จัดท า PO เชํา - - 

รวมทั้งสิ้น 140 4,482,279.60 
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                     3) การวางฎีกาเบิกเงิน 

การ
ด าเนินการ 

ยืมเงินราชการ จ่ายผ่านส่วนราชการ จ่ายตรง 
จ านวน/
รายการ 

เป็นเงิน 
จ านวน/
รายการ 

เป็นเงิน 
จ านวน/
รายการ 

เป็นเงิน 

การจัดซ้ือ 4 13,033.13 31 59,157.00 69 1,208,870.35 
การจัดจ๎าง 6 218,078.68 58 1,620,164.21 105 1,117,506.80 
การจัดเชํา - - - - 3 120,410.60 

รวมทั้งสิ้น 10 231,111.81 89 1,679,321.21 177 2,446,787.75 
 

         12.1.2 เชิงคุณภาพ 
                       การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ๎าง การท า PO และการวางฎีกาเบิกจําย  ครบถ๎วนถูกต๎องทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด  และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง 
 

    13. ชื่องาน งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 
- ควบคุมและจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินตรวจสอบครุภัณฑ์และรายงานการตรวจสอบ    
  พัสดุ  ประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
- จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันทั้งครุภัณฑ์ในและนอกระบบ GFMIS 

                   - ตรวจสอบและรายงานพัสดุประจ าปีงบประมาณ  
 

     13.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     13.1.1 เชิงปริมาณ  

                  งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและงานครุภัณฑ์ 

 กลุ่มอ านวยการ 
สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 

ครุภัณฑ๑ส านักงาน  38 171 
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 35 12 
ครุภัณฑ๑โฆษณา 33   
ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว 5   
ครุภัณฑ๑ยานพาหนะ 6   
ครุภัณฑ๑อาคารสิ่งปลูกสร๎าง 10   

จ านวนทั้งหมด 127 183 

310 
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 กลุ่มตรวจสอบภายใน 
สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 

ครุภัณฑ๑ส านักงาน  1 27 
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 2 9 
ครุภัณฑ๑โฆษณา     
ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว     
ครุภัณฑ๑ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ๑อาคารสิ่งปลูกสร๎าง     

จ านวนทั้งหมด 3 36 

39 

   

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 

ครุภัณฑ๑ส านักงาน  4 79 
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 12 27 
ครุภัณฑ๑โฆษณา     
ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว   1 
ครุภัณฑ๑ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ๑อาคารสิ่งปลูกสร๎าง     

จ านวนทั้งหมด 16 107 

123 

   
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 
ครุภัณฑ๑ส านักงาน  1 36 
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 5 10 
ครุภัณฑ๑โฆษณา     
ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว   2 
ครุภัณฑ๑ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ๑อาคารสิ่งปลูกสร๎าง     

จ านวนทั้งหมด 6 48 

54 
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 กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี 
สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 

ครุภัณฑ๑ส านักงาน  5 77 
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 16 25 
ครุภัณฑ๑โฆษณา     
ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว   1 
ครุภัณฑ๑ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ๑อาคารสิ่งปลูกสร๎าง     

จ านวนทั้งหมด 21 103 

124 

   

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 

ครุภัณฑ๑ส านักงาน  3 50 
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 9 14 
ครุภัณฑ๑โฆษณา     
ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว   1 
ครุภัณฑ๑ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ๑อาคารสิ่งปลูกสร๎าง     

จ านวนทั้งหมด 12 65 
77 

   
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 
ครุภัณฑ๑ส านักงาน  1 12 
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 3 2 
ครุภัณฑ๑โฆษณา     
ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว     
ครุภัณฑ๑ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ๑อาคารสิ่งปลูกสร๎าง     

จ านวนทั้งหมด 4 14 

18 
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 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 

ครุภัณฑ๑ส านักงาน  3 46 
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 6 10 
ครุภัณฑ๑โฆษณา     
ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว     
ครุภัณฑ๑ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ๑อาคารสิ่งปลูกสร๎าง     

จ านวนทั้งหมด 9 56 

65 

   

กลุ่มกฎหมายและคดี 
สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 

ครุภัณฑ๑ส านักงาน  1 15 
ครุภัณฑ๑คอมพิวเตอร๑ 2 3 
ครุภัณฑ๑โฆษณา     
ครุภัณฑ๑งานบ๎านงานครัว     
ครุภัณฑ๑ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ๑อาคารสิ่งปลูกสร๎าง     

จ านวนทั้งหมด 3 18 

21 

   

จ านวนครุภัณฑ๑ทั้งหมด จ านวน 831 รายการ 
จ านวนครุภัณฑ๑ที่มีสถานะช ารุด รอจ าหนําย จ านวน 88 รายการ 
รวมมูลคําครุภัณฑ๑ท่ีช ารุดเป็นเงินทั้งสิ้น 3,969,406 บาท 

  

   13.1.2 เชิงคุณภาพ 
- การด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการแล๎วเสร็จ

เมื่อเดือน ตุลาคม 2563 
- การก าหนดเลขรหัสครุภัณฑ๑รายการที่ขาดหายไปและเขียนรหัสบนตัวครุภัณฑ๑ 

ด าเนินการแล๎วเสร็จ จ านวน 2 กลุํมงาน อยูํในขั้นตอนติดตาม 
- การด าเนินการตรวจสอบพัสดุช ารุด ด าเนินการแล๎วเสร็จ อยูํในขั้นตอนคณะกรรมการ

ตรวจสอบหาข๎อเท็จของครุภัณฑ๑ท่ีช ารุดเพื่อด าเนินการจ าหนํายออกจากทะเบียนตํอไป 
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4. กลุ่มงานสินทรัพย์ 
 1.  ชือ่งาน   งานที่ราชพัสดุ 

- น าส่งรายการที่ดินรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง การส่งคืนและการจ าหน่ายอาคาร
ส่ิงปลูกสร้างท่ีราชพัสด ุ

- ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ราชพัสดุของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ราชพัสดุ 
    

     1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
         1.1.1 เชิงปริมาณ 
                    งานสินทรัพย์ที่ราชพัสดุ 

 
 

รายชื่อ 
 

 

การขอใช้ที่ดิน 
 

การขอขึ้นทะเบียน 
 

การขอส่งคืน 
 

การขอรื้อถอน 

1.โรงเรียนบ๎านหินส ี /    
2.โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ   /  
3.โรงเรียนวัดห๎วยหม ู    / 
4.โรงเรียนวัดนาสมอ   /  
5.โรงเรียนวัดดํานทับตะโก   /  
6.โรงเรียนวัดคุ๎งกระถิน    / 
7.โรงเรียนบ๎านทํามะขาม  /   
8.โรงเรียนวัดน้ าพุ    / 
9.โรงเรียนบ๎านหนองโก    / 
10.สพป.ราชบุรี เขต 1  / / / 

TOTAL 1 2 4 5 
 
      1.1.2 เชิงคุณภาพ 
                   - เรื่องการขอใช๎ที่ดิน ด าเนินการแล๎วเสร็จ  จ านวน  1  รายการ 
  - เรื่องการขอขึ้นทะเบียน ด าเนินการแล๎วเสร็จ  จ านวน  2  รายการ 
  - เรื่องการขอสํงคืน ด าเนินการแล๎วเสร็จ  จ านวน  4  รายการ 
  - เรื่องการขอรื้อถอน ด าเนินการแล๎วเสร็จ  จ านวน  5  รายการ 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล   
 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุํมบริหารงานบุคคล  ได๎ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน๎าที่                          
โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข๎อง  บรรลุผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย และตามก าหนดระยะเวลา  ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม 
ตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. กลุ่มงานธุรการ 

    1. ชื่องาน งานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ– ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและหนังสือราชการ  
ภายนอก                  
        1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

      1.1.1 เชิงปริมาณ 
    1) การรับหนังสือจากภายในหนํวยงาน จ านวน  3,974  ครั้ง 
          2) การสํงหนังสือภายในหนํวยงาน จ านวน 980  ครั้ง 
    3) การรับหนังสือราชการจากภายนอกหนํวยราชการ จ านวน 950 ครั้ง 
    4) การสํงหนังสือราชการให๎ภายนอกหนํวยราชการ จ านวน  930   ครั้ง  

    1.1.2 เชิงคุณภาพ  
                จากการด าเนินการรับ สํงหนังสือราชการของกลุํมบริหารงานบุคคลของเจ๎าหน๎าที่ธุรการ
กลุํมบริหารงานบุคคลท าให๎เจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได๎แล๎วเสร็จทัน  ตามก าหนดเวลามี
ประโยชน๑ตํอทางราชการสูงสุด 

 

     2. ชื่องาน การประสานงาน การเวียนแจ้งเรื่องเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ 
  2.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
       2.1.1 เชิงปริมาณ 

      มีการประสานงาน เวียนแจ๎งเรื่องเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ๑ จ านวน 212 ครั้ง 
             

             2.1.2 เชิงคุณภาพ  
                   การประสานงานกับกลุํมอ่ืนในส านักงานภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งในการด าเนินงาน
และการจัดกิจกรรมมีความราบรื่น สร๎างความเข๎าใจในการปฏิบัติงานรํวมกัน งานบรรลุเปูาหมายทุกฝุายพึง
พอใจและให๎ความรํวมมือ 
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2. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

       1. ชื่องาน การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
 

           1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     1.1.1 เชิงปริมาณ 

 การวิเคราะห๑และวางแผนอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2563  ได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลจ านวน
นักเรียน  ชั้นเรียน ห๎องเรียน ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูผู๎สอน จ านวนผู๎เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 
2563 คุณวุฒิ  วิชาเอก จ านวนพนักงานราชการ ต าแหนํงครู  และลูกจ๎างชั่วคราวต าแหนํงครู                           
จากสถานศึกษา จ านวน 174 โรงเรียน และน าข๎อมูลกรอกตามแบบฟอร๑มที่ก าหนดจ านวน 8  แบบ                  
เพ่ือวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้ 
           1) แบบปริมาณงาน 
           2) แบบแสดงจ านวนครูตาม จ.18 จ าแนกตามสาขาวิชาเอก 
           3) แบบแสดงจ านวนข๎าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
จ าแนกตามสาขาวิชาเอก 
            4) แบบแสดงจ านวนครูตาม จ.18 จ าแนกตามวิชาที่สอน 
            5) แบบแสดงจ านวนข๎าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563                 
จ าแนกตามวิชาที่สอน    
            6) แบบแสดงความต๎องการทดแทนอัตราก าลังครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  จ าแนกตามสาขาวิชาเอก 

 7) แบบแสดงจ านวนพนักงานราชการ จ าแนกตามสาขาวิชาที่สอน 
                 8) แบบแสดงจ านวนลูกจ๎างชั่วคราว จ าแนกตามสาขาวิชาที่สอน    
               1.1.2 เชิงคุณภาพ  
            ส ารวจข๎อมูลดังกลําวมาตรวจสอบความสมบูรณ๑ของข๎อมูล  และได๎ข๎อมูลครบถ๎วน 
ถูกต๎องตามหลักเกณฑ๑ / ข๎อเท็จจริง / เงื่อนไข ที่ก าหนด  สามารถน าไปใช๎ในการบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 

 1) ใช๎ในการวางแผนก าหนดจ านวนอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษาได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับปริมาณงานที่แท๎จริง 

   2) ใช๎ในการสับเปลี่ยนโยกย๎ายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3) ใช๎ในการวางแผนการพัฒนาข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา     

โดยสถานศึกษาจะทราบถึงความต๎องการพัฒนาข๎าราชการครูในด๎านใดเพ่ือท าให๎เพ่ิมประสิทธิภาพ                
การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นสามารถน าไปใช๎ในการวางแผนก าหนดจ านวนอัตราก าลังข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได๎อยํางเหมาะสม 
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    2. ชื่องาน การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
        2.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     2.1.1 เชิงปริมาณ 

 การเกลี่ยอัตราก าลังข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํง ครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยด าเนินการตัดโอนอัตราวํางจากสถานศึกษาที่
มีอัตราก าลังครูเกินเกณฑ๑ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากวําเกณฑ๑ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด จ านวน  12 อัตรา  ดังนี้  
ที ่ ต าแหนํงที่ก าหนดไว๎เดิม ต าแหนํงที่ตัดโอนไปก าหนดใหมํ หมายเหตุ 

ต าแหนํง/สังกัด ต าแหนํง
เลขที่ 

ต าแหนํง/สังกัด ต าแหนํง
เลขที่ 

1 ครู/สีวะรา/ปากทํอ 78 ครู/วัดสนามสุทธาวาส/ปากทํอ 78  
2 ครู/บ๎านหัวเขาจีน/ปากทํอ 3083 ครู/บ๎านโปุง/ปากทํอ 3083  
3 ครูผู๎ชํวย/บ๎านเขาถําน/ปากทํอ 4305 ครูผู๎ชํวย/บ๎านทุํงแจง/จอมบึง 4305  
4 ครูผู๎ชํวย/บ๎านทุํงแฝก/จอมบึง 3089 ครูผู๎ชํวย/ชุมชนวัดทุํงหลวง/ปากทํอ 3089  
5 ครู/รุจิรพัฒน๑/สวนผึ้ง 1786 ครู/บ๎านพุบอนบน/บ๎านคา 1786  
6 ครู/อนุบาลสวนผึ้ง/สวนผึ้ง 4424 ครู/วัดคุ๎งกระถิน/เมือง 4424  
7 ครูผู๎ชํวย/บ๎านหนองจอก/บ๎านคา 1044 ครูผู๎ชํวย/บ๎านหนองไผํ/จอมบึง 1044  
8 ครูผู๎ชํวย/บ๎านหนองจอก/บ๎านคา 1050 ครูผู๎ชํวย/วัดบ๎านกล๎วย/เมือง 1050  
9 ครู/วัดห๎วยหมู/เมือง 151 ครู/บ๎านหนองปรือ/จอมบึง 151  

10 ครู/วัดห๎วยหมู/เมือง 1952 ครู/ชุมชนวัดคูบัว/เมือง 1952  
11 คร/ูบ๎านแมํประจัน/ปากทํอ 556 ครู/บ๎านพุแค/จอมบึง 556  
12 ครู/บ๎านทุํงแฝก/จอมบึง 1269 ครู/วัดนาหนอง/เมือง 1269  

   2.1.2 เชิงคุณภาพ  
              แก๎ป๓ญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครู ท าให๎การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

    3. ชื่องาน การจัดสรรอัตราที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากร                       
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
        3.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     3.1.1 เชิงปริมาณ 
 จัดสรรอัตราวํางจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2563 ตามที่ สพฐ.ได๎จัดสรร             
คืนให๎ จ านวน 90 อัตรา  ดังนี้ 
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                      1) ต าแหนํงสายงานบริหารสถานศึกษา  จ านวน  15  อัตรา (รายงานคืน สพฐ.จ านวน 3 
อัตรา เนื่องจากมีนักเรียนน๎อยกวํา 120 คน) 
                    2) ต าแหนํงสายงานการสอน จ านวน 75 อัตรา  โดยจัดสรร ดังนี้ 
                        (1) บรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น จ านวน 26 อัตรา 
                        (2) บรรจุนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม  จ านวน 1 อัตรา 
                        (3) คืนให๎สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแตํ  120 คนขึ้นไป จ านวน 48 อัตรา   
                    3) ต๎องสงวนไว๎เกลี่ยให๎ สพท.อ่ืน จ านวน 23 อัตรา 
 3.1.2 เชิงคุณภาพ  
                สถานศึกษาได๎ใช๎อัตราวํางจากผลการเกษียณอายุราชการได๎ทันที  ท าให๎การจัดการเรียน          
การสอนได๎อยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
    4. ชือ่งาน การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
        4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     4.1.1 เชิงปริมาณ 

 ด าเนินการจัดสรรอัตราครูผู๎ทรงคุณคําแหํงแผํนดิน จ านวน  19  อัตรา และด าเนินการ
จ๎างจ านวน  19  ราย  ดังนี้ 

 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล สถานศึกษาที่สอน วิชาที่สอน หมายเหตุ 

1 นายสมพงษ๑ เมฆหมอก บ๎านพุแค ภาษาไทย  
2 นางสุกัญญา นิลดวง บ๎านหนองแร๎ง ทุกวิชา  

3 นางสมพร ยังกองแก๎ว บ๎านอํางหิน ทุกวิชา  
4 นางนงเยาว๑ หาญเสือเหลือง วัดทุํงหญ๎าคมบาง ทุกวิชา  
5 นายธวัชชัย จิตต๑จ านงค๑ บ๎านหุบพริก สังคมศึกษา  
6 นายอรุณ ศรีสวัสดิ์ธารา บ๎านพุเกตุ คณิตศาสตร๑  
7 นายชนัตถ๑ สาภักดี วัดโพธิ์ดก ทุกวิชา  
8 นางอุษา ยี่ตัน บ๎านพุคาย วิทยาศาสตร๑,สังคมศึกษา  
9 นายฉลวย คเชนทรก าแหง วัดสนามสุทธาวาส คณิตศาสตร๑  

10 นายนัดที ภูํสวัสดิ์ บ๎านหนองวัวด า ทุกวิชา  
11 นางฉวีวรรณ กออํอน วัดห๎วยตะแคง ปฐมวัย  
12 นางปราณี เฟื่องมา บ๎านทุํงแจง ภาษาไทย  
13 นางณัฐฐาพร ไขํเพ็ชร วัดใหมํราษฎร๑บ ารุงเจริญธรรม ทุกวิชา  
14 นายพิทยา ทองใหญํ วัดนาขุนแสน คอมพิวเตอร๑,พลศึกษา  
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล สถานศึกษาที่สอน วิชาที่สอน หมายเหตุ 

15 นางวันดี แสงสินไชย บ๎านไพรสะเดา สังคมศึกษา  
16 นายสุรพร ป๓ญจนนท๑ วัดพเนินพลู สังคมศึกษา  
17 นางสมพิศ แก๎วคชชา วัดบางกระ ภาษาอังกฤษ  
18 นางสุมิตรา พงษ๑ประวัติ ไทยรัฐวิทยา 64 ภาษาไทย  
19 นายบุญยงค๑ คุ๎มมัน วัดดํานทับตะโก ภาษาไทย,คณิตศาสตร๑  

             4.1.2 เชิงคุณภาพ  
                แก๎ป๓ญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครู ท าให๎การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

     5.  ชื่องาน  การจัดสรรและเกลี่ยอัตราพนักงานราชการ ต าแหน่งครู 
         5.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     5.1.1 เชิงปริมาณ 
         การจดัสรรและเกลี่ยอัตราพนักงานราชการ ต าแหนํงครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยด าเนินการจัดสรรและเกลี่ยอัตราวํางจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูเกิน
เกณฑ๑ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูต่ ากวําเกณฑ๑ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน  
5  อัตรา  ดังนี ้

      
ที ่

สถานศึกษาที่ก าหนดไว้เดิม สถานศึกษาที่ได้รับการเกลี่ย 
หมายเหตุ โรงเรียน ต าแหน่งเลขที่ โรงเรียน ต าแหน่งเลขที่ 

1 บ๎านหนองกระทุํม พ309538 บ๎านอํางหิน พ309538  
2 บ๎านรํองเจริญ พ309552 บ๎านพุแค พ309552  
3 บ๎านยางคูํ พ309553 บ๎านหนองแร๎ง พ309553  
4 บ๎านหนองจอก พ309549 บ๎านหุบพริก พ309549  
5 บ๎านล าพระ พ309550 บ๎านหนองน้ าใส พ309550  

   5.1.2 เชิงคุณภาพ 
         แก๎ป๓ญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครู ท าให๎การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    6. ชื่องาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู มีวิทยฐานะครูช านาญการ 
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
         6.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     6.1.1 เชิงปริมาณ 
                     1) ข๎าราชการครูฯ ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให๎มีวิทยฐานะครูช านาญการจ านวน 60 ราย 
                    2) ข๎าราชการครู ฯ ที่ยื่นค าขอรับการประเมินมีผลการประเมินผํานเกณฑ๑  และได๎รับ
อนุมัติให๎มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน  49 ราย  
                    3) อยูํระหวํางด าเนินการตรวจและประเมิน จ านวน  11  ราย 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน๎า 161 

 

      6.1.2 เชิงคุณภาพ 
                    1) ข๎าราชการครูฯ  ทุกราย มีวิทยฐานะครูช านาญการ 
                    2) ข๎าราชการครูฯ ทุกราย ได๎รับเงินวิทยฐานะ และได๎รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น  
                    3) ข๎าราชการครูฯ ทุกราย มีความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ และท าให๎มีโอกาสเลื่อนเป็นวิทย
ฐานะ ที่สูงขึ้นตํอไปได๎ 
 

    7. ชื่องาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู มีวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ  ตามหลักเกณฑ์ฯ ว  21/2560 ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
          7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

      7.1.1 เชิงปริมาณ 
                          ข๎าราชการครูฯ ยื่นค าขอรับการประเมิน  จ านวน 1 ราย 

       7.1.2  เชิงคุณภาพ 
                           ข๎าราชการครูฯ  ได๎รับการตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ด าเนินการเสนอ กศจ. เพื่ออนุมัติให๎มีวิทยฐานะครูช านาญการตํอไป 

    8. ชื่องาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะ                      
ช านาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 
         8.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

      8.1.1 เชิงปริมาณ 
                          ข๎าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให๎เลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ  จ านวน 8 ราย  

       8.1.2  เชิงคุณภาพ 
                     1) ข๎าราชการครูฯ  จ านวน 7 ราย ได๎รับอนุมัติให๎เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู๎อ านวยการ
ช านาญการพิเศษ 
                     2) ข๎าราชการครูฯ จ านวน 1 ราย กศจ.ราชบุรี มีมติให๎ปรับปรุงผลงานภายใน
ก าหนดเวลา 6 เดือน 

      9. ชื่องาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะ                                         
ครูช านาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
           9.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

       9.1.1 เชิงปริมาณ 
                      1) ข๎าราชการครูฯ ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให๎เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
จ านวน 11 ราย 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน๎า 162 

 

                      2) ข๎าราชการครู ฯ ที่ยื่นค าขอรับการประเมินมีผลการประเมินผํานเกณฑ๑ และได๎รับ
อนุมัติให๎มีวิทยฐานะครูช านาญการ พิเศษ จ านวน  7 ราย ไมํได๎รับอนุมัติให๎เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญ
การพิเศษ  จ านวน 3 ราย และให๎ปรับปรุงผลงานทางวิชาการ จ านวน 1 ราย  
                      3) ข๎าราชการครูฯ รายที่สํงผลงานปรับปรุง มีผลการประเมินผํานเกณฑ๑การประเมิน 
และได๎รับอนุมัติให๎เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จ านวน 27 ราย 

         9.1.2 เชิงคุณภาพ 
                      1) ข๎าราชการครูฯ  ที่ผํานเกณฑ๑การประเมิน เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
                      2) ข๎าราชการครูฯ ที่ได๎รับอนุมัติให๎เลื่อนวิทยฐานะ จะได๎รับเงินวิทยฐานะ และได๎รับ
เงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น  
                      3) ข๎าราชการครูฯ มีความก๎าวหน๎าในวิชาชีพ และท าให๎มีโอกาสเลื่อนเป็นวิทยฐานะ           
ที่สูงขึ้นตํอไปได๎ 

        10. ชื่องาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษาเลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  กรณีเปลี่ยนต าแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 และ ว 21/2554 

  10.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

      10.1.1 เชิงปริมาณ 
       ข๎าราชการครูฯ ที่ได๎รับอนุมัติให๎เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษในต าแหนํงเดิม 

ได๎รับการประเมินด๎านที่ 1 ด๎านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด๎านที่ 2 ด๎านความรู๎
ความสามารถ ในต าแหนํงใหมํ จ านวน 2 ราย  

       10.1.2 เชิงคุณภาพ 
                       ข๎าราชการครูฯ  จ านวน 2 ราย ได๎รับอนุมัติให๎เลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
และได๎รับเงินเดือนและคําตอบแทนรายเดือน ในอันดับที่สูงขึ้น ในต าแหนํงใหมํ 
 
    11. ชื่องาน  งบประมาณเพื่อการตรวจและประเมินผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน ส าหรับ
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
          11.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

        11.1.1 เชิงปริมาณ 
                           1) ของบประมาณส าหรับการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ครั้ง 
                           2) ได๎รับงบประมาณ ครั้งที่ 1 จ านวน 165,800 บาท  
                           3) ได๎รับงบประมาณ ครั้งที่ 2 จ านวน 20,300 บาท 

         11.1.2 เชิงคุณภาพ 
                         ข๎าราชการครูฯ ที่ขอรับการประเมินให๎เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ ทุกราย                           
ได๎รับการตรวจและประเมินจากคณะกรรมการชุดที่ 2  
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3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

    1.  ชือ่งาน   การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
          1.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

             1.1.1 เชิงปริมาณ 
                 1) ข๎าราชการครูสายงานการสอนยื่นความประสงค๑ขอย๎ายประจ าปี 2562  จ านวนทั้งสิ้น 

109 ราย  ดังนี้ 
                        -  ภายในเขตพ้ืนที่   จ านวน  79  ราย  ตํางเขต/ตํางจังหวัด จ านวน  29  ราย   
                        -  ขอระงับการย๎าย จ านวน 3 ราย 
                      2) ข๎าราชการครูสายงานการสอนยื่นความประสงค๑ขอย๎ายไปตํางเขต-ตํางจังหวัด จ านวน 
50 ราย ดังนี้ 
                        - ไปตํางจังหวัด    จ านวน  34  ราย 
                        - ไปสพป.ราชบุรี เขต 2  จ านวน  8 ราย 
                        - ไป สพม.8  จ านวน  8  ราย 
                      3)  พิจารณารับย๎ายลงในต าแหนํงวําง ดังนี้   
                          (1) รอบแรก  (มีนาคม 2562) จ านวน 30 ราย 
                                   -  พิจารณารับย๎ายภายในเขตพ้ืนที่ จ านวน 19 ราย  คิดเป็นร๎อยละ 18.09 % 
                                           -  พิจารณารับยา๎ยตํางเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 11 ราย คิดเป็นร๎อยละ 10.47 % 
                          (2) รอบสอง (ตุลาคม 2563) จ านวน 40 ราย 
                            - พิจารณารับย๎ายภายในเขตพ้ืนที่ จ านวน  31 ราย คิดเป็นร๎อยละ 29.52 % 
                                       - พิจารณารับย๎ายตํางเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน 9 ราย คิดเป็นร๎อยละ  8.57 % 

          1.1.2 เชิงคุณภาพ  
                            การด าเนินงานทุกกระบวนการเป็นไปด๎วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรํงใส สามารถตรวจสอบ
ได๎ลดการขาดแคลนข๎าราชการครูที่ท าหน๎าที่สอนให๎กับสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล         
ตํอการศึกษาในสังกัด 
 

        2. ชื่องาน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
            2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

      2.1.1 เชิงปริมาณ 

                  1) ผู๎บริหารสถานศึกษายื่นความประสงค๑ขอย๎ายประจ าปี 2563  มาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1  
จ านวน   25  ราย  (ภายในเขต จ านวน  25  ราย ตํางเขตมา จ านวน  - ราย)  
                   2) ผู๎บริหารสถานศึกษายื่นความประสงค๑ขอย๎ายไปตํางเขต/ตํางจังหวัด จ านวน 3 ราย 
                   3) พิจารณารับย๎ายลงในต าแหนํงวําง   จ านวน   17   ราย  คิดเป็นร๎อยละ  68% 

           2.1.2 เชิงคุณภาพ  
                      การด าเนินงานทุกกระบวนการเป็นไปด๎วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรํงใส สามารถ
ตรวจสอบได๎ท าให๎สถานศึกษาในสังกัด มีผู๎บริหารสถานศึกษาไปปฏิบัติหน๎าที่ในต าแหนํงที่วํางตํอไป  
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       3. ชื่องาน   การด าเนนิการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 
           3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

           3.1.1 เชิงปริมาณ 

                         ชาวตํางชาติที่จัดท าสัญญาจ๎างเป็นครูสอนกับสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปี 2563   
จ านวน    34   ราย  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล สัญชาติ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 Mrs. Francisea Gawat Lorenzo     Filipino วัดอัมพวัน  
2 Mr. KYLE E. HADLEY     American บ้านสวนผึ้ง  
3 Miss  Leilanie  Velarde   Filipino วัดไผํล๎อม  
4 Ms. Neels Loots   South African   อนุบาลปากทํอ  
5 Mr. LINO – JAY L.GUIBAC    Filipino วัดพเนินพลู  
6 Mr. Augustus Nuakiba Mageto   Kenyan อนุบาลราชบุรี  
7 Ms. Adam Stanislaw    Poland อนุบาลราชบุรี  
8 Mr. Jaime Borras Rovira    Espanola อนุบาลราชบุรี  
9 Mrs. Hester Petronella  Breedt   South African   อนุบาลราชบุรี  

10 Mr. Naresh Shrestha    NEPALESE อนุบาลราชบุรี  
11 Mr.  LLNO – JAY L.GUIIBAC    FILIPIN วัดพเนินพลู  
12 Ms. George Madden    American วัดเขาวัง(แสง ชํวงสุวนิช)  
13 Mr.Augustus Nuakia Mageto   Kenyan อนุบาลราชบุรี  
14 Mr. Sander Van Lankvelt    Canadian อนุบาลราชบุรี  
15 Miss.Gloria Hosanna Basumatary     Indian อนุบาลราชบุรี  
16 Mrs. Hester Petronella Breedt    South African   อนุบาลราชบุรี  
17 Mr. Ruan Willem Brecdt    South African   อนุบาลราชบุรี  
18 Mr. Adam Rudzki    Polish อนุบาลราชบุรี  
19 Miss. Awunge Shatshang Winning   Indian อนุบาลราชบุรี  
20 Mr. Jaime Borras Rovira    Spanish อนุบาลราชบุรี  
21 Miss  Priscilla Gurung    Bhutanese อนุบาลราชบุรี  
22 Miss Jane Merey  Wangui Ksmau    Kenyan อนุบาลราชบุรี  
23 Mr. Maedine Chabane Benada    Faench อนุบาลราชบุรี  
24 Mr. Doel  Lagamayo  Espanol    Filipino อนุบาลราชบุรี  
25 Mrs. Poxanne  Divinagracia    Filipino อนุบาลราชบุรี  

 

 

 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน๎า 165 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล สัญชาติ โรงเรียน หมายเหตุ 
26 Miss Madelyn Alfaro  Pasague   Filipino อนุบาลราชบุรี  
27 Miss Fritzie Dscabusa Galeos    Filipino อนุบาลราชบุรี  
28 Mr,  Mavin M. Cuizon    Filipino อนุบาลราชบุรี  
29 Mr. Suryadi Putra    อินโดนีเซีย อนุบาลราชบุรี  
30 Mr. Patrick Vern  Autentico  Malaubang Filipino วัดเขาวัง(แสง ชํวงสุวนิช)  
31 Miss Rhey Ann Patong  Maghanoy   Filipino วัดเขาวัง(แสง ชํวงสุวนิช)  
32 Ms. Aarilyn  Autenlico  Lumahang    Filipino วัดเขาวัง(แสง ชํวงสุวนิช)  
33 Mr. Matvin M. Cuizon    Filipino อนุบาลราชบุรี  
34 Mr. Suryadi  Putra    อินโดนีเซีย รุจิรพัฒน๑  

          3.1.2 เชิงคุณภาพ  
                         การด าเนินงานทุกกระบวนการเป็นไปด๎วยความละเอียดรอบคอบ สามารถตรวจสอบ
ไดท๎ าให๎ได๎ชาวตํางชาติที่มีคุณภาพมาท าหน๎าที่สอนภาษาตํางประเทศให๎กับนักเรียนในสังกัดได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตํอการบริหารจัดการของทางราชการ  
 
      4. ชื่องาน  การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
    4.1 ผลการด าเนินการ/ผลส าเร็จ 
       4.1.1 เชิงปริมาณ 
       มีข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงครูผู๎ชํวย  ที่ได๎รับการบรรจุ
และแตํงตั้งและต๎องน าเสนอรายชื่อผู๎ทรงคุณวุฒิอ่ืนจากภายนอกสถานศึกษา เพื่อเสนอส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือให๎ กศจ.พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในการแตํงตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียม
ความพร๎อมและพัฒนาอยํางเข๎ม ต าแหนํงครูผู๎ชํวย  ในปีงบประมาณ 2563  จ านวน  125  ราย   

       4.1.2 เชิงคุณภาพ 
       ผู๎เข๎ารับการประเมินการเตรียมความพร๎อมและพัฒนาอยํางเข๎ม ได๎มีคณะกรรมการ 
ที่เป็นผู ๎มีความรู ๎ ความสามารถ และมีคุณภาพในการประเมินเพื่อให๎ได๎รับการแตํงตั ้ง  ให๎ด ารง
ต าแหนํงครู อันดับ คศ.1  ตํอไป 
 

         5.  ชื่องาน การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางและบุคลากร 

ทางการศึกษา    
             5.1 ผลการด าเนินการ/ผลส าเร็จ 
                5.1.1 เชิงปริมาณ 

          มีข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดยื่นความประสงค๑และได๎รับอนุญาต
จากผู๎มีอ านาจตามมาตรา 53  ให๎ลาออกจากราชการ ทั้งสิ้น จ านวน 10 ราย  ดังมีรายชื่อตํอไปนี้ 
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          1. นางนฤมล  คเชนทร  ต าแหนํงครู  โรงเรียนบ๎านอํางหิน อ าเภอปากทํอ  วิทยฐานะ
ครูช านาญการพิเศษ อนุญาตให๎ลาออกตั้งแตํวันที่ 1 ธันวาคม 2562 
          2. นายกุศล  กิจจานันท๑ ต าแหนํงครู โรงเรียนบ๎านรํองเจริญ อ าเภอบ๎านคา                      
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  อนุญาตให๎ลาออกตั้งแตํวันที่ 1 ธันวาคม 2562     
                               3. นางกุสุมา  ศิลปธารากุล  ต าแหนํงครู  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ าเภอเมืองราชบุรี วิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ   อนุญาตให๎ลาออกตั้งแตํวันที่ 9  ธันวาคม 2562 
          4. นายนิพนธ๑  บุญชํวย ต าแหนํงครู  โรงเรียนวัดปากทํอ (ปากทํอวิทยาคาร) อ าเภอ
ปากทํอ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อนุญาตให๎ลาออกตั้งแตํวันที่ 10  มีนาคม 2563 
          5. นางสาวอังคณา  ชุรัตน๑   ต าแหนํงครูผู๎ชํวย   โรงเรียนวัดปุาไกํ (สํวนประชานุกูล)     
ในพระบรม-ราชูนุเคราะห๑    อ าเภอปากทํอ  อนุญาตให๎ลาออกตั้งแตํวันที่ 28 กุมภาพันธ๑ 2563 
           6. นางพรเพ็ญ จันทร๑เจริญ   ต าแหนํงครู  โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ  อ าเภอปากทํอ                   
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  อนุญาตให๎ลาออกตั้งแตํวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
           7. นายวิชิต  เทพทิตย๑  ต าแหนํงครู   โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อ าเภอเมืองราชบุรี                 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อนุญาตให๎ลาออกตั้งแตํวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 
           8. นางวราพร  เนียมรักษา  ต าแหนํงครู   โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อ าเภอเมือง
ราชบุรี วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อนุญาตให๎ลาออกตั้งแตํวันที่ 1  พฤษภาคม 2563 
           9. นายทัศวรรษ  อุดไชย   ต าแหนํงครูผู๎ชํวย  โรงเรียนบ๎านทํามะขาม อ าเภอสวนผึ้ง                  
ให๎ออกตั้งแตํวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 
          10. นางปาริชาต อ่ิมดวง  ต าแหนํงนักวิเคราะห๑นโยบายและแผนช านาญการพิ เศษ              
กลุํมนโยบายและแผน   สพป.ราชบุรี เขต 1  อนุญาตให๎ลาออกตั้งแตํวันที่  3 กันยายน 2563 

 

                   5.1.2 เชิงคุณภาพ 

           ได๎ด าเนินการจัดท าการตรวจสอบข๎อมูลผู๎ยื่นความประสงค๑ลาออกจากราชการเป็นไป
ตามกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่ก าหนดอยํางถูกต๎อง 
 

        6. ชื่องาน การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป  กลุ่มงานบริหารทั่วไป ต าแหน่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
            6.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                   6.1.1 เชิงปริมาณ 
             1) มีผู๎สมัครเข๎ารับการประเมินสมรรถนะ  จ านวน 5 คน  มีผู๎เข๎ารับการประเมินความรู๎
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข๎อเขียน) จ านวน 4  คน คิดเป็นร๎อยละ 80.00  
             2) มีผู๎ผํานการประเมินความรู๎ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข๎อเขียน) จ านวน 
3 คน จากผู๎เข๎ารับการประเมินความรู๎ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข๎อเขียน)  4 คน  คิดเป็น   
ร๎อยละ 75.00  
             3) ผู๎ผํานการประเมินความรู๎ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบ
สัมภาษณ๑) จ านวน 4 คน จากผู๎เข๎ารับการประเมิน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
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                   6.1.2 เชิงคุณภาพ  
                     ผู๎ผํานการสรรหาที่ได๎รับการขึ้นบัญชี ตามหลักเกณฑ๑เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ   
เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี     
เขต 1  มีผู๎ปฏิบัติงานที่มีความรู๎ ความสามารถตามท่ีต๎องการ 
 

 
4. กลุ่มงานบ าเหน็จและทะเบียนประวัติ 

    1. ชื่องาน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
         1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     1.1.1 เชิงปริมาณ 
        1) เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 

             จ านวนข๎าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 จ านวน 47 คน 
       - เงินเดือนรวม จ านวน 2,100,650.00 บาท 
       - วงเงินที่ได๎รับจัดสรร  จ านวน 62,809.44 บาท 
       - ได๎เลื่อน 3.6% จ านวน   9 คน เป็นเงิน 15,555.88 บาท 
       - ได๎เลื่อน 3.5% จ านวน 20 คน เป็นเงิน 25,240.00 บาท 
       - ได๎เลื่อน 3.4% จ านวน 14 คน เป็นเงิน 17,540.00 บาท 
       - ได๎เลื่อน 3.3% จ านวน  2  คน เป็นเงิน 2,840.00 บาท 
       - ได๎เลื่อน 3.15% จ านวน  1  คน เป็นเงิน 570.00 บาท 
       - ได๎เลื่อน 2.9% จ านวน  1  คน เป็นเงิน 1,060.00 บาท 
         รวมเลื่อนทั้งสิ้น  47  คน  ใช๎เงิน 62,805.88 บาท 

        
       2) เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
             จ านวนข๎าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 จ านวน 50 คน 

         - เงินเดือนรวม จ านวน 2,233,920.00 บาท 
               - วงเงินที่ได๎รับจัดสรร จ านวน 66,794.21 บาท 

         - ได๎เลื่อน 3.9% จ านวน   8 คน เป็นเงิน 14,927.74 บาท 
         - ได๎เลื่อน 3.8% จ านวน   9 คน เป็นเงิน 12,830.00 บาท 

               - ได๎เลื่อน 3.7% จ านวน 14 คน เป็นเงิน 18,700.00 บาท 
               - ได๎เลื่อน 3.6% จ านวน 13 คน เป็นเงิน 16,630.00 บาท 
               - ได๎เลื่อน 3.5% จ านวน  2 คน เป็นเงิน 2,560.00 บาท 
               - ได๎เลื่อน 3.1% จ านวน  1 คน เป็นเงิน 1,140.00 บาท 

           รวมเลื่อนทั้งสิ้น  47  คน  ใช๎เงิน 66,787.74 บาท 
               - ไมํได๎เลื่อน จ านวน 3 คน   
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1.1.2 เชิงคุณภาพ 
         ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหนํงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  

ได๎รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดํนทุกคน 
 

      2. ชื่องาน  การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ 
           2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

       2.1.1 เชิงปริมาณ 
            การเลื่อนคําตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
                จ านวนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 จ านวน    18 คน 

                           - คําตอบแทนตํอเดือน        จ านวน 396,790.00    บาท 
                 - วงเงินร๎อยละ 4          จ านวน   15,871.60   บาท 

                            - เลื่อนคําตอบแทนร๎อยละ 4.3 จ านวน  4  คน     ใช๎เงิน      3,730.00   บาท 
                            - เลื่อนคําตอบแทนร๎อยละ 4.25 จ านวน 3  คน    ใช๎เงิน      2,930.00   บาท 
                            - เลื่อนคําตอบแทนร๎อยละ 4.10  จ านวน 10 คน  ใช๎เงิน      9,210.00   บาท  
                            - ไมํเลื่อนคําตอบแทน  จ านวน  1  คน (ปฏิบัติงานไมํครบ 8 เดือน 7 คน) 

                 รวมใช๎เงินทั้งสิ้น             15,870.00   บาท 
                  คงเหลือเงิน                        01.60   บาท  

         2.1.2 เชิงคุณภาพ 
                 พนักงานราชการได๎รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเดํน   จ านวน  8 คน  

ระดับดีมาก  จ านวน  10  คน 
 

     3. ชื่องาน การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
           3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

         3.1.1 เชิงปริมาณ 
                1) เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) 

                              - จ านวนลูกจ๎างประจ า มีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563  จ านวน 59 คน 
                              - โควตา 15%  =  8.85  
                              - คําจ๎างรวมตํอเดือน   จ านวน 1,658,770.00  บาท 

              - เลื่อน  1  ขั้น จ านวน   8 ราย  เป็นเงิน      8,190.00  บาท 
                              - เลือ่น   0.5 ขั้น จ านวน 51 ราย  เป็นเงิน     27,190.00  บาท 

                 2) เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) 
-                - จ านวนลูกจ๎างประจ า มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 จ านวน 59 คน 

               - โควตา 15%  =  9  
-                - คําจ๎างรวมตํอเดือน   จ านวน 1,694,700.00   บาท 
                    - วงเงินร๎อยละ 6% ของคําจ๎าง  จ านวน    101,682.00  บาท 

                               - ใช๎เลื่อน 1 เม.ย. 63    จ านวน      35,930.00   บาท 
                                - เลื่อน  1  ขั้น จ านวน  59 ราย   เป็นเงิน      63,240.00  บาท 

                   รวม     ใช๎เงิน      63,240.00  บาท  
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           3.2.2 เชิงคุณภาพ 
             ลูกจ๎างประจ ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยูํในระดับดีเดํนทุกคน และได๎เลื่อนขั้น 

คําจ๎างทุกคน 

      4. ชื่องาน  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

          4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

                4.1.1 เชิงปริมาณ  
             ด าเนินการเรื่องเลื่อนเงินเดือนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563)   จ านวน  1,820  ราย  จ าแนกดังนี้ 
   1) ครูผู๎ชํวย      จ านวน   295   ราย  
   2) คร ู     จ านวน         1,339   ราย  
   3) รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน               3    ราย  
   4) ผู๎อ านวยการสถานศึกษา            จ านวน           171     ราย 

                 5) ศึกษานิเทศก๑    จ านวน               9 ราย   
                 6) รอง ผอ.สพท.    จ านวน               3    ราย 

       ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)     จ านวน  1,848  ราย  จ าแนกดังนี้ 
   1) ครูผู๎ชํวย      จ านวน   318   ราย  
   2) ครู     จ านวน         1,342    ราย  
   3) รองผู๎อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน              3      ราย  
   4) ผู๎อ านวยการสถานศึกษา            จ านวน           171     ราย 

                 5) ศึกษานิเทศก๑    จ านวน             11 ราย  
                 6) รอง ผอ.สพท.    จ านวน               3 ราย 

 

       4.1.2 เชิงคุณภาพ  
 1) ข๎าราชการครูได๎รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให๎ได๎รับ

การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) จ านวน 1,810 ราย  ไมํเลื่อนเงินเดือน จ านวน  10 ราย   
เนื่องจากบรรจุไมํครบ 4 เดือน  จ านวน 8 ราย ลาออกหลังนับมีตัว จ านวน 1 ราย ลาศึกษาตํอไมํเป็นไป
ตามกฎ ก.ค.ศ.ข๎อ 11 จ านวน 1 ราย 
               2) ข๎าราชการครูได๎รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให๎ได๎รับ
การเลื่อน เงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563) จ านวน 1,791 ราย  ไมํเลื่อนเงินเดือน จ านวน  57 ราย      
เนื่องจากบรรจุไมํครบ  4  เดือน  จ านวน  29 ราย / เงินเดือนเต็มขั้นและเกษียณ จ านวน  3  ราย             
ถูกลงโทษทางวินัย จ านวน 4 ราย ลาศึกษาตํอไมํเป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.ข๎อ 11 จ านวน 1 ราย   
               3) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจ ในการปฏิบัติหน๎าที่ราชการมากยิ่งข้ึน 
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    5.  ชื่องาน การจัดท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า   
        5.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ   

   5.1.1 เชิงปริมาณ  
                  1) จัดท าบัญชีถือจํายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  2,046  อัตรา               
มีคนครอง 1,757  อัตรา  วําง  289  อัตรา  โดยจ าแนกตามอันดับอัตราเงินเดือน ดังนี้  
           1.  อันดับ  ครูผู๎ชํวย   305   อัตรา  
           2.  อันดับ  คศ.1              478 อัตรา 
           3.  อันดับ  คศ.2              378  อัตรา 
           4.  อันดับ  คศ.3                       868 อัตรา 
           5.  อันดับ  คศ.4                                 17 อัตรา  

 2) จัดท าบัญชีถือจํายข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)            
จ านวน  56 อัตรา  มีคนครอง 46 อัตรา วําง 10 อัตรา  โดยจ าแนกตามประเภทและระดับเงินเดือน ดังนี้ 
          1. ประเภททั่วไป -         -  ระดับ  ปฏิบัติงาน        1 อัตรา  
      -  ระดับ  ช านาญงาน       11 อัตรา 
      -  ระดับ  อาวุโส               - อัตรา 
          2. ประเภทวิชาการ -  ระดับ  ปฏิบัติการ        2     อัตรา 
      -  ระดับ  ช านาญการ       22 อัตรา 
      -  ระดับ  ช านาญการพิเศษ  20 อัตรา 

  3) จัดท าบัญชีถือจํายลูกจ๎างประจ า  จ านวน  68  อัตรา  มีคนครอง 60 อัตรา                
(วําง 5 อัตรา) โดยจ าแนกตามต าแหนํงและระดับเงินเดือน 
                            1. พนักงานธุรการ  ระดับ ส 4    1 อัตรา   
                            2. ชํางไฟฟูา  ระดับ ช 3    4 อัตรา  
                            3. ชํางไฟฟูา  ระดับ ช 4    9 อัตรา  
                            4. ชํางไม๎   ระดับ ช 4   18 อัตรา 
                            5. ชํางปูน   ระดับ ช 3     4 อัตรา 
                            6. ชํางปูน   ระดับ ช 4   19 อัตรา 
                            7. ชํางสี   ระดับ ช 4                      2 อัตรา 
                            8. ชํางครุภัณฑ๑     ระดับ ช 3   11 อัตรา 

   5.1.2 เชิงคุณภาพ 
      หนํวยงานราชการด าเนินการจัดท าบัญชีถือจํายถูกต๎องตามระเบียบ แนวปฏิบัติ  
 
      6.  ชื่องาน   การจัดท าระบบฐานข้อมูลและเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง 
           6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
               6.1.1 เชิงปริมาณ 
                ด าเนินการจัดท าระบบฐานข๎อมูลและเบิกจํายตรงกับกรมบัญชีกลาง ตามข๎อมูลการ
เปลี่ยนแปลงของค าสั่งตํางๆ ของแตํละเดือนในรอบปีงบประมาณ 2563  จ านวน  365  ค าสั่ง/ฉบับ  
5,051  ราย  จ าแนกดังนี้ 
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       1)  ค าสั่งให๎มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  จ านวน  24  ค าสั่ง   98  ราย 
       2)  ค าสั่งให๎ได๎รับเงินเดือนสูงกวําหรือต่ ากวําขั้นต่ าหรือสูงกวําขั้นสูงฯจ านวน 4 ค าสั่ง  81 ราย 
       3)  ประกาศเกษียณ   จ านวน  8  ประกาศ 121 ราย       
       4)  ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน  จ านวน  12  ค าสั่ง  4,050  ราย    
       5)  แก๎ไขค าสั่งตํางๆ  จ านวน     42  ค าสั่ง    142  ราย    
       6)  ค าสั่งลาออกจากราชการ   จ านวน   9  ค าสั่ง   11   ราย    
       7)  ค าสั่งบรรจุและแตํงตั้ง  จ านวน    18  ค าสั่ง    161  ราย    
       8)  ค าสั่งเปลี่ยนต าแหนํง จ านวน  5  ค าสั่ง  12  ราย     
                9)  ค าสั่งย๎าย/โอนข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ านวน 50 ค าสั่ง136 ราย  
      10)  ค าสั่งแตํงตั้งครูผู๎ชํวยเป็นครู  จ านวน  5  ค าสั่ง  51  ราย    
      11)  ปรับปรุงฐานข๎อมูลบุคลากร  จ านวน   188  ชุด  188  ราย        

                6.1.2 เชิงคุณภาพ  
            ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ลูกจ๎างประจ า  มีความพึงพอใจในการได๎รับ

เงินเดือนตามค าสั่งสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของแตํละเดือน 
 

    7.  ชื่องาน   การเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  
               7.1.1 เชิงปริมาณ  
         ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีข๎าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาเกษียณอายุ
ราชการ  จ านวน  116  ราย  จ าแนกดังนี้ 

1. ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1)  ผู๎อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน    15 ราย 
    2)  ครู   จ านวน            97 ราย    

     2. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38ค.(2)   
         1)  นักทรัพยากรบุคคล จ านวน               2 ราย 
         2)  นักจัดการงานทั่วไป จ านวน     1   ราย  
         3)  เจ๎าพนักงานธุรการ จ านวน     1 ราย    
                7.1.2 เชิงคุณภาพ    
            ผู๎เกษียณอายุราชการ/หนํวยงานราชการด าเนินการถูกต๎องตามระเบียบและได๎
เกษียณอายุราชการครบทุกราย 
   8. ชื่องาน  การเกษียณอายุราชการของลูกจ้างประจ า 

        8.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  

               8.1.1 เชิงปริมาณ  
      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  มีลูกจ๎างประจ าเกษียณอายุราชการ  จ านวน 10 ราย  ดังนี้ 
  1)  ชํางไฟฟูา  ช 4 จ านวน     1   ราย 
  2)  ชํางปูน  ช 4  จ านวน    2   ราย 
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  3)  ชํางไม๎  ช 4  จ านวน  4   ราย 
  4)  ชํางสี ช 3  จ านวน  2 ราย 
  4)  ชํางครุภัณฑ๑  ช 3 จ านวน            1   ราย 

               8.1.2 เชิงคุณภาพ   
          ผู๎เกษียณอายุราชการ/หนํวยงานราชการด าเนินการถูกต๎องตามระเบียบและได๎
เกษียณอายุราชการครบทุกราย 
 

       9.  ชื่องาน  การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ   

             9.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  

               9.1.1 เชิงปริมาณ 
      ด าเนินการจัดท าฐานข๎อมูลบุคลากรภาครัฐให๎แกํข๎าราชการในสังกัด  จ านวน  214  ราย         
จ าแนกดังนี ้
  1)  เพ่ิมข๎อมูลข๎าราชการบรรจุใหมํ            จ านวน  100 ราย 
  2)  ปรับปรุงข๎อมูลข๎าราชการรายเดิม  จ านวน            114 ราย 

                9.1.2 เชิงคุณภาพ 

         ข๎าราชการ / ลูกจ๎างประจ า และบุคคลในครอบครัวที่ถูกต๎องตามกฎหมายมีข๎อมูล
ในฐานข๎อมูลของกรมบัญชีกลางที่สามารถเบิกสวัสดิการคํารักษาพยาบาลตามโครงการจํายตรงได๎ตามสิทธิ 
โดยไมํต๎องส ารองการจํายเงินไปกํอน 
 
 

     10. ชื่องาน   การแสดงเจตนาระบุผู้รับบ าเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการบรรจุใหม่ 
           10.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  

10.1.1 เชิงปริมาณ  
ด าเนินการจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู๎รับบ าเหน็จตกทอด ข๎าราชการบรรจุใหมํ        

ในสังกดั จ านวน  130  ราย    

10.1.2 เชิงคุณภาพ 
      ข๎าราชการที่บรรจุใหมํ มีเอกสารหลักฐานแสดงเจตนาระบุตัวผู๎รับบ าเหน็จตกทอด 

ตามประกาศกระทรวงการคลัง ในแฟูมประวัติครบทุกราย  
 
        11. ขื่องาน  การจัดท าบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล 
          11.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

  11.1.1 เชิงปริมาณ  

                           การจัดท าบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล  จ านวน  30  ราย 

 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน๎า 173 

 

11.1.2 เชิงคุณภาพ 

                         การให๎บริการเป็นไปด๎วยความสะดวก รวดเร็ว ราบรื่น บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย
และวัตถุประสงค๑ ที่ก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎มาติดตํอขอใช๎บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ได๎รับความสะดวกและพึงพอใจ 
 

    12. ชื่องาน การจัดท าแฟ้มประวัติ และ ก.ค.ศ.16 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 

          12.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

      12.1.1 เชิงปริมาณ 
                 ได๎แฟูมประวัติและประวัติ ก.ค.ศ.16 ตามจ านวนผู๎รับการบรรจุใหมํ 129 ราย  

       12.1.2 เชิงคุณภาพ  
                     ได๎ประวัติที่สมบูรณ๑ ครบถ๎วน ถูกต๎อง 

    13. ชื่องาน การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 

           13.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                 13.1.1 เชิงปริมาณ  

                       ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎รับการยกเว๎นการเกณฑ๑ทหาร จ านวน  4  ราย 

                 13.1.2 เชิงคุณภาพ 

            ข๎าราชการครูที่ได๎รับการยกเว๎นการเกณฑ๑ทหารได๎ปฏิบัติหน๎าที่สอนอยํางเต็มที่
เป็นขวัญและก าลังใจแกํข๎าราชการครู และเป็นประโยชน๑ตํอทางราชการ 
 

     14.  ชื่องาน การส ารวจวันลาหยุดราชการของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
ประจ าปีงบประมาณ 

          14.1 ผลการด าเนนิงาน/ผลส าเร็จ 

                 14.1.1 เชิงปริมาณ  
                      ได๎รับรายงานบัญชีวันลาหยุดราชการของข๎าราชการและลูกจ๎างประจ า ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ านวน 2,004 ราย 

       -  ข๎าราชการครู จ านวน  1887  ราย 
       -  บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2)  จ านวน  58  ราย   
       -  ลูกจ๎างประจ า  จ านวน 68  ราย 

                 14.1.2 เชิงคุณภาพ 
          สามารถด าเนินการจัดเก็บบัญชีวันลาข๎าราชการและลูกจ๎างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 
2563  ได๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน 
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     15. ชื่องาน จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7  ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
           15.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

15.1.1 เชิงปริมาณ  
งานจัดท าข๎อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ  ก.พ.7 
ก.ค.ศ.16 ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ๎างประจ า จ านวน  6,277 ราย              
มีรายละเอียดดังนี้ 
                        1) ลงรายการเพ่ิมวุฒิ ให๎แกํข๎าราชการครู จ านวน 15 ราย  
                        2) ลงรายการเปลี่ยนแปลงรายการของข๎าราชการครู 

            - เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล จ านวน 7 ราย 
                  - เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจดทะเบียนสมรส จ านวน 19 ราย 
                  - เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจดทะเบียนหยํา จ านวน 6 ราย 
                           - เปลี่ยนแปลงเนื่องจากน าชื่อคูํสมรสออกเนื่องจากถึงแกํกรรม จ านวน 1 ราย 
               3)  ลงรายการข๎าราชการลาออกจากราชการ จ านวน 12 ราย 
               4)  ลงรายการข๎าราชการครูถึงแกํกรรม จ านวน 2 ราย 
               5)  ลงรายการบรรจุ ย๎าย โอน แตํงตั้ง การพัฒนาอยํางเข๎มครูผู๎ชํวยให๎ด ารงต าแหนํงครู จ านวน  
284  ราย 
                 6) ลงรายการเลื่อนวิทยฐานะข๎าราชการครู  
                     - ครูช านาญการพิเศษ จ านวน   69 ราย 
                               - ครูช านาญการ  จ านวน  16  ราย 
                  7) ลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนข๎าราชการครู 1 ตุลาคม  2562 จ านวน 1,887 ราย,             
1 เมษายน 2563 จ านวน 1,820 ราย 
                 8) ลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ๎างประจ า 1 ตุลาคม 2562 จ านวน 68 ราย, 1 เมษายน 
2562 จ านวน 68 ราย 
                            9) ลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) 1 ตุลาคม 
2561  จ านวน  50 ราย, 1 เมษายน 2562 จ านวน 49 ราย 
                  10) ลงรายการบันทึกวันลาหยุดราชการของข๎าราชการครู จ านวน 1,887 ราย 
                           11) ลงรายการบันทึกวันลาหยุดราชการของลูกจ๎างประจ า จ านวน 68 ราย 

              15.1.2 เชิงคุณภาพ 
              สามารถด าเนินการข๎อมูลในทะเบียนประวัติให๎เป็นป๓จจุบันและถูกต๎อง ข๎อมูลที่จัดเก็บ
ในโปรแกรม ไปใช๎ในการประมวลผลทางวิชาการตําง ๆ เชํน กลุํมงานนิเทศติดตามและประเมินผล       
กลุํมงานนโยบายและแผน กลุํมงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุํมอ านวยการ  กลุํมกฎมาย   
และคดี กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑ 
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     16. ชื่องานการขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 
           16.1 ผลการด าเนนิงาน/ผลส าเร็จ 
                 16.1.1 เชิงปริมาณ  
                การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ  จ านวน  15 ราย รายละเอียดดังนี้ 
             - วุฒิ ปร.ด. จาก ม.ศิลปากร  จ านวน  1  ราย 
                     - วุฒิ ศษ.ม. จาก ม.ศิลปากร  จ านวน  4  ราย 
             - วุฒิ ศษ.ม. จาก ม.ปทุมธานี  จ านวน  2  ราย 
             - วุฒิ ค.ม. จาก ม.ราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง จ านวน  6  ราย 
             - วุฒิ ค.ม. จาก ม.สวนสุนันทา  จ านวน  1  ราย 
             - วุฒิ ปร.ด. จาก ม.ราชภัฏนครปฐม จ านวน  1  ราย 
 
                  16.1.2 เชิงคุณภาพ 
      เป็นการด าเนินการปรับปรุงข๎อมูลวุฒิการศึกษาของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให๎เป็นป๓จจุบัน สามารถน าวุฒิการศึกษาไปเป็นข๎อมูลประกอบในการย๎าย เลื่อนวิทยฐานะ          
ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

    17. ชื่องาน บันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
          17.1 ผลการด าเนนิงาน/ผลส าเร็จ 

    17.1.1 เชิงปริมาณ  
              บันทึกวันลาประจ าปีในแฟูมประวัติข๎าราชการและลูกจ๎างประจ า จ านวน  2,013 ราย 

                - ข๎าราชการครู จ านวน 1,887 ราย          
                - บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2)  จ านวน 58 ราย 
                - ลูกจ๎างประจ า จ านวน 68 ราย 

              17.1.2 เชิงคุณภาพ 
   สามารถลงวันลาประจ าปีของข๎าราชการครู และลูกจ๎างประจ าในสังกัด ในปีงบประมาณ 2562 
ให๎เป็นป๓จจุบันทุกราย 
 

     18. ชื่องาน การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 
           18.1 ผลการด าเนนิงาน/ผลส าเร็จ 

             18.1.1 เชิงปริมาณ  

                        มีผู๎มาติดตํอยื่นความจ านงในการขอส าเนาทะเบียนประวัติ  ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16  
จ านวน 408 ราย 

             19.1.2 เชิงคุณภาพ 
                    การให ๎บริการเป็นไปด๎วยความสะดวก รวดเร็ว  ราบรื ่น  บรรล ุผลส าเร ็จตาม
เปูาหมาย และวัตถุประสงค๑ ที ่ก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ ผู ๎มาติดตํอราชการและใช๎บริการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได๎รับความสะดวกและพึงพอใจ 
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     19. ชื่องาน การจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ย้าย
ไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนหรือส่วนราชการอื่น 
  19.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

        19.1.1 เชิงปริมาณ  
                งานการจัดสํงทะเบียนประวัติและก.พ.7 ของข๎าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ย๎าย
ไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนหรือสํวนราชการอ่ืน จ านวน  52  ราย  

        19.1.2 เชิงคุณภาพ 
             สามารถด าเนินการสํงแฟูมประวัติ และ ก.พ.7 ข๎าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา     
ที่ย๎ายไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนหรือสํวนราชการอ่ืน ได๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน 
 
 

     20.ชื่องาน การรับทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไป
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน หรือส่วนราชการอื่น 
           20.1 ผลการด าเนนิงาน/ผลส าเร็จ 

20.1.1 เชิงปริมาณ  
                    งานการรับทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข๎าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่
ย๎ายไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนหรือสํวนราชการอ่ืน จ านวน  44  ราย  
                   20.1.2 เชิงคุณภาพ 
 -                สามารถด าเนินการรับแฟูมประวัติ และ ก.พ.7 ข๎าราชการข๎าราชการครูบุคลากร                       
ทางการศึกษา  ที่ย๎ายมาด ารงต าแหนํงสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และจัดเก็บตาม
ระเบียบแนวปฏิบัติ ได๎ถูกต๎อง ครบถ๎วน และค๎นหาได๎งําย สะดวก รวดเร็ว 
  
      21. ชื่องาน การด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ที่ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรม    
 

            21.2 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                   21.1.1 เชิงปริมาณ  
                    งานการด าเนินการเกี่ยวกับแฟูมประวัติของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ลาออกจากราชการ จ านวน 11 ราย และถึงแกํกรรม  จ านวน  2  ราย  

                   21.1.2 เชิงคุณภาพ 
                สามารถด าเนินการลงรายการใน ก.พ.7 ของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ลาออกจากราชการ และถึงแกํกรรม สํงแฟูมประวัติให๎กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑ ได๎เรียบร๎อย
และเกิดประโยชน๑ตํอข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ 
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     22. ชื่องาน การเสนอขอพระราชทานราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
            22.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

22.1.1 เชิงปริมาณ  
                        การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ๑และเหรียญจักรพรรดิมาลา  จ านวน  
211 ราย  รายละเอียดดังนี้ 
             ชั้นสายสะพาย 
                 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                 - ประถมาภรณ๑มงกุฎไทย (ป.ม.)  บุรุษ 11 ราย สตรี 4 ราย 
             ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
             ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                - ทวีติยาภรณ๑ช๎างเผือก (ท.ช.)  บุรุษ   1 ราย สตรี 33 ราย 
                - ทวีติยาภรณ๑มงกุฎไทย (ท.ม.)  บุรุษ 16 ราย สตรี 50 ราย 
                - ตริตาภรณ๑ช๎างเผือก (ต.ช.)  บุรุษ   -  ราย    สตรี   1 ราย 
                - ตริตาภรณ๑มงกุฎไทย (ต.ม.)  บุรุษ 15 ราย สตรี 43 ราย 
                - จัตุรถาภรณ๑มงกุฎไทย (จ.ม.)  บุรุษ   -  ราย    สตรี   1 ราย 
             ลูกจ้างประจ า 

               - จัตุรถาภรณ๑มงกุฎไทย (จ.ม.)    บุรุษ   1 ราย สตรี   1 ราย 
                - เบญจมาภรณ๑ช๎างเผือก (บ.ช.)   บุรุษ   2 ราย  สตรี   1 ราย 
             พนักงานราชการ 
                - เบญจมาภรณ๑มงกุฎไทย (บ.ม.)   บุรุษ   -  ราย  สตรี    1 ราย     
        เหรียญจักรพรรดิมาลา      บุรุษ   5 ราย  สตรี  25 ราย 
                ชั้นสายสะพาย 
             ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              - ประถมาภรณ๑ช๎างเผือก (ป.ช.)      บุรุษ   – ราย   สตรี  2  ราย 
              - ประถมาภรณ๑มงกุฎไทย (ป.ม.)     บุรุษ   9 ราย   สตรี  5  ราย 
       ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
              ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
               - ทวีติยาภรณ๑ช๎างเผือก (ท.ช.)    บุรุษ   4 ราย   สตรี  17 ราย 
               - ทวีติยาภรณ๑มงกุฎไทย (ท.ม.)    บุรุษ 17 ราย   สตรี  56 ราย 
               - ตริตาภรณ๑มงกุฎไทย (ต.ม.)    บุรุษ   6 ราย   สตรี  27 ราย 
             ลูกจ้างประจ า 
               - เบญจมาภรณ๑ช๎างเผือก (บ.ช.)     บุรุษ  1  ราย 
             พนักงานราชการ 
               - เบญจมาภรณ๑ช๎างเผือก (บ.ช.)     บุรุษ  1  ราย 
       เหรียญจักรพรรดิมาลา      บุรุษ  4  ราย สตรี 44 ราย 
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                 22.1.2 เชิงคุณภาพ 
                   สามารถสร๎างความพึงพอใจและเป็นการสร๎างขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานให๎แกํ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ๎างประจ า (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการเป็นอยํางดียิ่ง 
และท าให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 มีความภาคภูมิใจ สํงผลให๎
มีความตั้งใจ ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ท าให๎ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ 
และสร๎างประโยชน๑ตํอสังคมโดยสํวนรวม  
 

     23. ชื่องาน การจ่ายประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    23.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

23.1.1 เชิงปริมาณ  
                          งานการจํายประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ๑  จ านวน  418 ราย รายละเอียดดังนี้  
                      ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
           ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          - ทวีติยาภรณ๑ช๎างเผือก (ท.ช.) บุรุษ  30 ราย สตรี  82 ราย 
          - ทวีติยาภรณ๑มงกุฎไทย (ท.ม.) บุรุษ   7  ราย สตรี  44 ราย 

         - ตริตาภรณ๑ช๎างเผือก (ต.ช.) บุรุษ   6  ราย สตรี  13 ราย 
                   - ตริตาภรณ๑มงกุฎไทย (ต.ม.) บุรุษ   7  ราย สตรี  32 ราย 
          - เหรียญจักรพรรดิมาลา  บุรุษ  46 ราย สตรี  142 ราย 
           ลูกจ้างประจ า 
          - จัตุรถาภรณ๑ช๎างเผือก (จ.ช.) บุรุษ  1  ราย สตรี  -  ราย 
          - จัตุรถาภรณ๑มงกุฎไทย (จ.ม.) บุรุษ  1  ราย สตรี  -  ราย 

         - เบญจมาภรณ๑ช๎างเผือก (บ.ช.) บุรุษ  4  ราย สตรี  1  ราย 
         พนักงานราชการ 
         - เบญจมาภรณ๑ช๎างเผือก (บ.ช.) บุรุษ  -  ราย   สตรี  2  ราย  

23.1.2 เชิงคุณภาพ 
      สามารถด าเนินการจํายใบก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ๑ให๎แกํผู๎ได๎รับพระราชทานได๎
ถูกต๎องครบถ๎วน 

 

     24. ชื่องานการขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ กรณีทัศนศึกษาและภารกิจครอบครัว 
            24.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

24.1.1 เชิงปริมาณ  
    การขออนุญาตให๎ข๎าราชการไปตํางประเทศ   จ านวน  11  ราย 
    - กรณีไปทัศนศึกษา     จ านวน  10  ราย 
   - กรณีภารกิจครอบครัว               จ านวน    1  ราย 

                    24.1.2 เชิงคุณภาพ 

               ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎เพ่ิมพูนความรู๎ ประสบการณ๑ และ
ศึกษาวัฒนธรรม ของแตํละประเทศ เพ่ือน าความรู๎และประสบการณ๑ที่ได๎รับมาใช๎ในการเพ่ิมทักษะในการ
สอนนักเรียนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสร๎างขวัญและก าลังใจให๎แกํข๎าราชการดังกลําว 
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    25. ชื่องาน การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการบ าเหน็จ
บ านาญ                               
           25.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

     25.1.1 เชิงปริมาณ 
 การขอท าบัตรประจ าตัวเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ จ านวน  604 ราย  รายละเอียดดังนี้   
 บัตรประจ าตัวข๎าราชการครู  จ านวน  445  ราย 
  บัตรประจ าตัวข๎าราชการบ านาญ  จ านวน  139  ราย 
  บัตรประจ าตัวบุคลากรทางการศึกษา จ านวน      4  ราย 
  บัตรประจ าตัวลูกจ๎างประจ า  จ านวน      3  ราย 

      25.1.2 เชิงคุณภาพ  
             การให๎บริการเป็นไปด๎วยความสะดวก รวดเร็ว ราบรื่น บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมายและ 
วัตถุประสงค๑ที่ก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ ผู๎มาติดตํอราชการและใช๎บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได๎รับความสะดวกและพึงพอใจ 
 
     26. ชื่องาน การขอพระราชทานเพลิงศพ 
            26.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

 26.1.1 เชิงปริมาณ        
การขอพระราชทานเพลิงศพ จ านวน  6  ราย มีรายละเอียดดังนี้ 
              1) นายสุรพล  อินทรช านาญ ข๎าราชการบ านาญ 
              2) นายทองหลํอ  วรานนท๑ ข๎าราชการบ านาญ 
              3) นางสมใจ  บุญลา    ข๎าราชการบ านาญ 
              4) นายปรีชา  แขํงขัน  ข๎าราชการบ านาญ 
              5) นายทองค า  นาคสิงห๑ ข๎าราชการบ านาญ 
              6) นางบุญเอ้ือ  ตระกาลผล ข๎าราชการบ านาญ 

                     26.1.2 เชิงคุณภาพ 
                          เป็นเกียรติสูงสุดของผู๎วายชนม๑และเป็นเกียรติประวัติตํอวงศ๑ตระกูลของผู๎วายชนม๑  
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

    ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได๎ด าเนินงานตาม
นโยบาย ภารกิจ หน๎าที่ โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข๎อง 
บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรมตําง ๆ ตามลักษณะของงาน ได๎ดังนี้ 

1. งานพัฒนา 
    1. ชื่องาน โครงการฝึกอบรม 
 1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได๎ด าเนินการจัดอบรม จ านวน  3 โครงการ คือ 
    1.1.1. โครงการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย   

  1) เชิงปริมาณ 
     ครั้งที่ 1 ครูผู๎ชํวยเข๎ารับการอบรม จ านวน 100 คน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562                   

ณ ห๎องประชุมลีลาวดี อ.เมือง จ.ราชบุรี   
     ครั้งที่ 2 ครูผู๎ชํวยเข๎ารับการอบรม  จ านวน 52 คน  ในวันที่  28  สิงหาคม 2563 

ณ ห๎องประชุมอาคารสมาคมครูและผู๎ปกครอง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี   

   2) เชิงคุณภาพ 
     ครูผู๎ชํวยได๎รับความรู๎ความใจ ในบทบาทหน๎าที่ ได๎รับความรู๎เรื่องศาสตร๑พระราชาสูํการ

พัฒนาการศึกษา  วินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะการใช๎ภาษาและเทคโนโลยี
ดิจิตอล การจัดการเรียนการสอนและการบริหารชั้นเรียน  

    1.1.2  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สู่มาตรฐานสากล อย่างมีคุณธรรมความโปร่งใส  
           1) เชิงปริมาณ 
                       ด าเนินการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 

        1. ข๎าราชการและลูกจ๎าง ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 เข๎ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 วันที่ 22  กันยายน 2563  ณ  หอประชุมป๓กษาสวรรค๑ อ.เมือง จ.ราชบุรี  จ านวน 83 คน   

            2. ข๎าราชการลูกจ๎าง  ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 และผู๎บริหารสถานศึกษา  เข๎ารํวมศึกษาดูงานการบริหารจัดการ และงานประเมินคุณธรรม  ความโปรํงใส 
ITA  ณ สพป.จันทบุรี เขต  1 และ สพม.17  วันที่ 23-25 กันยายน 2563 จ านวน 80 คน  
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      2) เชิงคุณภาพ  
                       บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ 
ผู๎บริหารสถานศึกษา  มีกระบวนทัศน๑ คํานิยมด๎านคุณธรรมความโปรํงใส มีวิธีปฏิบัติ งานที่มีคุณภาพสูงขึ้น 
มีแนวทางปฏิบัติงานที่หลากหลายและเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และได๎น าเสนอผลการปฏิบัติงาน        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของทุกกลุํม 

            1.1.3 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง   
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

1) เชิงปริมาณ 
    ข๎าราชการครูที่ผํานการสอบคัดเลือกให๎บรรจุแตํงตั้งเป็นรองผู๎อ านวยการสถานศึกษา   

ตามประกาศของ กศจ.ราชบุรี จ านวน 43 คน  ได๎รับการพัฒนาฯ ระหวํางวันที่ 4-18 กันยายน 2563   
ณ ห๎องประชุมราชพฤกษ๑ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชํวงสุวนิช) อ.เมือง จ.ราชบุรี   
               2) เชิงคุณภาพ  

         ผู๎ผํานการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงรองผู๎อ านวยการสถานศึกษา        
มีความรู๎ความเข๎าใจ และมีทักษะในการบริหารสถานศึกษา สามารถบรรจุเป็นรองผู๎อ านวยการสถานศึกษา 
และปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีคุณภาพ 

 

    2. ชื่องาน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบ Digital   
2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเรจ็ 

 2.1.1 เชิงปริมาณ 
                  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู๎สนใจทั่วไป เข๎ารับการอบรมออนไลน๑ 
จ านวน 10 หลักสูตร  

 

 

ผู๎ผํานการอบรมและได๎รับเกียรติบัตรหลักสูตร             
งานสารบรรณ  จ านวน 2,725   คน 

ผู๎ผํานการอบรมและได๎รับเกียรติบัตรหลักสูตร             
การพัฒนาระบบการจัดตั้งงบประมาณ  จ านวน    
870  คน 
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ผู๎ผํานการอบรมและได๎รับเกียรติบัตรหลักสูตร             
แนวทางด าเนินการเรียนฟรี 15 ปี อยํางมีคุณภาพ
จ านวน  789  คน 

ผู๎ผํานการอบรมและได๎รับเกียรติบัตรหลักสูตร             
หลักเกณฑ๑และวิธีการให๎มีวิทยฐานะและเลื่อน      
วิทยฐานะ หลักเกณฑ๑ฯ ว 21/2560 
จ านวน  785  คน 

 

ผู๎ผํานการอบรมและได๎รับเกียรติบัตรหลักสูตร             
การจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ (E-bidding)  จ านวน    
680 คน 

ผู๎ผํานการอบรมและได๎รับเกียรติบัตรหลักสูตร             
สารสนเทศในสถานศึกษา  จ านวน  1,225 คน 

ผู๎ผํานการอบรมและได๎รับเกียรติบัตรหลักสูตร             
ทักษะครูในศตวรรษท่ี 21  จ านวน  2,156 คน 
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       2.1.2 เชิงคุณภาพ 

                    1)  ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู๎สนใจทั่วไป ที่ได๎รับการอบรมมีความรู๎
ความเข๎าใจในเนื้อหาหลักสูตรๆ นั้น สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎  

        2) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู๎สนใจทั่วไป ที่สอบผํานตามเกณฑ๑  
ที่ก าหนด ได๎รับวุฒิบัตรผํานการอบรม 

 
    3. ชื่องาน โครงการส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร 
        3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

3.1.1 เชิงปริมาณ 
1) ครูทุกคนได๎ท า PLC ในโรงเรียน  รวม 1,985 คน 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎ PLC กับเครือขํายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทั้ง 9 เครือขําย ประกอบด๎วย ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ผู๎อ านวยการ
กลุํม/หนํวย  ศึกษานิเทศก๑  และผู๎บริหารสถานศึกษา  รวม 195 คน 

   3.1.2 เชิงคุณภาพ  
   ได๎แนวทางในการแก๎ไขป๓ญหาเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย เชํน 

         1) สร๎างความตระหนักด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล๎อมในการท างาน
ให๎เกิดข้ึนภายในสถานศึกษา  

    2) สร๎างเครือขํายความรํวมมือของการพัฒนาและรณรงค๑ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

 

 

ผู๎ผํานการอบรมและได๎รับเกียรติบัตรหลักสูตร             
หลักสูตรผลประโยชน๑ทับซ๎อน (Conflict Of 
Interest)   จ านวน 1,056 คน 

ผู๎ผํานการอบรมและได๎รับเกียรติบัตรหลักสูตร             
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน  จ านวน 563 คน 
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              3) การอบรมตํางๆ เชํน การปฐมพยาบาลเบื้องต๎น  การปูองกันอัคคีภัย และการเคลื่อนย๎าย 
              4) ประสานหนํวยงานด๎านสาธารณสุข เพ่ือขอความชํวยเหลือในการปูองกันการแพรํระบาด 
การคัดกรองผู๎ที่มีความเสี่ยงของโรค  
              5) เตรียมความพร๎อมด๎านอาคาร สถานที่ ในโรงเรียนให๎มีความปลอดภัย ลดการเกิดความเสี่ยง 
              6) น านักเรียนที่เป็นตัวแทนจากการได๎รับการอบรมปฏิบัติหน๎าที่ในการสัญจรบนท๎องถนน 
              7) ติดตั้งปูายจราจรและตั้งกรวยจราจรตามจุดที่ก าหนด 
              8) จัดท าโครงการ “จิตอาสาพัฒนาสนามเด็กเลํนเพ่ือน๎อง” 
              9) สอนวินัยเชิงบวกให๎นักเรียน 
            10) ตัดแตํงก่ิงไม๎และสวนหยํอมสม่ าเสมอ 
            11. ซํอมแซมเครื่องเลํน อาคารที่ช ารุด 
            12) จัดท าแผนที่จุดเสี่ยง ให๎ความรู๎กับนักเรียนเกี่ยวกับจุดเสี่ยงที่อาจกํอให๎เกิดอันตรายใน
โรงเรียน 
            13) ควบคุมดูแลนักเรียนอยํางใกล๎ชิด 
            14) จัดให๎มีระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียน 
            15) จัดให๎มีการอยูํเวรยามรักษาสถานที่ราชการ 
            16) ก าหนดข๎อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและปูองกันป๓ญหาไฟฟูาลัดวงจร เชํน ปิดไฟทุกดวง  ดึง
ปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช๎งาน 
            17) ติดตั้งเครื่องตัดไฟ เซฟทีคัท และตรวจคุณภาพการใช๎งานอยํางสม่ าเสมอ 
            18) ติดตั้งถังดับเพลงในทุกอาคาร 
            19) มีการคัดกรองวัดไข๎และอาการเสี่ยงกํอเข๎าสถานศึกษา 

  20) จัดจุดล๎างมือหรือเจลแอลกอฮอล๑อยํางเพียงพอ 

    4. ชื่องาน การลาศึกษาต่อภายในประเทศ (การขออนุญาตลาศึกษาต่อ ภายในประเทศ ประเภท ข) 
         4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

4.1.1 เชิงปริมาณ 
                 1) ผู๎อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหมํ จ านวน 42 ราย ได๎รับการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติหน๎าที่ ต าแหนํงผู๎อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  โดยผํานการประเมินสัมฤทธิผลฯ      
ทั้ง 42 ราย  แบํงเป็นผํานในระดับดีมาก จ านวน  33 คน  ผํานในระดับดี 9 คน   
                 2) คณะกรรมการให๎ค าปรึกษา จ านวน 16 คน แบํงเป็น 4 คณะ ให๎ค าปรึกษา 4 ครั้ง                                  
ในระยะเวลา 1 ปี 
                 3) คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล จ านวน  15 คน แบํงเป็น 5 คณะ  ประเมิน 2 ครั้ง                
(ทุก 6 เดือน) 

 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน๎า 186 

 

4.1.2 เชิงคุณภาพ 
                   1) ผู๎อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหมํ สามารถน าประสบการณ๑และความรู๎ ที่ได๎รับจากการ
ให๎ค าปรึกษา ไปใช๎ในเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวชี้วัดในการให๎ค าปรึกษา
และการประเมิน มี 10 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
                   2) ความสามารถในการอํานเขียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
                   3) ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู๎บริหารสถานศึกษา 
                   4) ผลการเรียนรู๎เฉลี่ย 5 กลุํมสาระการเรียนรู๎หลัก 
                   5) การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือขําย/ ภาคประชาสังคมมา
ใช๎เพื่อประโยชน๑ทางการศึกษา 
                   6) การสํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
                   7) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

8) การมีสํวนรํวมของสถานศึกษากับผู๎ปกครองและชุมชน 
                   9) อัตราการเกณฑ๑เด็กเข๎าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน 
                  10) อัตราการศึกษาตํอของนักเรียน 
                  11) ผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและหรือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                  12) ผู๎อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหมํ สามารถน าประสบการณ๑และความรู๎ ที่ ได๎รับจาก
การให๎ค าปรึกษา ไปใช๎ในเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน๎าที่ให๎มีประสิทธิภาพ  
                  13) ผู๎อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหมํ  ผํานการประเมินสัมฤทธิผลฯ  และน าข๎อดีและ
ข๎อบกพรํองที่พบในการประเมินไปพัฒนาในการปฏิบัติหน๎าที่ตํอไป 
 
     5. ชื่องาน การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะ 

-  การอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่หน่วยพัฒนาด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ 

- การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการของ
ผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาฯ โดยการส ารวจรายชื่อและแจ้งข้อมูลให้หน่วยพัฒนาฯ ภายในวันที่ 10 
ของทุกเดือน 

 
        5.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

 5.1.1 เชิงปริมาณ 
     ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอน เข๎ารับการอบรมโครงการพัฒนาข๎าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากํอนแตํงตั้งให๎มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ จ านวน      
23 ราย  ดังนี้ 
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ที ่ หน่วยพัฒนาฯ วิทยฐานะ จ านวน (คน) 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ผู๎อ านวยการเชี่ยวชาญ 
ผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

1 
1 
2 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  ผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ 14 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ครูช านาญการพิเศษ 
1 
1 

4 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูํบ๎านจอมบึง ผู๎อ านวยการช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

1 
2 

 
 

                5.1.2 เชิงคุณภาพ    

    ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข๎ารับการพัฒนาสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไป
ใช๎ประโยชน๑ตํอการปฏิบัติงานตามต าแหนํงหน๎าที่และความรับผิดชอบให๎มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ความก๎าวหน๎าในวิชาชีพครู 
 

    6. ชื่องาน  การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
   6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

                6.1.1 เชิงปริมาณ 
  1)  ครูที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษหรือเคยผํานการอบรม Boot Camp จ านวน 74 คน เข๎ารับการ

ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย๑ HCEC โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห๑ อ.เมือง      
จ.ราชบุรี  

  2) บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกอบด๎วย ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู๎อ านวยการกลุํม และศึกษานิเทศก๑ จ านวน 10 คน เข๎ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ใน
วันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย๑ HCEC โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห๑  อ.เมือง จ.ราชบุรี  

  3) ครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษแตํไมํจบวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จ านวน 12 คน เข๎ารับการ
ทดสอบทักษาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 7 กันยายน  2563 ณ ศูนย๑ HCEC โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห๑     
อ.เมือง  จ.ราชบุรี  

  4) รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่อยูํระหวํางการประเมินสัมฤทธิผล       
การปฏิบัติหน๎าที่ในระยะเวลา 1 ปี และศึกษานิเทศก๑ จ านวน 9 คน เข๎ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 
ในวันที่ 19 กันยายน  2563 ณ ศูนย๑ HCEC โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห๑  อ.เมือง จ.ราชบุรี  

      6.1.2 เชิงคุณภาพ    
                  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นกลุํมเปูาหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได๎เข๎ารับ
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษด๎านการฟ๓ง การพูด การอําน การเขียน  และได๎ทราบระดับความรู๎หลังจาก
สอบ เพื่อสามารถน าไปพัฒนาตํอได๎ตรงตามความสามารถ 
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กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 

    1. ชื่องาน  การอนุญาตไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 
        1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     1.1.1 เชิงปริมาณ 

   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขออนุญาตไปศึกษา-              
ดูงานตํางประเทศ  จ านวน  12  คน  ประกอบด๎วย  ผู๎บริหารสถานศึกษา จ านวน  8 คน  ข๎าราชการครู 
จ านวน 4  คน  ดังนี้ 
                  - การศึกษาดูงานตํางประเทศของผู๎บริหารสถานศึกษา  

1. ประเทศมาเลเซีย  จ านวน 4 คน 
2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  จ านวน  2 คน 
3. ประเทศญี่ปุุน  จ านวน 2 คน  

- การศึกษาดูงานตํางประเทศของข๎าราชการครู 
1. ประเทศญี่ปุุน  จ านวน  3  คน 
2. ประเทศสิงคโปร๑  จ านวน  1 คน 

            1.1.2 เชิงคุณภาพ  
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  ได๎ไปศึกษาดูงานตํางประเทศ ได๎เปิด

โลกทัศน๑ใหมํ และน าความรู๎ใหมํจากประสบการณ๑ที่ได๎รับ มาประยุกต๑ใช๎กับการปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

      2. ชื่องาน การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 
เป็นคณะท างาน เป็นวิทยากรการอบรม และการอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไป
ราชการ 
        - การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา อบรมและ     
เป็นวิทยากร ตามที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานภายในและภายนอกสังกัด 
        - การขออนุญาตไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม เป็นคณะท างานและวิทยากร และไปศึกษา            
ดูงานภายในประเทศ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
         2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

2.1.1 เชิงปริมาณ 
 

                        1) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการคัดเลือกไปเข๎ารํวมประชุมสัมมนา 
อบรม จ านวน  159  ครั้ง  รวม  301  คน  ดังนี้ 
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ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวน 

ครั้ง คน 
1 ผู๎บริหารสถานศึกษา 62 85 
2 ครูผู๎สอน 54 135 
3 ศึกษานิเทศก๑  18 44 
4 บุคลากรทางการศึกษา 25 37 

 

                         2) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปรํวมเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา 
ฝึกอบรม  เป็นคณะท างาน  จ านวน  25  ครั้ง รวม  34  คน ดังนี้ 

ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวน 

ครั้ง คน 
1 ผู๎บริหารสถานศึกษา 3 3 
2 ครูผู๎สอน 3 3 
3 ศึกษานิเทศก๑  1 1 
4 บุคลากรทางการศึกษา 2 2 

 

                         3) ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปรํวมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกและ
คณะท างานโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา   จ านวน  25  ครั้ง  รวม  36  คน  ดังนี้ 

ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวน 

ครั้ง คน 
1 ผู๎บริหารสถานศึกษา 11 18 
2 ครูผู๎สอน 7 9 
3 ศึกษานิเทศก๑  7 9 
4 บุคลากรทางการศึกษา 3 3 

 

       4) อนุญาตให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัดราชการเพ่ือไปเข๎ารับการอบรมประชุมสัมมนา และ
ไปศึกษาดูงาน จ านวน 118  ครั้ง จ านวน 170  ราย 

                        5) การรายงานการไปราชการของผู๎บริหารสถานศึกษา  จ านวน 113 ครั้ง 
 

        2.1.2 เชิงคุณภาพ    
   ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับมา

ใช๎ในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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    3. ชื่อเรื่อง  การขออนุญาตลาศึกษาต่อ ภายในประเทศ ประเภท ข 
3.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

 3.1.1 เชิงปริมาณ 

    1. ด าเนินการประชาสัมพันธ๑โครงการคัดเลือกข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเข๎า
ศึกษาตํอระดับปริญญาโท จ านวน  4  หลักสูตร 
    1.1) โครงการพัฒนาครูดนตรีประจ าการ ประจ าปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยดุริยางค
ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ ระยะเวลา 2 ปี  
   1.2)  โครงการพิเศษตามความรํวมมือ (เรียนนอกเวลาราชการ  ไมํสอบข๎อเขียนวิชา
เฉพาะ)  ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคปกติและโครงการพิเศษ หลักสูตรภาษาไทย         
และหลักสูตรนานาชาติ  ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 4  สาขาวิชา 1) หลักสูตรและการนิเทศ      
2) การสอนภาษาไทย  3) เทคโนโลยีการศึกษา 4) พัฒนศึกษา   
   1.3) โครงการพิเศษตามความรํวมมือ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร (เรียน
นอกเวลาราชการ) ระดับปริญญาโท สาขาสนเทศศาสตร๑เพื่อการศึกษา  

   2. อนุญาตให๎ข๎าราชการครูไปศึกษาตํอภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข จ านวน      
1 ราย  คือ นางสาวอนงค๑กาญจน๑ ศรีจันทร๑ ครู โรงเรียนวัดบางกระ  ลาศึกษาตํอภายในประเทศ ภาคปกติ 
ประเภท ข หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู๎น าทางการศึกษา 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย โดย เข๎าศึกษาตามหลักสูตร         
เป็นระยะเวลา 2 ปี  ตั้งแตํวันที่ 9 สิงหาคม 2562  ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2564 

  3. ด าเนินการรายงานผลการศึกษา ขอผู๎ได๎รับการอนุญาตให๎ไปศึกษาตํอ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 

  3.1.2 เชิงคุณภาพ 
   1. ข๎าราชการครูในสังกัดได๎รับการประชาสัมพันธ๑แจ๎งการเปิดรับสมัครเข๎ าศึกษาตํอใน
หลักสูตรที่ได๎รับแจ๎งจากสถาบันอุดมศึกษา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
   2. ข๎าราชการที่ประสงค๑ลาศึกษาตํอภายในประเทศ ภาคปติ ประเภท ข ที่ยื่นเรื่องขอ
อนุญาตลาศึกษาตํอ  สามารถด าเนินการออกค าสั่งอนุมัติให๎ไปศึกษาตํอได๎ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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กลุ่มงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    1. ชื่องาน การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

1.1.1 เชิงปริมาณ 

ที ่ โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ได้รับการ
คัดเลือก 
(ราย) 

1 รางวัล“ยอดครูผู๎มีอุดมการณ๑” โครงการ“ตามรอยเกียรติยศครูผู๎มี
อุดมการณ๑และจิตวิญญาณครู”  ครั้งที่ 14 ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 

พฤษภาคม  
2563 

-  

2 การประกวดรางวัลหนํวยงานและผู๎มีผลงานดีเดํนประสพผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ๑เพ่ือรับรางวัลทรงคุณคํา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 
2562  ได๎รับคัดเลือก จ านวน 1 ราย  

1)  นายนฤชา  สายหมี    ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ 
      รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ 

ธันวาคม 
2562– 
สิงหาคม 
2563 

1   

3 การคัดเลือกข๎าราชการพลเรือนดีเดํน ประจ าปี 2563 
1) นายวิเชียร  ทองน๎อย  ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดเกาะลอย  
     (ชุณหะวัตราษฏร๑รังสรรค๑ ) ได๎รับคัดเลือก ระดับจังหวัด 

มกราคม– 
เมษายน 2563 

1  

4 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินชํวยเหลือ                 
ครูอาวุโส ประจ าปี 2563 

1) ผอ.รร., รอง ผอ.รร.     
2) ครูผู๎สอน   
3) ขอรับเงินชํวยเหลือ              

พฤษภาคม–
มิถุนายน 
2563 

 
 

10 
54 
- 

5 การคัดเลือกครูผู๎สอนดีเดํน และผู๎บริหารสถานศึกษาดีเดํน             
ประจ าปี 2563 
  1) ผู๎บริหารสถานศึกษา    
  2) ครูผู๎สอน          

พฤษภาคม – 
สิงหาคม 
2563   

 
 

   8  
  67  

6 การคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจ าปี 2563  
1) นายนฤชา  สายหมี   ครู โรงเรียนวัดน้ าพุ 

สิงหาคม – 
กันยายน 
2563 

1 
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ที ่ โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ได้รับการ
คัดเลือก 
(ราย) 

7 การคัดเลือกผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลของ             
คุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน 4 รางวัล ได๎แกํ 
   1) รางวัลคุรุสภา คัดเลือกผู๎ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   
       ได๎แกํ ครู ผู๎บริหาร สถานศึกษาและศึกษานิเทศก๑  
   2) รางวัล “ครูภาษาไทยดีเดํน”   
   3) รางวัล “คุรุสดุดี”  ประเภทครูผู๎สอน 
   4) รางวัลครูผู๎สอนดีเดํน ตามกลุํมสาระการเรียนรู๎  
 

มิถุนายน-
สิงหาคม 
2563 

 
 

 

 

- 
 
 

8 รางวัลโรงเรียนดีไมํมีอบายมุข ธ.ค.62 4 

9 รางวัล “ครูดีไมํมีอบายมุข” 
1) โลํประกาศเกียรติคุณ ประเภท ผู๎บริหารสถานศึกษา 
2) โลํประกาศเกียรติคุณ ประเภท ครูผู๎สอน 
3) เกียรติบัตร ประเภท ผู๎บริหารสถานศึกษา 
4) เกียรติบัตร ประเภท ครูผู๎สอน 

ธ.ค.62  
1 
1 
6 

186 
 
 

1.1.2 เชิงคุณภาพ    

     การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่ก าหนด บรรลุวัตถุประสงค๑ของ
โครงการ  และมีผู๎ได๎รับการคัดเลือกเป็นผู๎มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเป็นแบบอยํางที่ดีสมควรได๎รับการ
ยกยํองเชิดชูเกียรติ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
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      กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุํมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได๎ด าเนินการ     
ตามนโยบาย ภารกิจ หน๎าที่โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบ           
ที่เกี่ยวข๎อง บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรมตํางๆ ได๎ดังนี้ 

1. กลุ่มงานธุรการ  

 1. ชื่องาน งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้องรวดเร็ว  

1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
1.1.1 เชิงปริมาณ 

                          1) การออกแบบระบบงานสารบรรณ หนังสือรับเข๎าภายนอก 306   เรื่อง 
2) การออกแบบระบบงานสารบรรณ หนังสือออก   198   เรื่อง 
3) การออกแบบระบบงานสารบรรณ หนังสือค าสั่ง     49   เรื่อง 

1.1.2  เชิงคุณภาพ 
1) สามารถด าเนินการรับ-สํงเอกสารได๎เป็นระบบ ถูกต๎อง รวดเร็ว รวดเร็ว 

       2) เมือ่เจ๎าหน๎าที่ธุรการลาการมาปฏิบัติงาน บุคคลอื่นในกลุํมสามารถปฏิบัติงานแทน
ได๎ เพราะมีการออกแบบจัดระบบที่ชัดเจน 

 2. ชื่องาน งานตรวจสอบความเรียบร้อยสมบูรณ์ของหนังสือราชการเพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ
  
  2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

  2.1.1 เชิงปริมาณ  
      - จัดพิมพ๑และตรวจสอบ ความเรียบร๎อยสมบูรณ๑ของหนังสือราชการเพ่ือน าเสนอผู๎บังคับชา
ตามล าดับ จ านวน 198 เรื่อง 

  2.1.2 เชิงคุณภาพ 
      1) การปฏิบัติงานด๎านหนังสือราชการมีความถูกต๎อง  และเป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยงานสาร
บรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
     2) เป็นประโยชน๑ตํอหนํวยงานที่เสนอหนังสือ ทาให๎เกิดความถูกต๎อง ชัดเจน ได๎รับ
ความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
     3) ระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการหนังสือของผู๎บริหารลดลง โดยสามารถ
พิจารณาให๎แล๎วเสร็จครบถ๎วน/ถูกต๎อง ภายใน 1 วัน 

    4) การพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและลงนามของผู๎บริหาร สามารถท าได๎อยํางสะดวก 
ถูกต๎อง เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค๑ตามระเบียบ ข๎อกฎหมายที่ก าหนด 
และนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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 3. ชื่องาน งานรับส่งหนังสือระบบ E-Filing และงานรับส่งหนังสือระบบ E-Office  ระบบ AMSS                   
งานวิเคราะห์หนังสือเพื่อน าส่งให้ผู้รับผิดชอบ และงานตรวจสอบ วิเคราะห์ หนังสือราชการโดยระบบ ICT 

  3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

3.1.1 เชิงปริมาณ   
          1) ลงทะเบียนรับหนังสอื     จ านวน 306  เรื่อง 
     2) ออกเลขที่หนังสือ และสํงหนังสือในระบบ AMSS   จ านวน 198 เรื่อง 
         3) ออกเลขค าสั่ง ในระบบ AMSS   จ านวน   49 เรื่อง 

3.1.2 เชิงคุณภาพ 

     1) สามารถใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส๑ควบคุมก ากับการรับสํงเอกสาร และปฏิบัติราชการได๎
อยํางครบถ๎วนทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

     2) สามารถลดขั้นตอนในการสํงหนังสือระหวํางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ถึงโรงเรียนในสังกัดได๎ 

     3) สามารถค๎นหางานเกําและงานใหมํได๎สะดวกข้ึน และลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร 
 
 4. ชื่องาน งานจัดหาและดูแลบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ 

  4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ  

  4.1.1 เชิงปริมาณ 
     1) บ ารุงดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร๑   จ านวน 3 เครื่อง 
     2) บ ารุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร๑   จ านวน 3 เครื่อง 
     3) บ ารุงรักษาตู๎เย็น     จ านวน 1 เครื่อง 
     4) บ ารุงรักษาโทรทัศน๑    จ านวน 1 เครื่อง 
     5) บ ารุงรักษาโต๏ะท างาน พร๎อมเก๎าอ้ี  จ านวน 7 ชุด 
     6) ตรวจเช็คอุปกรณ๑และพัสดุส านักงานในทุกเช๎าของทุกวัน 

4.1.2 เชิงคุณภาพ 

1) มีวัสดุครุภัณฑ๑อยูํในสภาพพร๎อมใช๎งานอยูํในระดับดี 
2) วัสดุครุภัณฑ๑ที่ช ารุดได๎รับการบ ารุงรักษาซํอมแซมให๎สามารถใช๎งานได๎อยํางมี 

ประสิทธิภาพ 
3) วัสดุอุปกรณ๑ส านักงานเพียงพอตํอการใช๎งานท าให๎มีความคลํองตัวในการปฏิบัติงาน 
4) วัสดุครุภัณฑ๑ได๎มาตรฐาน และตรงตามความต๎องการของผู๎ใช๎งาน สํงผลให๎ผู๎ใช๎งานมี 

ทักษะในการแสวงหาความรู๎และงานส าเร็จอยํางตํอเนื่อง 
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 5. ชื่องาน งานจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

    5.1.1  เชิงปริมาณ  
            จัดเก็บข๎อมูลเอกสารสารลงในระบบงานสารสนเทศ และงานธุรการ จ านวน 504 เรื่อง 

                  5.1.2  เชิงคุณภาพ 
1) จัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศ และงานธุรการเป็นระบบ ถูกต๎อง และเป็นป๓จจุบัน 
2) สามารถน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประโยชน๑ ได๎อยํางถูกต๎องมีประสิทธิภาพ 

 
 6. ชื่องาน งานประชาสัมพันธ์กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และงาน
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

6.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

    6.1.1 เชิงปริมาณ 
จ านวนโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  175  โรงเรียน 

 6.1.2  เชิงคุณภาพ 
1) จัดเก็บข๎อมูลสารสนเทศ และงานธุรการเป็นระบบ ถูกต๎อง และเป็นป๓จจุบัน 
2) สามารถน าข๎อมูลสารสนเทศไปใช๎ประโยชน๑ ได๎อยํางถูกต๎องมีประสิทธิภาพ 

  
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

๑. ชื่องาน ชื่อโครงการ ราชบุรีเมืองวิถีพอเพียงที่ย่ังยืน  
           (กิจกรรมโรงเรียนในกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี) 

  1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
   1.1.1 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในกองทุนการศึกษา จังหวัดราชบุรี จ านวน 6 โรงเรียน ได๎รับการตรวจติดตามผล
การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV) ในสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

    1.1.2 เชิงคุณภาพ 
            การเตรียมความพร๎อมกํอนเปิดภาคเรียนระยะที่ 1 ส าหรับโรงเรียนโครงการกอง
ทุนการศึกษา คือโรงเรียนบ๎านตะโกลําง โรงเรียนรุจิรพัฒน๑ และโรงเรียนบ๎านโปุงกระทิงบน โดยการส ารวจ
ความพร๎อมของโรงเรียน ครู และนักเรียน จากการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม 
(DLTV)  ผลปรากฏ ดังนี ้
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โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. นักเรียนที่ไมํมีทีวี จ านวน 158 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.27 
2. นักเรียนที่มีทีวี แตํไมํสามารถรับชมชํอง DLTV ได๎ จ านวน 349 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.97 
3. นักเรียนที่มีทีวีและสามารถรับชมได๎ จ านวน 236 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.76 
4. อุปกรณ๑ไมํเพียงพอ หรือบางบ๎านไมํมีอุปกรณ๑ส าหรับใช๎ในการเรียน 
5. ผู๎ปกครองยังไมํสามารถสอนบุตรหลานของตนเองในขณะเรียนออนไลน๑ได๎ เพราะผู๎ปกครอง       

ไมํสามารถฟ๓ง และพูดภาษาไทยได๎ 
จุดที่โรงเรียนสามารถท าได้ดี 
1. โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ๑ขําวสารให๎กับผู๎ปกครองอยํางทั่วถึง 
2. มีมาตรการให๎คณะครูออกเยี่ยมบ๎านนักเรียนเพื่อให๎ค าปรึกษาผู๎ปกครองและนักเรียนเป็นประจ า

ทุกสัปดาห๑ 

โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ เชํน ผ๎าปิดจมูก เจลแอลกอฮอล๑ล๎างมือ เครื่องวัดไข๎ 
2. ป๓ญหาเรื่องรถรับสํงนักเรียน 
จุดที่โรงเรียนสามารถท าได้ดี 
1. ผู๎บริหารและคณะครูมีการประชุมชี้แจงเพ่ือเตียมความพร๎อมในการด าเนินการเรียนการสอนทางไกล 
2. คณะครูมีการเตรียมเอกสาร ใบงานเพ่ือมอบให๎นักเรียนทุกสัปดาห๑ (วันพฤหัสบดี) 
3. คณะครูออกติดตาม ชํวยเหลือนักเรียนที่บ๎านสัปดาห๑ละ 3 ครั้ง กรณีที่นักเรียนไมํเข๎าใจท าให๎ไมํ

สามารถท าใบงานได ๎
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. นักเรียนไมํสามารถเรียนผํานระบบทางไกล DLTV ได ๎
2. จากการเยี่ยมบ๎านพบวําบางบ๎านไมํมีไฟฟูาใช๎ 
 
 

โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนที่สามารถ
เรียน DLTV ได ้

นักเรียนที่ไม่สามารถ
เรียน DLTV ได ้

โรงเรียนบ๎านตะโกลําง 425 120 305 

โรงเรียนรุจิรพัฒน๑ 1,095 162 933 

โรงเรียนบ๎านโปุงกระทิงบน 743 236 507 
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จุดที่โรงเรียนสามารถท าได้ดี 
1. ครูผู๎สอน ให๎ความส าคัญกับการเตรียมการสอน การจัดกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม 
2. ผู๎เรียนและผู๎ปกครองมีการพบครู อยํางน๎อยสัปดาห๑ละ 1 ครั้ง คือ ในทุกวันจันทร๑ของสัปดาห๑    

ครูจะลงพ้ืนที่เยี่ยมบ๎านและน าใบงานไปแจกนักเรียน 
3. ผู๎ปกครองมีการติดตํอสื่อสารกับครูผํานโทรศัพท๑ , Line , Facebook และพบปะกันแบบ       

ตัวตํอตัวจากการที่ครูลงพื้นท่ีเยี่ยมบ๎านนักเรียน 
4. ครูออกติดตาม ชํวยเหลือนักเรียน เพ่ือสอบถามป๓ญหาในการท าใบงาน หลังจากมอบหมายงานให๎

นักเรียนและด าเนินการแจกเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในทุกวันจันทร๑ของแตํละ
สัปดาห๑ พร๎อมทั้งน าเอกสารของอาทิตย๑ที่ผํานมากลับมาตรวจเพ่ือประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

5. ครูเอาใจใสํก ากับดูแล แนะน านักเรียนให๎ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนในทุกครั้งมีการสรุป
สาระส าคัญรํวมกับนักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู๎สิ้นสุดลงและวัดและประเมินผลเพ่ือกิจกรรมการ
เรียนรู๎สิ้นสุดในแตํละครั้งแตํละหนํวยการเรียนรู๎เพ่ือท าให๎ทราบวําผลการเรียนรู๎ของนักเรียนบรรลุ
จุดประสงค๑การเรียนรู๎หรือไมํเพ่ือปรับปรุงแก๎ไขในคราวตํอไป 

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเครือข่ายโครงการกองทุนการศึกษา  
การเตรียมความพร๎อมกํอนเปิดภาคเรียนระยะที่  1 ส าหรับโรงเรียนเครือขํายโครงการ            

กองทุนการศึกษาโรงเรียนสินแรํสยาม โรงเรียนบ๎านบึง และโรงเรียนกลุํมนักขํายหญิง 2 (บ๎านบํอหวี)    
โดยการส ารวจความพร๎อมของโรงเรียน ครู และนักเรียน จากการทดลองการจัดการเรียนการสอนทางไกล         
ผํานดาวเทียม (DLTV) ผลปรากฏ ดังนี้ 

 
โรงเรียนสินแร่สยาม 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ผู๎ปกครองนักเรียนหลายคนเริ่มกลับไปท างาน ท าให๎นักเรียนไมํมีผู๎ปกครองคอยดูแล ขณะเรียนทางไกล

เพ่ิมมากขึ้น  
2. ผู๎ปกครองตอบค าถามหรือท าการบ๎านแทนนักเรียน ท าให๎ไมํทราบพัฒนาการของนักเรียน  
3. ในเนื้อหาตอนที่ครูสอนทางไกลบางครั้งสอนเร็วแล๎วนักเรียนตามไมํทัน 
 

โรงเรียน นักเรียนทั้งหมด 
นักเรียนที่สามารถ
เรียน DLTV ได ้

นักเรียนที่ไม่สามารถ
เรียน DLTV ได ้

โรงเรียนสินแรํสยาม 420 367 53 

โรงเรียนบ๎านบึง 143 101 42 

โรงเรียนกลุํมนักขําวหญิง 2 247 73 174 
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โรงเรียนบ้านบึง 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. บ๎านของนักเรียนมี ดาวเทียมแบบ KU-Band แตํเป็นกลํองรับสัญญาณแบบเกํา ไมํสามารถ

รับชมชํองการศึกษาทางไกลได๎ 
2. ผู๎ปกครองออกไปท างานนอกบ๎าน ไมํมีเวลาเฝูานักเรียนชํวงเวลากลางวัน 

โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. อุปกรณ๑ในการจัดท าใบงานและสื่อไมํเพียงพอ 
2. สถานที่ไมํอ านวยกับการเรียนการสอน 
3. ผู๎ปกครองไมํมีความรู๎ ไมํสามารถทบทวนบทเรียนออนไลน๑ได๎ 
4. นักเรียนไมํสามารถท าใบงานได๎ เพราะใบงานมีความยากเกินความสามารถของนักเรียน 
5. นักเรียนไมํสามารถสอบถามป๓ญหากับผู๎สอนได๎ 

จุดที่โรงเรียนสามารถท าได้ดี 
    การแบํงกลุํมนักเรียนออกเป็นชั้นตามหยํอมบ๎าน แล๎วให๎คุณครูทุกทํานเข๎าไปสอนตามหยํอม

บ๎านที่ก าหนดไว๎แตํละจุด 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  

 ผลการจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเฝูาระวัง และปูองกันการแพรํระบาดของ      
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช๎การประเมินตามมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พ้ืนฐานก าหนดจ านวน 44 ข๎อ 6 มิติ  ผลปรากฏเป็นสี เขียว คือสามารถเปิดท า               
การเรียนการสอนได๎ ตามรูปแบบที่โรงเรียนก าหนด โดยโรงเรียนจะต๎องด าเนินการจัดเตรียมมาตรการของ
โรงเรียนเพื่อเป็นการปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือน าปฏิบัติ
ใช๎ในโรงเรียนให๎เป็นรูปธรรม สร๎างความตระหนักตํอมาตรการการปูองกันส าหรับนักเรียน ผู๎ปกครอง และ
ตํอชุมชนโดยรอบ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให๎ความส าคัญกับการจัดเตรียมมาตรการ
ของโรงเรียนในสังกัด จึงมีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการท ามาตรการการปูองกันโรคติดเชื้อ              
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของโรงเรียนในสังกัด โดยมุํงหวังให๎ทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการที่กระทรวงสาธารณะสุขก าหนด และปูองกันมิให๎เกิดการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาใน
โรงเรียน โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได๎  นักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางเต็มศักยภาพ         
อยํางเป็นปกติภายใต๎การด าเนินชีวิตวิถีใหมํ (New Normal) 
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โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาทุกแหํงอยูํในพ้ืนที่หํางไกล นักเรียนมีความหลากหลายทาง   
เชื้อชาติ ผู๎ปกครองสํวนใหญํ มุํงท างานหารายได๎ ไมํมีเวลาในการดูแลเลี้ยงดูนักเรียน บางสํวนไมํให๎
ความส าคัญกับการศึกษา ท าให๎นักเรียนในพ้ืนที่มีผลการเรียนที่ไมํดี และบางสํวนต๎องออกกลางคัน       
เรียนไมํจบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนั้น โรงเรียนในพ้ืนที่จึงมีความส าคัญ ในการสร๎างความตระหนัก 

ให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน รู๎ถึงคุณคํา และความส าคัญของการศึกษา สํงเสริมให๎ผู๎น าชุมชน 
ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ปลูกฝ๓งคุณธรรม ความรู๎ เพ่ือสร๎างคนดี มีความรู๎ให๎กับชุมชน   

รปูแบบการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาของโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

โรงเรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 

โรงเรียนบ๎านตะโกลําง สลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน 

โรงเรียนรุจิรพัฒน๑ สลับชั้นมาเรียนของนักเรียน แบบสลับวันเรียน 

โรงเรียนบ๎านโปุงกระทิงบน จัดการเรียนตามปกติท่ีโรงเรียนทุกคน ทุกชั้น 

โรงเรียนสินแรํสยาม จัดการเรียนตามปกติท่ีโรงเรียนทุกคน ทุกชั้น 

โรงเรียนบ๎านบึง จัดการเรียนตามปกติท่ีโรงเรียนทุกคน ทุกชั้น 

โรงเรียนกลุํมนักขําวหญิง 2 จัดการเรียนตามปกติท่ีโรงเรียนทุกคน ทุกชั้น 

 

         2. ชื่องาน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

   2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     2.1.1 เชิงปริมาณ 
       ๑)  การประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน (Reading Test : RT) ระดับเขตพ้ืนที่
สูงกวําระดับประเทศ ร๎อยละ ๑.๐๒ 

 ๒)  ประเมินการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 จ านวน ๓๕,๖๙๒ คน 
 3)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ จ านวน ๑๒๒ โรงเรียน  

       2.1.2 เชิงคุณภาพ 
    1)  ผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2562 

 ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ เพิ่มข้ึน/ลดลง 
การอํานออกเสียง ๗๐.๑๒ ๖๘.๕๐ +๑.๖๒ 

การอํานรู๎เรื่อง ๗๓.๒๔ ๗๒.๘๑ +๐.๔๓ 
รวม ๒ ด๎าน 71.68 70.66 +1.02 
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  2)  สถานศึกษาจัดการประเมินการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3     
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยด าเนินการคัดกรองความสามารถในการอํานการเขียนของนักเรียน      
และรายงานผลผํานระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส๑เดิม (e-MES) ทุกโรงเรียน 

 3)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ จ านวน ๑๒๒ โรงเรียน ร๎อยละ ๗๐.๙๓ 

    3. ชื่องาน  เสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
        3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

  3.1.1 เชิงปริมาณ  
      1. กิจกรรมการขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร๎างคุณธรรม จริยธรรมและ          

ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่เข๎ารํวมจ านวน 175 โรงเรียน 
คิดเป็นร๎อยละ 100 

 2. กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู๎บริหารและครู โรงเรียนใน
สังกัดเขตพ้ืนที่เข๎ารํวมจ านวน 175 โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100 

 3.  กิจกรรมบริษัทสร๎างการดี โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่เข๎ารํวมจ านวน 59 โรงเรียน     
คิดเป็นร๎อยละ 33.71 

 4. กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น๎อย โรงเรียนในสังกดัเขตพ้ืนที่เข๎ารํวม 59 โรงเรียนคิดเป็นร๎อยละ 
33.71 

 5. กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตร ต๎านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) 
โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่เข๎ารํวมจ านวน 175 โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100 

 6. กิจกรรมการด าเนินการเก็บข๎อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย๑สุจริตของ
นักเรียน ไมํได๎ด าเนินการในปีงบประมาณท่ีผํานมาเนื่องจากเครื่องมือของ สพฐ. ยังไมํเสร็จสิ้น 
 7. กิจกรรมสื่อสร๎างสรรค๑ ต๎านทุจริต (สื่อภาพยนตร๑สั้น) โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่
เข๎ารํวมจ านวน 175 โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100 

 8. กิจกรรมการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่ เข๎ารํวม       
จ านวน 175 โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 100  

 9. กิจกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน๑ (ITA Online) โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่เข๎ารํวมจ านวน 50 โรงเรียน คิดเป็นร๎อยละ 
28.57 

     10. กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาเข๎ารํวมจ านวน 175 โรงเรียนคิดเป็นร๎อยละ 100  

           3.1.2 เชิงคุณภาพ 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผํานเกณฑ๑การประเมินคุณลักษณะ 5 ประการ (ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย๑สุจริต อยูํอยํางพอเพียง และมีจิตสาธารณะ) ในระดับร๎อยละ 90 

 2. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลไมํน๎อยกวําร๎อยละ 60 ผํานเกณฑ๑การประเมิน
คุณธรรม ความโปรํงใสํในการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในระดับดี (A) ขึ้นไป 
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    4. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

        4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ   

                 4.1.1 เชิงปริมาณ 
  1)  พัฒนาโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการจ านวน  175  แหํง ให๎บริหารจัดการตาม
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” ได๎ ร๎อยละ 100 
  2) พัฒนาครูผู๎สอน และบุคลากรทางการศึกษา 350 คน ให๎สามารถจัดกิจกรรม 
“ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู๎” ได๎ ร๎อยละ 100 โดยสํงเสริม สนับสนุนและประชาสัมพันธ๑หนังสือรายงาน
ผลการวิจัย เรื่องการศึกษาการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู๎” ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3) นักเรียนทุกคน ในโรงเรียนทั้ง 175 แหํงได๎รํวมกิจกรรม และได๎รับการพัฒนา
ความสนใจและความถนัดของแตํละบุคคล 
 4.1.2 เชิงคุณภาพ  
             1) จากการสอบถามโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการสามารถบริหารจัดการโครงการ    
“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎” ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
  2) ครูผู๎สอนมีความรู๎และทักษะในการออกแบบกิจกรรม และจัดกิจกรรมตาม   
หลักองค๑ 4 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ได๎อยํางมีคุณภาพ 
             3)  พํอ แมํ ผู๎ปกครอง ของนักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมและมีความพึงพอใจ     
ในการจัดกิจกรรม 
   4) นักเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ มีทักษะในการคิด วิเคราะห๑ และ
ได๎รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ความสนใจและความถนัดของแตํละบุคคล 
 

     5. ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  

         5.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ   
    5.1.1 เชิงปริมาณ 

1) ติดตามการด าเนินการระบบสารสนเทศด๎านการศึกษาพิเศษ (Special Education 
Technology:SET) โดยด าเนินการแจ๎งโรงเรียนที่มีนักเรียนเรียนรวมให๎กรอกข๎อมูลนักเรียนแยกตามประเภท    
ความพิการของนักเรียนพร๎อมยืนยันข๎อมูลที่ถูกต๎องในระบบ SET จ านวน 115 โรงเรียน ให๎แล๎วเสร็จภายในวันที่ 
20 กรกฎาคม 2563  
                   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าการตรวจสอบข๎อมูลนักเรียนพิการเรียนรวมของโรงเรียน
ในสังกัด พร๎อมยืนยันข๎อมูลที่หน๎าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระหวํางวันที่ 
21-25 กรกฎาคม 2563 
                   3) รายงานข๎อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ปี 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ข๎อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

  ข๎อมูลโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมจ านวน 115 โรงเรียน 
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ข๎อมูลนักเรียนเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการ มีจ านวน 1,632 คน  
ข๎อมูลสัญญาจ๎างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ๎างเหมาบริการ จ านวน 8 คน 

 ข๎อมูลสัญญาจ๎างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ประเภท คําตอบแทนผู๎ปฏิบตัิงานให๎ราชการ จ านวน 32 คน  
              5.1.2 เชิงคุณภาพ 
                   1) โรงเรียนที่มีจัดการศึกษาเรียนรวมและโรงเรียนต๎นแบบสามารถจัดการศึกษาเรียนรวม 
ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
                   2) นักเรียนได๎รับสิทธิและโอกาสที่เทําเทียมกันในการได๎รับการพัฒนาการเรียนรู๎ ในรูปแบบ
ที่เหมาะสมอยํางเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
                   3) ครใูนโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม สามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษา เฉพาะบุคคล 
(IEP) ไดอ๎ยํางมปีระสิทธิภาพ 

    6. ชื่อโครงการ พัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
        6.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  6.1.1  เชิงปริมาณ 

 1)  สถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษาได๎รับการสํงเสริมและประชาสัมพันธ๑ เกี่ยวกับสหกรณ๑  
ในสถานศึกษา 
   2)  จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 
5 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ๑) โรงเรียนบ๎านหนองโก  โรงเรียนรุจิรพัฒน๑ โรงเรียน    
กลุํมนักขําวหญิง 2 (บ๎านบํอหวี) และโรงเรียนบ๎านพุตะเคียน เข๎ารํวมสมัครแขํงขันขอรับทุนการสนับสนุนโรงเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3)  จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จ านวน 
1 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนบ๎านพุตะเคียน ได๎รับทุนการสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของชุมนุม
สหกรณ๑ออมทรัพย๑แหํงประเทศไทย จ ากัด งบประมาณ 15,000 บาท 

    6.1.2  เชิงคุณภาพ  
             สถานศึกษาจัดให๎มีกิจกรรมสหกรณ๑ในสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ๑ที่ก าหนด   
 
    7. ชื่อโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
        7.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
         7.1.1 เชิงปริมาณ  
  1)  ครูปฐมวัยจ านวน 175 แหํง เป็นโรงเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืน 3 แหํง (รวมมี
สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยทั้งหมด 172 แหํง) ที่ได๎รับการพัฒนา สามารถจัดถํายทอดความรู๎และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ได๎อยํางถูกต๎อง               
  2) เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการจ านวน 175 โรงเรียน ได๎เรียนรู๎  และ            
มีประสบการณ๑ในการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑  
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  3) โรงเรียนที่เข๎ารับการประเมิน จ านวน 75 โรงเรียน ผํานการประเมินผลงาน    
และได๎รับตราพระราชทาน บ๎านนักวิทยาศาสตร๑น๎อย ประเทศไทย 
  4) โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 175 โรงเรียน มีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค๑
อยํางตํอเนื่อง 
  5) โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการ 175 โรงเรียน ได๎รับการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร๑น๎อย ประเทศไทย 

  7.1.2 เชิงคุณภาพ  
  1) ครูปฐมวัยที่ได๎รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร๑ ถํายทอดความรู๎ 

และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ได๎อยํางถูกต๎อง                                 
  2) เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการได๎เรียนรู๎และมีประสบการณ๑ใน การเรียนรู๎
วิทยาศาสตร๑  
  3) ทุกโรงเรียนที่เข๎ารับการประเมินผลงานผํานการประเมินและได๎รับตราพระราชทาน              
บ๎านนักวิทยาศาสตร๑น๎อย ประเทศไทย 
  4) ทุกโรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการมีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค๑อยํางตํอเนื่อง 
  5) โรงเรียนที่เข๎ารํวมโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร๑น๎อย ประเทศไทย ได๎รับการนิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน 
 
    8. ชื่อโครงการ กิจกรรมพัฒนางานแนะแนว 
        8.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
          8.1.1 เชิงปริมาณ 
                        1) ประชาสัมพันธ๑แผนพัฒนาการแนะแนว และแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวจ านวน 175 
โรงเรียน 
     2) แตํงตั้งศูนย๑แนะแนว และคณะกรรมการการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวประจ า
เขตพ้ืนที่การศึกษา 1 โรงเรียน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎แตํงตั้งโรงเรียน       
วัดเขาวัง (แสง ชํวงสุวนิช) อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นศูนย๑แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาและแตํงตั้ง
คณะกรรมการการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        8.1.2 เชิงคุณภาพ   
           1) ประชาสัมพันธ๑แผนพัฒนาการแนะแนว และแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว  ร๎อยละ 100 

   2) แตํงตั้งศูนย๑แนะแนว และคณะกรรมการการยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนว
ประจ าเขตพ้ืนที่ การศึกษา  ด าเนินการพัฒนาและเตรียมความพร๎อมให๎กับนักเรียนควบคูํกัน                  
ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต (สํวนตัวและสังคม)  ผํานกกระบวนการแนะแนว               
การจัดการเรียนการสอนการเสริมทักษะอาชีพและการสร๎างเสริมประสบการณ๑อาชีพ (work experience) 
ที่หลากหลายเพื่อให๎นักเรียนค๎นพบด๎วยตนเอง เพื่อตัดสินใจและวางแผนการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพได๎
อยํางเหมาะสมเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํโลกอาชีพ และสามารถสร๎างอาชีพให๎สอดคล๎องกับบริบทในพ้ืนที่ 
จังหวัดและทิศทางการพัฒนาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ ร๎อยละ 100  
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    9. ชื่อโครงการ กิจกรรมเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
        9.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
         9.1.1 เชิงปริมาณ 
         1)  ประชาสัมพันธ๑ เชิญชวนให๎ผู๎บริหาร ครู ศึกษานิเทศก๑ นักวิชาการศึกษา        
และผู๎สนใจทั่วไป เข๎ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครู เพศวิถีศึกษาแบบออนไลน๑ ผํานเว็ปไซต๑         
http://cse-Learning.obec.go.th  จ านวน 175 โรงเรียน ครู จ านวน 1,824 คน ร๎อยละ 100 
 2)  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ด าเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู๎แบบ E – Learning    
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูผู๎สอนเพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต และด าเนินการตรวจและประเมิน         
แผนการจัดการเรียนรู๎เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 175 โรงเรียน ร๎อยละ 100 
 3)  มีผู๎ลงทะเบียนเข๎ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน๑ 
50% ของจ านวนครูทั้งสังกัด และผํานการอบรม ร๎อยละ 29.33 
        9.1.2 เชิงคุณภาพ  
         1)  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่จัดการเรียนการสอนวิชาเพศวิถีศึกษา       
โดยการอบรมโปรแกรมเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน๑  และการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และประเมินผลเพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต ในรูปแบบ Active  Learning  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓ 

 2)   ตรวจสอบ และเรํงรัด รายชื่อครูที่ยังไมํผํานการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา
แบบออนไลน๑ในระบบของโปรแกรม 

 3)  นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู  ตรวจแผนการจัดการเรียนรู๎       
/การสัมภาษณ๑/การสังเกตการ/นิเทศแบบออนไลน๑ 

 4)   แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ก ากับ  ติดตามและประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู๎
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การจัดการการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาในรูปแบบ Active  Learning 

 5)  ครูมีความรู๎ความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่องเพศวิถีรูปแบบ 
Active  Learning 

 6)  ครูเข๎าใจการสอนเพศวิถีศึกษามากขึ้น และมีเทคนิคการสอนจากการศึกษาโปรแกรม    
เพศวิถีศึกษาแบบออนไลน๑ 
 
3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  
    1. ชื่องาน  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

      1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

     1.1.1 เชิงปริมาณ  
                        1)  การประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน (Reading Test : RT)ระดับเขต
พ้ืนที่สูงกวําระดับประเทศ ร๎อยละ ๑.๐๒ 

           2)  ประเมินการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3 จ านวน ๓๕,๖๙๒ คน 
           3)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ จ านวน ๑๒๒ โรงเรียน 
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  1.1.2 เชิงคุณภาพ  
           1)  ผลการประเมินความสามารถด๎านการอํานของผู๎เรียน (Reading Test : RT)     
 ปีการศึกษา 2562 

ด้าน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ เพิ่มข้ึน/ลดลง 
การอํานออกเสียง ๗๐.๑๒ ๖๘.๕๐ +๑.๖๒ 

การอํานรู๎เรื่อง ๗๓.๒๔ ๗๒.๘๑ +๐.๔๓ 
รวม ๒ ด๎าน 71.68 70.66 +1.02 

            2) สถานศึกษาจัดการประเมินการอํานออกเขียนได๎ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยด าเนินการคัดกรองความสามารถในการอํานการเขียนของนักเรียน และรายงานผล
ผํานระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส๑เดิม (e-MES) ทุกโรงเรียน 
                       3)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติ จ านวน ๑๒๒ โรงเรียน ร๎อยละ ๗๐.๙๓ 

    2. ชื่องาน  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
   2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
      2.1.1 เชิงปริมาณ 

           1) นักเรียนชั้น ป.6 จ านวน 3,535 คน ได๎รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) และวัดความสามารถทางการเรียนของตนเอง 

           2). นักเรียนชั้น ม.3 จ านวน 825 คน ได๎รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) และวัดความสามารถทางการเรียนของตนเอง 

           3) .ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  สามารถจัดสอบนักเรียน
ชั้น ป.6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได๎ครบถ๎วน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       ระดับชันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียนเข้าสอบ 3,535  คน จ านวน 33 สนามสอบ  

 
ที ่

  

 
ชื่อสนามสอบ 

  

 
รหัสสนามสอบ 

  

จ านวนนักเรียน จ านวนห้องสอบ 

ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

1 วัดเขาวัง (แสง ชํวงสุวนิช)  1070010045 462  16  
2 วัดห๎วยไผํ  1070010048 119  4  
3 อนุบาลเมืองราชบุรี  1070010056 124 1 4 1 
4 อนุบาลราชบุรี  1070010044 457  15  
5 วัดดอนตลุง (ราษฎร๑ศรัทธาทาน)  1070010001 109  4  
6 วัดเกาะลอย (ชุณหะวัต ฯ)  1070010002 54  2  
7 วัดใหมํราษฎร๑บ ารุงเจริญธรรม  1070010036 134  4  

8 วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)  1070010039 93  3  
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ที ่

  

 
ชื่อสนามสอบ 

  

 
รหัสสนามสอบ 

  

จ านวนนักเรียน จ านวนห้องสอบ 

ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

9 วัดบางลี่ (วุฒิพันธุ๑วิทยา) 1070010018 71 1 2 1 

10 อนุบาลปากทํอ 1070010137 118  4  
11 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ๎านหนองเกตุ) 1070010140 68  2  
12 วัดสวํางอารมณ๑ 1070010150 115  4  
13 วัดสันติการาม 1070010128 121  4  
14 บ๎านทํายาง 1070010145 49 1 2 1 
15 บ๎านโปุง 1070010165 54  2  
16 บ๎านห๎วยศาลา 1070010143 41  2  
17 บ๎านห๎วยยางโทน 1070010164 44  2  
18 ชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร๑บ ารุง) 1070010093 54 1 2 1 
19 บ๎านจอมบึง(วาปีพร๎อมประชาศึกษา) 1070010067 235  8  
20 อนุบาลจอมบึง 1070010069 95  3  
21 วัดเขาปิ่นทอง 1070010088 86  3  
22 ไทยรัฐวิทยา 104 (บ๎านทุงํกระถิน) 1070010075 61  2  
23 บ๎านเบิกไพร 1070010083 29  1  
24 วัดดํานทับตะโก 1070010073 87  3  
25 มหาราช 7 1070010058 103  3  
26 ชุมชนบ๎านบํอ 1070010116 316 1 11  
27 ธรรมศาสตร๑ - จุฬา 2 1070010112 57  2  
28 บ๎านตะโกลําง 1070010115 114  4  
29 รุจิรพัฒน๑ 1070010097 144  5  
30 อนุบาลสวนผึ้ง 1070010111 115  4  
31 บ๎านโปุงกระทิงบน 1070010184 122  4  
32 บ๎านล าพระ 1070010178 98  3  
33 วัดหนองพันจันทร๑ 1070010192 72  2  
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 ระดับชันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวนนักเรียนเข้าสอบ 825  คน จ านวน 19 สนามสอบ 
 

 
ที ่

  

 
ชื่อสนามสอบ 

  

 
รหัสสนามสอบ 

  

จ านวนนักเรียน จ านวนห้องสอบ 

ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

1 ชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร๑บ ารุง) 1070010093 40  2  
2 บ๎านทุํงกระถิน 1070010075 27  1  

3 บ๎านเบิกไพร 1070010083 25  1  
4 มหาราช 7 1070010058 41 2 2 1 
5 วัดเขาปิ่นทอง 1070010088 69  3  
6 บ๎านล าพระ 1070010178 87  3  
7 ไทยรัฐวิทยา 64 (บ๎านหนองเกตุ) 1070010140 25    
8 บ๎านห๎วยยางโทน 1070010164 18  1  
9 อนุบาลปากทํอ 1070010137 40  2  
10 วัดเกาะลอย (ชุณหะวัต ฯ) 1070010002 29  1  
11 วัดเขาวัง (แสง ชํวงสุวนิช) 1070010045 286  10  
12 วัดดอนตลุง (ราษฎร๑ศรัทธาทาน) 1070010001 60  2  
13 วัดบางลี่ (วุฒิพันธุ๑วิทยา) 1070010018 24  1  
14 วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 1070010039 40  2  
15 วัดห๎วยไผํ 1070010048 59  2  
16 ธรรมศาสตร๑ - จุฬา 2 1070010112 16  1  
17 บ๎านตะโกลําง 1070010115 37  2  
18 รุจิรพัฒน๑ 1070010097 91  4  
19 อนุบาลสวนผึ้ง 1070010111 43  2  

  
     2.1.2 เชิงคุณภาพ 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่า/ต่ ากว่า คะแนน

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 49.07 14.36 48.02 13.24 -1.05 

ภาษาอังกฤษ 34.42 18.03 30.27 14.04 -4.15 

คณิตศาสตร๑ 32.90 15.82 31.25 14.44 -1.65 

วิทยาศาสตร๑ 35.55 13.94 33.74 12.77 -1.81 

เฉลี่ยร้อยละ 37.99 15.54 35.82 13.62 -2.17 

  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัดและระดับเขตพ้ืนที่ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยสูง
กว่า/ต่ ากว่า คะแนน

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 47.95 13.84 48.02 13.24 +0.07 

ภาษาอังกฤษ 30.86 13.93 30.27 14.04 -0.59 

คณิตศาสตร๑ 31.60 14.74 31.25 14.44 -0.35 

วิทยาศาสตร๑ 34.30 12.96 33.74 12.77 -0.56 

เฉลี่ยร้อยละ 36.18 13.87 35.82 13.62 -0.36 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถจัดสอบนักเรียน  ชั้น ม.3  
ได๎ครบถ๎วน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้  

  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3               
ปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/ต่ ากว่า คะแนน

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 55.14 15.33 52.01 13.38 -3.13 

ภาษาอังกฤษ 33.25 13.69 28.09 7.38 -5.16 

คณิตศาสตร๑ 26.73 15.87 22.33 9.33 -4.40 

วิทยาศาสตร๑ 30.07 8.62 28.46 6.94 -1.61 

เฉลี่ยร้อยละ 36.30 13.38 32.72 9.26 -3.58 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน๎า 209 

 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
ปีการศึกษา 2562 ระดับสังกัดและระดับเขตพ้ืนที่  

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/ต่ ากว่า คะแนน

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ภาษาไทย 55.91 15.15 52.01 13.38 -3.90 

ภาษาอังกฤษ 32.98 13.17 28.09 7.38 -4.89 

คณิตศาสตร๑ 26.98 15.94 22.33 9.33 -4.65 

วิทยาศาสตร๑ 30.22 8.63 28.46 6.94 -1.76 

เฉลี่ยร้อยละ 36.52 13.22 32.72 9.26 -3.80 

  
  3. ชื่องาน  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)                     

        3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
          3.1.1 เชิงปริมาณ  

                    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 4 สามารถจัดสอบนักเรียนชั้น ป.3 ประจ าปี
การศึกษา 2562 จ านวน 3,717 คน ได๎ครบถ๎วน 

           3.1.2 เชิงคุณภาพ  

          1) นัก เรียนจ านวน 3 ,717 คน ได๎รับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน  และ
ความสามารถทางการเรียนรู๎ของตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ ดังนี้ 

ความสามารถของผู้เรียนด้าน ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/
ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

คณิตศาสตร๑ 44.94 44.16 -0.78 
ภาษาไทย 46.46 45.59 -0.87 

เฉลี่ย 45.70 44.87 -0.83 

          2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 มีฐานข๎อมูลผู๎ เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและน ามาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตํอไป 
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 4. ชื่องาน  ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

  4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

         4.1.1 เชิงปริมาณ 
          1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 175  โรงเรียนด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 

                 2) นักเรียนปฐมวัยที่ได๎รับการประเมินพัฒนาการผํานเกณฑ๑การประเมินโดยอยูํในระดับ 3 
ทั้ง 4 ด๎าน คิดเป็นร๎อยละ 99.33 

        4.1.2 เชิงคุณภาพ  
          1) ครูผู๎สอนปฐมวัยมีแนวทางการประเมินพัฒนาการที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

          2) นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด๎านรํางกายคิดเป็นร๎อยละ 99.44  พัฒนาการ        
ด๎านอารมณ๑ จิตใจ คิดเป็นร๎อยละ 99.44 พัฒนาการด๎านสังคมคิดเป็นร๎อยละ 99.53 พัฒนาการ      
ด๎านสติป๓ญญา คิดเป็นร๎อยละ 99.36 ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ 

 

4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  

    1. ชื่องาน  พัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน โครงการคุณธรรม สพฐ. 
- กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน   
   1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
    1.1.1 เชิงปริมาณ  

                      1. โรงเรียนประเมินตนเองในระดับ 1 ดาว จ านวน 17 โรงเรียน ซึ่งผํานเกณฑ๑แล๎วสํงประกวด   
ในระดับ 2 ดาว ตํอตามล าดับ(รายชื่อโรงเรียนตรงกับโรงเรียนผํานเกณฑ๑ระดับ 2 ดาว จ านวน 17 โรงเรียน) 
                      2. โรงเรียนผํานเกณฑ๑ระดับ 2 ดาว จ านวน 17 โรงเรียน  ได๎รับเกียรติบัตรจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

1. โรงเรียนวัดบางกระ   อ.เมือง จ.ราชบุรี 
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ อ.ปากทํอ จ.ราชบุรี 
3. โรงเรียนบ๎านห๎วยยางโทน อ.ปากทํอ จ.ราชบุรี 
4. โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
5. โรงเรียนบ๎านพุมํวงราษฎรบ ารุง        อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
6. โรงเรียนวัดบางลี่ อ.เมือง จ.ราชบุรี 
7. โรงเรียนวัดปุาไกํ อ.ปากทํอ จ.ราชบุรี 
8. โรงเรียนบ๎านหนองนางแพรว อ.เมือง           จ.ราชบุรี 
9. โรงเรียนบ๎านไพรสะเดา อ.ปากทํอ        จ.ราชบุรี 

10. โรงเรียนบ๎านทุํงแฝก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
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11. โรงเรียนบ๎านมณีลอย อ.ปากทํอ        จ.ราชบุรี 
12. โรงเรียนวัดราษฎร๑สมานฉันท๑ อ.ปากทํอ        จ.ราชบุร ี
13. โรงเรียนบ๎านล าพระ อ.บ๎านคา        จ.ราชบุรี 
14. โรงเรียนสินแรํสยาม อ.สวนผึ้ง        จ.ราชบุรี 
15. โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส อ.ปากทํอ        จ.ราชบุรี 
16. โรงเรียนบ๎านตลาดควาย อ.จอมบึง        จ.ราชบุรี 
17. โรงเรียนบ๎านหนองบัวหิ่ง อ.ปากทํอ        จ.ราชบุรี 

  1.1.2 เชิงคุณภาพ  
               1) ผู๎บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู๎ เข๎าใจ และมีกระบวนการคิด อยํางมีเหตุผล ซึมซับ

คุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติสร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการท าความดี  
           2) มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมรํวมกันทั้งโรงเรียน  
           3)  มีพฤติกรรมที่พึงประสงค๑ด๎านความพอเพียง ความกตัญ๒ู และความซื่อสัตย๑สุจริตในโรงเรียน
เพ่ิมขึ้น 
          4) พฤติกรรมที่ไมํพึงประสงค๑ลดน๎อยลง 
          5) มีกระบวนการมีสํวนรํวม และสร๎างความรับผิดชอบจากผู๎เกี่ยวข๎องในโรงเรียน 
          6) มีองค๑ความรู๎ นวัตกรรมด๎านคุณธรรมฯ และบูรณาการไว๎ในชั้นเรียน 
        2. กิจกรรมนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี 

            2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็ 
 2.1.1 เชิงปริมาณ 
  ผู๎อ านวยการโรงเรียน จ านวน 5 คนและครูผู๎สอนจ านวน 15 คนรํ วมพัฒนานวัตกรรม
สร๎างสรรค๑คนดี ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม นวัตกรรมสร๎างสรรค๑คนดี  ด๎านการบริหารเพ่ือ
สํงเสริมคุณธรรมจ านวน 5 คน ดังนี้ 

1. นางบรรเจิด   อํุนมณีรัตน๑             ผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง 
2. นางรุ๎งนภา  ปรีชาโชติ  ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านชัฏเจริญ 
3. นางสาวสาริกา ราชบุญทอง ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดราษฎร๑สมานฉันท๑ 
4. นายเสกสรรค๑ เดํนดวงใจ ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองกระทํุม 
5. นางสาวรักชนก คชชา ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดบางกระ 

ครูผู๎สอน ระดับดีเยี่ยม “นวัตกรรมสร๎างสรรค๑คนดี ด๎านการเรียนการสอน เพ่ือสํงเสริมคุณธรรม 
จ านวน 15 คน ดังนี้ 

1. นางสาวปราณี ส ารวมจิตต๑ ครู โรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) 
2. นางสาวปิยมณฑ๑ เสือช๎าง ครู โรงเรียนวัดปุาไก ํ(สํวนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห๑ 
3. นางสาวปริณา ครุฑงาม ครู โรงเรียนวัดราษฎร๑สมานฉันท๑ 
4. นางสาววชิราภรณ๑ ศรีพันธบุตร ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 
5. นางอารีย๑รัตน๑ ศรีนิมิต ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 
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6. นางสาวนิภาธร วํานมํวง ครู โรงเรียนบ๎านหนองกระทํุม 
7. นางสาวเพ็ญศรี ชัยสุวรรณ๑ ครู โรงเรียนบ๎านหนองปากชัฏ 
8. นางสาวณัฐริกา แจํมจันทร๑ ครู โรงเรียนบ๎านเขาช๎าง (คงชวนสมบัติประชานุสรณ๑) 
9. นางสาวรุจิเรศ ขลิบศรี ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
10. นางสาวรักษิกา อนิวัฒน๑ ครู โรงเรียนบ๎านหนองนางแพรว (บุญเหลือราษฎร๑วิทยาคาร) 
11. นางสาวกานต๑พิชชา มะโน ครู โรงเรียนบ๎านโปุงเจ็ด 
12. นางสาวสุทธิดา หมื่นราม ครู โรงเรียนบ๎านล าพระ 
13. นางสาวกษิรักษา แกํนสี ครู โรงเรียนวัดราษฎร๑สมานฉันท๑ 
14. นางพรพิมล คงสุวรรณ๑ ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร๑ศรัทธาทาน) 
15. นายเจษฎ๑ธัช ค าแก๎ว  ครู โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี      

           2.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู๎บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู๎ เข๎าใจ และมีกระบวนการคิด อยํางมีเหตุผล     

ซึมซับคุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติสร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจในการท าความดี 
     3. กิจกรรม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม 

           3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                 3.1.1 เชิงปริมาณ 
     ผู๎อ านวยการโรงเรียนจ านวน 14 คน และครูผู๎สอน จ านวน 48 คน  รํวมพัฒนา
กิจกรรม 10,000 คุรุชน คนคุณธรรม  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1. นางบรรเจิด  อุํนมณีรัตน๑            ผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง 
2. นางสาวกานต๑นภัส กลับเครือ      ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชาอุปถัมภ๑) 
3. นายเสกสรรค๑  เดํนดวงใจ      ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองกระทํุม 
4. นายวัลลภ  เหวันต๑       ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 
5. นางชมัยภรณ๑  เพชรเทียนชัย      ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านตลาดควาย (ประชานุกูล) 

ผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีมาก จ านวน 9 ราย  ดังนี้ 
1. นางสาวชนัดดา ทองประเสริฐ      ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา) 
2. นางหทัยรัตน๑ ขาวอํอน      ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านโปุงเจ็ด 
3. นางสาวทษวรรณ ปิ่นทอง      ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านหนองนกกะเรียน 
4. นางสาวรักชนก คชชา      ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดบางกระ 
5. นางสาวมนัญญา แย๎มอรุณ      ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านชัฏหนองหมี 
6. นางสาวพิมพ๑รักข๑ สามคุ๎มพิมพ๑      ผู๎อ านวยการโรงเรียนบ๎านวังปลา 
7. นายภานุพงศ๑ มุํยพลาย      ผู๎อ านวยการโรงเรียนสินแรํสยาม 
8. นายจักรพงศ๑ มัตสยะวนิชกูล       ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ๑วิทยา) 
9. นางสาวสาริกา ราชบุญทอง      ผู๎อ านวยการโรงเรียนวัดราษฏร๑สมานฉันท๑ 
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ครูผู้สอน ระดับดีเยี่ยม จ านวน 15 ราย ดังนี้ 
1. นางนริสสา พันธุ๑ศักดิ์                 ครูโรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชาน๎อยวานิช) 
2. นางกรวรรณ เสียงเสนาะ      ครูโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 
3. นางพรศิลป์ เหวันต๑       ครูโรงเรียนวัดปากชํอง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) 
4. นางสาวปริณา ครุธงาม      ครูโรงเรียนวัดราษฎร๑สมานฉันท๑ 
5. นางสาวนิภาธร วํานมํวง      ครูโรงเรียนบ๎านหนองกระทํุม 
6. นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญ      ครูโรงเรียนสินแรํสยาม 
7. นางสาวสิริประภา อินทคง      ครูโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 
8. นางสาวปราณี ส ารวมจิตต๑      ครูโรงเรียนวัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล) 
9. นางสาวอรพรรณ ก าริสุ      ครูโรงเรียนน้ าตกห๎วยสวนพลู 
10. นางสาวสายรุ๎ง ประสิทธิ์      ครูโรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ๑) 
11. นางรชยา หวานแหลม      ครูโรงเรียนวัดปากชํอง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) 
12. นางสาวอุไรวรรณ หงษ๑ศรี       ครูโรงเรียนบ๎านทุํงแจง 
13. นางอัมพร ฉายบุ       ครูโรงเรียนวัดปุาไกํ (สํวนประชานุกูล)  

           ในพระบรมราชานุเคราะห๑ 
14. นางสาวพรนภา อู๐ทอง      ครูโรงเรียนสินแรํสยาม 
15. นางอนงค๑นุช นครไชย      ครูโรงเรียนวัดบางกระ 

ครูผู้สอน ระดับดีมาก ดังนี้ 
1. นางศริณยา จันทร๑เพ็ญ       ครูโรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ๑) 
2. นางสาวบุญทรัพย๑ สารวัน      ครูโรงเรียนสินแรํสยาม 
3. นางพุทธชาด จอมดวง                ครูโรงเรียนสินแรํสยาม 
4. นางพรพิมล คงสุวรรณ๑                ครูโรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร๑ศรัทธาทาน) 
5. นางสาวกษิรักษา แกํนสี       ครูโรงเรียนวัดราษฎร๑สมานฉันท๑ 
6. นางสาวพัณณ๑ชิตา สิทธิประทานพร  ครูโรงเรียนวัดบางกระ 
7. นางวาสนา โรจน๑จินตกานต๑       ครูโรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ๑วิทยา) 
8. นางสาวกชกร นาคเอี่ยม       ครูโรงเรียนวัดบางกระ 
9. นายศักดิ์ชัย  อนันต๑ชัยลิขิต       ครูโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา) 
10. นางสาวศุภรัตน๑  รัศมีจันทร๑ฉาย    ครูโรงเรียนวัดบางกระ 
11. นางสาววันทนีย๑  หลิวเจริญกุล      ครูโรงเรียนวัดบางกระ 
12. นางสาวขนิษฐา อินทะเส       ครูโรงเรียนสินแรํสยาม 
13. นางสาวณัฐริกา  แจํมจันทร๑       ครูโรงเรียนบ๎านเขาช๎าง (คงชวนสมบัติประชานุสรณ๑) 
14. นางสาวภัทร๑ฐิรญา  รุจิรัชศรีสกุล    ครูโรงเรียนวัดบางกระ 
15. นางสาวอพัคฏ๑คิมา  อินทร๑แตง      ครูโรงเรียนบ๎านชัฏหนองหมี 
16. นางสาววชิราภรณ๑  ศรีพันธบุตร     ครูโรงเรียนอนุบาลจอมบึง 
17. นายอ านาจ ลักษิตานนท๑        ครูโรงเรียนวัดบางกระ 
18. นายชิตชัย  มัยรัตน๑                  ครูโรงเรียนวัดบางกระ 
19. นายสุขวิทย๑  จันทร๑เจิม        ครูโรงเรียนวัดบางกระ 
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20. นางสาวจันทร๑จิรา บัวลํา             ครูโรงเรียนบ๎านชัฏหนองหมี 
21. นางสาววสุมดี  ศิริชาติ  ครูโรงเรียนน้ าตกห๎วยสวนพลู 
22. นางสิริวิมล  น าระนะ   ครูโรงเรียนน้ าตกห๎วยสวนพลู 
23. นายยรรยง  สุขเอิบ   ครูโรงเรียนสินแรํสยาม 
24. นางสาวป๓ทมา  กลิ่นงาม  ครูโรงเรียนบ๎านชัฏหนองหมี 
25. นางสาวรักษิกา  อนิวัฒน๑  ครูโรงเรียนบ๎านหนองนางแพรว  

     (บุญเหลือราษฎร๑วิทยาคาร) 
26. นางสาวอาลิตา  แชํมช๎อย  ครูโรงเรียนบ๎านชัฏหนองหมี 
27. นางสาวกานต๑พิชชา  มะโน  ครูโรงเรียนบ๎านโปุงเจ็ด 
28. นางสาวพัณณ๑ชิตา เลิศสุวรรณนิธิ ครูโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา) 

ครูผู้สอน เข้าร่วมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้ 
1. นางสาวอภิชญา  ไชยสนิท  ครูโรงเรียนบ๎านชัฏหนองหมี 
2. นางสาวอัจฉรา  จินดาเจี่ย  ครูโรงเรียนวัดบางกระ 
3. นางสาวกฤษณา  รูปทอง  ครูโรงเรียนวัดบางกระ 
4. นางวันดี   ศรีธรราษฎร๑  ครูโรงเรียนวัดบางกระ 
5. นางสาวจินตนา  หลวงละ  ครูโรงเรียนวัดบางกระ 

      3.1.2 เชิงคุณภาพ 
     ผู๎บริหาร ครู และนักเรียน ตระหนักรู๎ เข๎าใจ และมีกระบวนการคิด อยํางมีเหตุผล     

ซึมซับคุณคําแหํงคุณธรรมความดีอยํางเป็นธรรมชาติสร๎างความรู๎สึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการท าความดี 
 

     2. ชื่องาน  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาแหล่งเรียนรู้   

          2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ      

                2.1.1 เชิงปริมาณ 

        -  ได๎รับงบประมาณ 70,000 บาท จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ๑งบประมาณ 60,000 บาท จ านวน ๓๘ รายการ 

ให๎กับสถานศึกษา จ านวน 5 แหํง ดังนี้ 
 1) โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร๑    เครือขํายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 3 
 2) โรงเรียนวัดยางงาม            เครือขํายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 4 
 3) โรงเรียนอนุบาลจอมบึง    เครือขํายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 6 
 4) โรงเรียนกลุํมนักขําวหญิง2 เครือขํายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 
 5) โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี เครือขํายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 9 

 - นิเทศการศึกษางบประมาณ 10,000 บาท 
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       2.1.2 เชิงคุณภาพ  
           ๑. ปลูกฝ๓งและสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัยรักการอํานและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต   
โดยสามารถลงมือปฏิบัติได๎จริงและแสวงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง 

 2. สถานศึกษาแตํละแหํงด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการสํงเสริมการอําน      
ตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได๎แก ํ

 1)  โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร๑  
  - กิจกรรมตอบป๓ญหาเกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ๑ 
  - กิจกรรมหนังสือเลํมเล็ก 
 2)  โรงเรียนวัดยางงาม   
  - กิจกรรมจดบันทึกรายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ๑ตามความสนใจ 
  - กิจกรรมจัดนิทรรศการตามโครงการสํงเสริมการอํานตามรอยพระราชจริยวัตร 
  - กิจกรรมดูวิดีโอเกี่ยวกับโครงการสํงเสริมการอํานตามรอยพระราชจริยวัตร 
  - กิจกรรมอํานหนังสือพระราชนิพนธ๑ 
 ๓)  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี  
  - กิจกรรมบันทึกการอําน 
  - กิจกรรม Bingo หนังสือพระราชนิพนธ๑ 
 ๔)  โรงเรียนกลุํมนักขําวหญิง2  
  - กิจกรรมแนะน าหนังสือพระราชนิพนธ๑ 
  - กิจกรรมฐานหนังสือพระราชนิพนธ๑ 
  - กิจกรรมครูอํานและนักเรียนเขียนจับใจความ 
  - กิจกรรมครูและบุคลากรและนักเรียนเข๎าห๎องสมุดอํานหนังสือพระราชนิพนธ๑ 
 ๕)  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง  
  - กิจกรรมแนะน าหนังสือพระราชนิพนธ๑ 
  - กิจกรรมนักเรียนแกนน าประชาสัมพันธ๑กิจกรรมการอํานตามรอยพระราชจริยวัตร

ผํานระบบ ICT 
  - กิจกรรมหนังสือเลํมเล็ก 

 

    3.  ชื่อโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school)  
 3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ  
        3.1.1 เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,824 คน  

นักเรียน 33,994 คน สามารถด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะและ 
มีการจัดการขยะแบบครบวงจร มีสภาพสิ่งแวดล๎อมที่สะอาดรํมรื่น รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล๎อมได๎ดี        
เด็กและเยาวชน ให๎เป็นพลเมืองดี มีวินัย ใสํใจสิ่งแวดล๎อม และรายงานความก๎าวหน๎าตามก าหนดในปฏิทิน
การด าเนินงานในปีการศึกษา มีโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ Bestpratice   ได๎แกํ โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ 
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โรงเรียนวัดเขาวัง โรงเรียนรุจิรพัฒน๑   โรงเรียนบ๎านนาคอก โรงเรียนบ๎านโปุงเจ็ด โรงเรียน     
บ๎านวังปลา โรงเรียนบ๎านมะขามเอน และโรงเรียนที่ประเมินผํานระดับดีขึ้นไปมีจ านวน 175 โรงเรียน ผํานร๎อยละ 100           



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน๎า 216 

 

     3.1.2 เชิงคุณภาพ 
    ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเรียน มีความรู๎และเข๎าใจแนวทางการจัดกิจกรรม

สามารถปฏิบัติงานการรณรงค๑คัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจร  และการจัดท าธนาคารขยะ                                       
เพ่ือการเสริมสร๎างวินัยใสํใจสิ่งแวดล๎อมในสถานศึกษาและน าไปถํายทอดแนะน าสูํชุมชนที่อยูํในท๎องถิ่น
ปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.  ชื่อโครงการ  กิจกรรมบุคลากร ICT Talent ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ  
  4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
        4.1.1 เชิงปริมาณ 

        1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ประกาศแตํงตั้งบุคลากร   ICT Talent 
ภาครัฐ เครือขําย จ านวน ๒ คน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

  ๑. นางธัญญพัทธ๑ เอ่ียมสุองค๑   โรงเรียนวัดพเนินพูล 
  ๒. นางสาวสุนิตา สุบินยัง   โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร๑ศรัทธาธรรม 

                   2) บุคลากร ICT Talent ภาครัฐและภาคเอกชนในเครือขํายภาคกลาง  และภาคตะวันตก 
จ านวน 4 คน ได๎รับการอบรมพัฒนาหลักสูตรออนไลน๑ " การพัฒนาผู๎น าด๎านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา (ICT 
Talent) "มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเนคซ๑อีดี" 

         3) ผู๎บริหาร 1 คน และบุคลากรครู 4 คน โรงเรียนประชารัฐ 8 โรงเรียน  จ านวน 40 คน 
เข๎ารับการอบรมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม "การออกแบบการจัดการเรียนรู๎  บนฐานเทคโนโลยี "
Technology-based Instructional Desing) ผําน Digital Classroom Platform ซึ่งเป็นกลุํมโรงเรียนภายใต๎
ความดูแลของ บมจ.ทรู คอร๑ปอเรชั่นโดยมีรายชื่อโรงเรียน ดังนี้ 

1. โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 
2. โรงเรียนธรรมศาตร๑-จุฬา2 
3. โรงเรียนกลุํมนักขําวหญิง2 (โรงเรียนบ๎านบํอหวี) 
4. โรงเรียนวัดห๎วยหมู (อมรธรรมรัตนราษฎร๑บ ารุง) 
5. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ๎านหนองเกตุ) 
6. โรงเรียนมหาราช7 
7. โรงเรียนวัดเวียงทุน 
8. โรงเรียนบ๎านบึง (สันติมโนประชาสรรค๑) 

6.1.1 เชิงคุณภาพ  

                1) บุคลากรครู ICT Talent ภาครัฐ และเอกชน ได๎รับการพัฒนาสูํการปรับเปลี่ยนแนวคิด    
ในการจัดการเรียนรู๎แบบ Active Learning สํงเสริมสมรรถนะการออกแบบการจัดการเรียนรู๎การสอน    
บนฐานเทคโนโลยีและได๎ท าหน๎าที่ถํายทอดองค๑ความรู๎และสนับสนุนงานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศแกํ
โรงเรียนต๎นสังกัดและโรงเรียน ร๎อยละ 100 

     2) ผู๎บริหาร บุคลากรครู โรงเรียนประชารัฐ 8 โรงเรียน จ านวน 40 คน เข๎ารับการอบรม
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม " การออกแบบการจัดการเรียนรู๎บนฐานเทคโนโลยี"Technology-based 
Instructional Desing) ผําน Digital Classroom Platform ร๎อยละ 100 
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    5. ชื่อโครงการ กิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
        5.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
              5.1.1 เชิงปริมาณ 
               โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 50 โรงเรียน เข๎ารํวมการพัฒนาสํงเสริมเพ่ือด าเนินการ
ขับเคลื่อน ตามกิจกรรมที่ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎มอบหมายงานให๎ด าเนินการ       
ตามงบประมาณที่จัดสรรมาให๎ ครบทุกกิจกรรม 50 โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรม และรายชื่อโรงเรียนดังนี้ 

กิจกรรมที่  1. งบประมาณการด าเนินงานการพัฒนาและสํงเสริมการศึกษา 50 โรงเรียน ร๎อยละ 100 
กิจกรรมที่  2. งบประมาณการด าเนินงานนิเทศ ก ากับและติดตามการศึกษา 50 โรงเรียนร๎อยละ 100 
กิจกรรมที่ 3. งบประมาณการจัดการสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน 4 โรงเรียน ได๎แกํโรงเรียนดังตํอไปนี้ 

    ๑. โรงเรียนรุจิรพัฒน๑ 
  ๒. โรงเรียนบ๎านนาคอก มิตรภาพที่๑๐๔ 
  ๓. โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ชํวงสุวนิช) 
 ๔. โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 

กิจกรรมที่ 4. งบประมาณการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงาน (ITA Online) 
       5.1.2 เชิงคุณภาพ 

 1. ครู ได๎รับความรู๎และประสบการณ๑จากกระบวนการจัดการ ตลอดจนได๎รับการพัฒนา     
การเรียนรู๎ตํางๆ         

 2. โรงเรียน ได๎รับการเติมเต็มจากภาคเอกชน ทั้งในด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน           
สื่อการเรียนการสอน ระบบฐานข๎อมูล เป็นต๎น 

 3. ผู๎บริหาร ได๎รับการพัฒนาคุณสมบัติและสมรรถนะความเป็นผูน๎ าและการบริหารจัดการ 
 4. ผู๎ปกครอง ชุมชน ได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษา     

มากขึ้น 

5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 1. ชื่อโครงการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙        
(COVID-19) 

           1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  1.1.1 เชิงปริมาณ 
   สถานศึกษาในเครือขํายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 จ านวน 6 โรงเรียน 
ได๎แกํ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  โรงเรียนวัดดอนตลุง โรงเรียนบ๎านเขากรวด โรงเรียนวัดบางกระ       
โรงเรียนวัดประเสริฐ โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง ได๎รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียน     
การสอนด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ๑แพรํระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเด็น ดังตํอไปนี้ 

  1) การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา กรณีที่สถานการณ๑การแพรํระบาด         
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลาย และจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนภายใต๎
มาตรการปูองกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข 
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  2. การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา กรณีที่สถานการณ๑การแพรํระบาดของ        
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไมํคลี่คลาย และจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนภายใต๎
มาตรการปูองกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข 
  3. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ระหวํางวันที่ 18 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63 
(การเตรียมความพร๎อมและการด าเนินงานของครูผู๎สอน)  
  4. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ระหวํางวันที่ 18 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63 
(ศึกษานิเทศก๑มีการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมของผู๎ปกครองและนักเรียนที่บ๎าน) 
                1.1.2 เชิงคุณภาพ  
             สถานศึกษาจ านวน 6 โรงเรียน ในเครือขํายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2                                                                   
มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม ( DLTV)                
ในสถานการณ๑แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให๎กับนักเรียนครบทุก 4 
ประเด็นได๎อยํางมีคุณภาพ  นักเรียนได๎ทดลองเรียนโดยการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม(DLTV) ครบทุกคน
และทุกชั้นเรียน 

     2. ชื่อโครงการ การนิเทศ ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 การด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงานกองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจน) 

         2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               2.1.1 เชิงปริมาณ 
    สถานศึกษา ในเครือขํายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8 จ านวน  10 
โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนบ๎านตะโกลําง โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ โรงเรียนวัดนาขุนแสน โรงเรียนบ๎านล าพระ 
โรงเรียนอนุบาลบ๎านคา โรงเรียนบ๎านบึง โรงเรียนบ๎านโปุง เจ็ด  โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย๑            
โรงเรียนบ๎านเกําต๎นมะคํา โรงเรียนบ๎านโปุงกระทิงบน ได๎รับการนิเทศ ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร๎อม
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงาน
กองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจน) 

    2.1.2 เชิงคุณภาพ  
            สถานศึกษาจ านวน 10 โรงเรียน ในเครือขํายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 8  
มีการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงานกองทุนเสมอภาค     
(นักเรียนยากจน) ให๎กับนักเรียนทุกคนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

     3. ชื่อโครงการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผา่นดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
         3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     3.1.1 เชิงปริมาณ 
                      1.) สถานศึกษาในเครือขํายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4  จ านวน 6 โรงเรียน ได๎แก ํ
 - โรงเรียนวัดปุาไกํ(สํวนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห๑ 
 - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ๎านหนองเกตุ) 
 - โรงเรียนวัดดอนทราย (ไชยประชาสรรค๑) 
 - โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม (รัฐ-สวํางชัยนาวาอุปถัมภ๑) 
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 - โรงเรียนวัดโพธิศร ี
 - โรงเรียนอนุบาลปากทํอ 
                       2) ได๎รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด๎วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม(DLTV)ในสถานการณ๑แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในประเด็นดังตํอไปนี้ 

 1. การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา กรณีที่สถานการณ๑การแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลาย และจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนภายใต๎
มาตรการปูองกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข 
 2. การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา กรณีที่สถานการณ๑การแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไมํคลี่คลาย และจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียน
ภายใต๎มาตรการปูองกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข 
 3. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ระหวํางวันที่      
18 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63 (การเตรียมความพร๎อมและการด าเนินงานของครูผู๎สอน) 
 4. การจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV)ระหวํางวันที่       
18 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63 (ศึกษานิเทศก๑มีการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมของ
ผู๎ปกครองและนักเรียนที่บ๎าน) 
  3.1.2 เชิงคุณภาพ  
            สถานศึกษาจ านวน 6 โรงเรียน ในเครือขํายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4     
มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม(DLTV) ในสถานการณ๑
แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให๎กับนักเรียนได๎อยําง มีคุณภาพนักเรียน    
ได๎ทดลองเรียนโดยการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ครบทุกคนและทุกชั้นเรียน 

    4. ชื่อโครงการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙       
(COVID-19) 
        4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
              4.1.1 เชิงปริมาณ 
  1 )  ส ถ านศึ กษ า ใน เ ค รื อ ขํ า ย โ ร ง เ รี ย น เ พ่ื อ พัฒนาคุณภ าพกา รศึ กษ าที่  6                 
จ านวน 6 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎร๑บ ารุง   โรงเรียนบ๎านหนองไผํ   
โรงเรียนบ๎านรางมํวง   โรงเรียนบ๎านตลาดควาย  โรงเรียนบ๎านหนองกระทุํม   ได๎รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ๑
แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเด็น ดังตํอไปนี้ 
                     2) การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา กรณีที่สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลาย และจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนภายใต๎มาตรการ
ปูองกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข 
                     3). การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา กรณีที่สถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไมํคลี่คลาย และจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนภายใต๎
มาตรการปูองกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข 
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                      4) การจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ระหวํางวันที่  18 พ.ค. 63 
ถึง 30 มิ.ย. 63 (การเตรียมความพร๎อมและการด าเนินงานของครูผู๎สอน)  
                      5) การจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ระหวํางวันที่  18 พ.ค. 63 
ถึง 30 มิ.ย. 63 (ศึกษานิเทศก๑มีการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมของผู๎ปกครอง
และนักเรียนที่บ๎าน) 
                   4.1.2 เชิงคุณภาพ  
                        สถานศึกษาจ านวน 6 โรงเรียน ในเครือขํายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 6 
มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม ( DLTV)                 
ในสถานการณ๑แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให๎กับนักเรียนครบทุก           
4 ประเด็นได๎อยํางมีคุณภาพ  นักเรียนได๎ทดลองเรียนโดยการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV)  ครบทุก
คนและทุกชั้นเรียน 

    5. ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน  (SchoolMIS) 
        5.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
          5.1.1 เชิงปริมาณ 
        ครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๑         
จ านวน ๑๗๕ โรงเรียน สามารถใช๎โปรแกรม SchoolMIS  รวมทั้งเข๎าใจการวัดและประเมินผลนักเรียน 
          5.1.2 เชิงคุณภาพ  
         ครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๑         
จ านวน ๑๗๕ โรงเรียน มีความรู๎ความเข๎าใจและสามารถใช๎โปรแกรม SchoolMIS ในการกรอกข๎อมูลได๎ 
สามารถพัฒนารูปแบบ เทคนิคการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนได๎ รวมทั้งลดภาระงานซ้ าซ๎อนของโรงเรียน 

    6. ชื่อโครงการ นิเทศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 
        6.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               6.1.1 เชิงปริมาณ 

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร๎อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 สถานศึกษาจ านวน 10 โรงเรียน 
ได๎แกํ โรงเรียนวัดเขาไกํแจ๎ โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ โรงเรียนบ๎านชัฎหนองหมี  โรงเรียนบ๎านหนองขาม 
โรงเรียนบ๎านกล๎วย โรงเรียนบ๎านทุํงศาลา โรงเรียนธรรมศาสตร๑ - จุฬา 2 โรงเรียนบ๎านห๎วยผาก และ 
โรงเรียนสินแรํสยามได๎รับการนิเทศ ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร๎อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563        
การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงานกองทุนเสมอภาค      
(นักเรียนยากจน)ได๎รับการนิเทศ ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร๎อมเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563          
การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงานกองทุนเสมอภาค      
(นักเรียนยากจน) 
               6.1.2 เชิงคุณภาพ  
             1) สถานศึกษาจ านวน 10 โรงเรียน มีการด าเนินการเตรียมความพร๎อม           
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงาน    
กองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษ) เป็นไปตามระเบียบ 
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 2) มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับ
ปรับปรุง 2560                    

 3) ครูทุกคนได๎จัดท าโครงสร๎างรายวิชา และหนํวยการเรียนรู๎ที่เหมาะสม 

 7. ชื่อโครงการ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) 
ของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
            7.1   ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
         7.1.1 เชิงปริมาณ 

         สถานศึกษาในเครื อขํ าย โรง เรียน เ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  1 -9                                        
จ านวน 54  โรงเรียน ได๎รับการการตรวจติดตาม เตรียมความพร๎อม และได๎รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม(DLTV) ในสถานการณ๑
แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเด็น ดังตํอไปนี้ 

      1) การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา กรณีที่สถานการณ๑การแพรํระบาดของ     
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลาย และจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนภายใต๎
มาตรการปูองกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข 
       2) การเตรียมความพร๎อมของสถานศึกษา กรณีที่สถานการณ๑การแพรํระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไมํคลี่คลาย และจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนภายใต๎
มาตรการปูองกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข 
         3) การจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ระหวํางวันที่ 18 พ.ค. 63 
ถึง 30 มิ.ย. 63 (การเตรียมความพร๎อมและการด าเนินงานของครูผู๎สอน)  
        4) การจัดการเรียนการสอนทางไกลผํานดาวเทียม (DLTV) ระหวํางวันที่ 18 พ.ค. 63 –         
30 มิ.ย. 63  (ศึกษานิเทศก๑มีการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียมของผู๎ปกครองและ
นักเรียนที่บ๎าน) 
  7.1.2 เชิงคุณภาพ  
                               สถานศึกษาในเครื อขํ ายโรง เรี ยนเ พ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  1 -9                                        
จ านวน 54  โรงเรียน มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล                  
ผํานดาวเทียม(DLTV) ในสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
ให๎กับนักเรียนได๎อยํางมีคุณภาพ นักเรียนได๎ทดลองเรียนโดยการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม(DLTV)                         

     8. ชื่อโครงการ การนิเทศ ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 การด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงานกองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจน) 
         8.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               8.1.1 เชิงปริมาณ 
  นิเทศ ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร๎อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563  การด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงานกองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจน)  สถานศึกษาใน
เครือขํายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 - 9   จ านวน 54 โรงเรียน    
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                  8.1.2 เชิงคุณภาพ  
            สถานศึกษาในเครือขํายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 – 9  จ านวน  54  
โรงเรียน  มีการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงานกองทุนเสมอภาค 
(นักเรียนยากจน) ให๎กับนักเรียน  ทุกคนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนด๎วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม(DLTV) ในสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให๎กับนักเรียนปกติและนักเรียนพิการเรียนรวมได๎อยํางมีคุณภาพ  นักเรียนพิการ
เรียนรวมมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลครบทุกชั้นเรียน 

6. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
    1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
         1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
             1.1.1  เชิงปริมาณ 
                        1)  สถานศึกษา จ านวน ๑๗๒ แหํง รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                   ๒) สถานศึกษา จ านวน ๑๕ แหํง เข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ การศึกษา
ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในแตํละด๎านระดับดีข้ึนไปร๎อยละ 80 ขึ้นไป 
             1.1.2  เชิงคุณภาพ  
                   ๑) สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาภาพรวมระดับดีขึ้นไป 
จ านวน  172 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 100  และสามารถจ าแนกผลการประเมินได๎ดังนี้ 

       ระดับยอดเยี่ยม        จ านวน  12  แหํง  คิดเป็นร๎อยละ 6.98 
       ระดับดีเลิศ             จ านวน  89  แหํง  คิดเป็นร๎อยละ 51.74 
       ระดับดี                  จ านวน  71  แหํง  คิดเป็นร๎อยละ 41.28 
       ระดับปานกลาง        จ านวน   -   แหํง   คิดเป็นร๎อยละ  - 
       ระดับก าลังพัฒนา      จ านวน   -   แหํง   คิดเป็นร๎อยละ  - 

                  2) สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  เข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสี่  จ านวน ๑๕ แหํง  มีผลการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในแตํละด๎านระดับ “ดี” ขึ้นไป 
จ านวน 12 แหํง   คิดเป็นร๎อยละ 80 

ชื่อสถานศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา 

(ระบุระดับ) 
ผ่านระดับดีขึ้นไป

ทั้ง 3 ด้าน 
อนุบาลเมืองราชบุรี ดี ดี ดี  

ชุมชนบ๎านบํอ ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก  

บ๎านชัฏหนองหมี พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ - 
บ๎านเขาพระเอก ดี ดี ดี  

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
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ชื่อสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (ระบุระดับ) 
ผ่าน

ระดับ ดี 
ขึ้นไปท้ัง 
3 ด้าน 

ด้านที่ 1 คุณภาพ
ของเด็ก 

ด้านที่ 2 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ 

ด้านที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้น

เด็กเป็นส าคัญ 

บ๎านพุเกตุ ดี ดี ดี  

วัดไผํล๎อม ดี ดี ดี  

บ๎านหนองขาม ดี ดี ดี  

วัดหนองบัวหิ่ง พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ - 
บ๎านห๎วยผาก ดี ดี ดี  
อนุบาลบ๎านคา ดี พอใช๎ ดี - 
ประชาพัฒนาวิทย๑ ดี ดี ดี  

วัดเขาวัง(แสงชํวงสุวนิช) ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

วัดบางลี่ ดี ดี ดี  

วัดปุาไกํ ดี ดี ดี  

วัดทุํงหญ๎าคมบาง ดี ดี ดี  

รวม 12โรงเรียน 
  3) สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข๎ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่  จ านวน ๑๕ แหํง  มีผลการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในแตํละด๎านระดับ 
“ดี” ขึ้นไป จ านวน 12 แหํง คิดเป็นร๎อยละ 80 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อสถานศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (ระบุระดับ) 
ผ่าน

ระดับ ดี 
ขึ้นไปท้ัง 
3 ด้าน 

ด้านที่ 1 
คุณภาพของ

นักเรียน 

ด้านที่ 2 
กระบวนการ

บริหารและการ
จัดการ 

ด้านที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 

อนุบาลเมืองราชบุรี ดี ดี ดี  
ชุมชนบ๎านบํอ ดีมาก ดีเยี่ยม ดีมาก  
บ๎านชัฏหนองหมี พอใช๎ พอใช๎ พอใช๎ - 
บ๎านเขาพระเอก ดี ดี ดี  
บ๎านพุเกตุ ดี ดี ดี  
วัดไผํล๎อม ดี ดีมาก ดี  
บ๎านหนองขาม ดี ดี ดี  
วัดหนองบัวหิ่ง พอใช๎ ดี พอใช๎ - 
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ชื่อสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (ระบุระดับ) 

ผ่าน
ระดับ ดี 
ขึ้นไปท้ัง 
3 ด้าน 

บ๎านห๎วยผาก ดี ดี ดี  
อนุบาลบ๎านคา ดี พอใช๎ ดี - 
ประชาพัฒนาวิทย๑ ดี ดี ดี  

วัดเขาวัง(แสงชํวงสุวนิช) ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

วัดบางลี่ ดี ดี ดี  

วัดปุาไกํ ดี ดี ดี  

วัดทุํงหญ๎าคมบาง ดี ดี ดี  

รวม 12 รงเรียน 
 

7. กลุ่มงานพัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
    1. ชื่อโครงการ พัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

          1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
   1.1.1  เชิงปริมาณ 
                      1) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 140 โรงเรียน ร๎อยละ 80 จัดท าข๎อมูลสารสนเทศใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร๑ของรัฐบาล และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได๎ถูกต๎อง 
                       2) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน ร๎อยละ 100 ได๎รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาท้ังทางระบบอิเล็กทรอนิกส๑และการติดตามเชิงประจักษ๑ 
                     3) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 140 โรงเรียน ร๎อยละ 80 สามารถจัดการศึกษาอยําง
มีคุณภาพได๎ตามมาตรฐานการศึกษา 
              1.1.2  เชิงคุณภาพ  
               1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงมีการจัดท าข๎อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร๑ของต๎นสังกัดได๎อยํางถูกต๎อง สอดคล๎องกับป๓จจัย 
กระบวนการและผลผลิต 
                      2) สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงได๎รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศระบบ
บริหารและการจัด 
                      3) สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ตามเปูาหมาย 
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8. กลุ่มงานอ่ืน ๆ 

 1. ชื่อโครงการ “ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ปีท่ี 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
            1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  1.1.1 เชิงปริมาณ 
  ศึกษานิเทศก๑ ผู๎รับผิดชอบโครงการ “คํายเยาวชน..รักษ๑พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 6 ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 และ           
ครูวิทยากร จ านวน 15 คน ได๎รับความรู๎ ทักษะและประสบการณ๑การจัดคํายเยาวชนรักษ๑พงไพรฯ สามารถ
น าไปพัฒนาปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนนักเรียนในโรงเรียนได๎ 
 1.1.2 เชิงคุณภาพ  
   นักเรียนได๎เรียนรู๎ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานจริงในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม การจัดการขยะมูลภายในโรงเรียนและครัวเรือน มีจิตส านึกที่ดีตํอการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

     2. ชื่อโครงการ  นิเทศการศึกษา  วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการศึกษา 
          2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
       2.1.1 เชิงปริมาณ 
  1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํง จ านวน 175 โรงเรียน ได๎รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 2) ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จ านวน 1,826 คน 
ได๎รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาอยํางเป็นกัลยาณมิตร 
                 2.1.2 เชิงคุณภาพ  

1) สถานศึกษาทุกแหํงได๎แนวทาง วิธีการและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ 

2) ผู๎เรียนทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได๎เรียนรู๎ทักษะและ        
มีเจตคติที่ดี  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ตามมาตรฐานการเรียน และตามหลักสูตรสถานศึกษา           
อยํางมีคุณภาพ 

    3. ชื่อโครงการ เสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพื้นที่สุจริต) 
         3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ  
         3.1.1 เชิงปริมาณ 

 1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1        
เป็นโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนครบร๎อยละ 100 จัดการเรียนการสอนเสริมสร๎างคุณธรรมจริยธรรม           
สร๎างจิตส านึก และปลูกฝ๓งคํานิยมสุจริต 
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 2) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 
79 คนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย๑ อยูํอยํางพอเพียง และมีจิต
สาธารณะ 

 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรํงใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน๑ (Integirty and Transparency Assessment – ITA 
Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ร๎อยละ  77.83 อยูํในระดับ B  ดังนี้ 
 

ผลการประเมิน ITA 
สรุป ระดับคุณภาพ 

EIT OIT IIT 
27.71 27.20 20.62 77.83 B 

   3.1.2 เชิงคุณภาพ 
 1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผํานเกณฑ๑

การประเมินคุณลักษณะ 5 ประการ ในระดับร๎อยละ 90 
            2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการประเมิน 
77.83 อยูํในระดับ B ดังนี้ 

 

 
 

 

     4. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
        4.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ  
           4.1.1 เชิงปริมาณ  

ได๎เขา๎รับการอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนาทางวิชาการ จากหนํวยงานตําง ๆ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎างการรับรู๎การใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎  เพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ TFE (Teams For Education) ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ครูสหกรณ๑สร๎าง สรรค๑ป๓ญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน

ไทย” วันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมลองบีช อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห๎องประชุมป๓กษาสวรรค๑ อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
               4.1.2  เชิงคุณภาพ   
                 ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจจากการเข๎ารับการอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนาทางวิชาการ และ
สามารถน าแนวทางในการเข๎ารับการอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนาทางวิชาการมาตํอยอด  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการนิเทศ 

ผลการประเมิน ITA 
สรุป ระดับคุณภาพ 

EIT OIT IIT 
27.71 27.20 20.62 77.83 B 
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    5. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
        5.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ  
            5.1.1 เชิงปริมาณ  

    ได๎ เข๎ารับการอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนาทางวิชาการ จากหนํวยงานตําง ๆ         
จ านวน 2 ครัง้ ดังนี้ 

              1) การประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎างการรับรู๎การใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎            
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ TFE (Teams For Education) ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี        
วันที่ 22 มิถุนายน 2563 

              2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ครูสหกรณ๑สร๎าง สรรค๑ป๓ญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนไทย” วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมลองบีช อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

      5.1.2 เชิงคุณภาพ   
                ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจจากการเข๎ารับการอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
และสามารถน าแนวทางในการเข๎ารับการอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนาทางวิชาการมาตํอยอด เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาและการนิเทศ 

      6. ชื่อโครงการ กิจกรรมการเปิดบัญชี "กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED"   ในโครงการพัฒนา
โรงเรียนประชารัฐ 

       6.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 6.1.1 เชิงปริมาณ 

         1) โรงเรียนประชารัฐในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
จ านวน 33 โรงเรียน ได๎เข๎ารํวมโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED"  

 2) โรงเรียนประชารัฐในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑        
จ านวน 33 โรงเรียน ได๎เปิดบัญชี "กองทุนสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED" 

 3) โรงเรียนกลุํมนักขําวหญิง2(โรงเรียนบ๎านบํอหวี) ได๎น าเข๎าสํระบบ CONNEXT ED 
อยูํในการดูแลของบมจ.ทรู คอร๑ปอเรชั่น ซึ่งเป็นโรงเรียนต๎นแบบทรูปลูกป๓ญญา 

 6.1.2 เชิงคุณภาพ 
        ครูในโครงการโรงเรียนประชารัฐสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต ๑ ได๎เข๎ารํวมโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED โดยรํวมกับภาครัฐ และภาคประชาสังคม         
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ของโครงการสูํโรงเรียนเพ่ือรํวมสนับสนุนจัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียน       
และมีการจัดท าระบบบริจาคออนไลน๑ (Crowdfunding) บนระบบ WWW. CONNEXTED.ORG โดยมีวัตถุประสงค๑
เพ่ือระดมทุนสนับสนุนด๎านการศึกษาส าหรับโรงเรียนที่ผํานการคัดกรองจากคณะท างานสํวนกลางข้ึนระบบ      
เพ่ือเปิดโอกาสให๎บุคคลที่สนใจจากทุกภาคสํวนเข๎ามารํวมสนับสนุนแผนพัฒนาโรงเรียน และเปิดบัญชี "กองทุนสาน
อนาคตการศึกษา CONNEXT ED" ร๎อยละ 100 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 
 

1. กลุ่มงานธุรการ 
    1. ชื่องาน งานจัดระบบงานสารบรรณ 

        1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ เชิงปริมาณ 
     1.1.1 เชิงปริมาณ 
  จากกระบวนงานด๎านธุรการ โดยใช๎ระบบ MASS+++ ท าให๎การท างานด๎านงานสารบรรณ ได๎รับ
ความรวดเร็ว แมํนย า ชัดเจน ท าให๎การท างานของงานธุรการ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม สอดคล๎องกับเจตนารมณ๑ของ  
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  และโรงเรียน ได๎รับข๎อมูล
ขําวสารได๎รวดเร็ว ทันเหตุการณ๑ ประสานงานได๎รวดเร็ว เรียบร๎อย  โดยประมวลผล จ านวนทะเบียนรับหนังสือ จ านวน  
2,048 เรื่อง จ านวนทะเบียนสํงหนังสือ จ านวน 1,287  เรื่อง 
    1.1.2 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนในสังกัด ได๎รับข๎อมูลขําวสาร ได๎รวดเร็ว ทันเหตุการณ๑ ระบบกระบวนงานของ
กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา เป็นตามระบบราชการ ซึ่งจนถึงป๓จจุบัน มีรายการรับ สํง หนังสือราชการ
จนถึงป๓จจุบัน เดือน มกราคม – สิงหาคม พ.ศ.2563    เป็นจ านวน   2,147  เรื่อง 
 
    2. ชื่องาน  งานการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

         2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ เชิงปริมาณ 

            2.1.1  เชิงปริมาณ  
                    ในการแจ๎งประชุมกลุํมท าให๎เจ๎าหน๎าที่ได๎รับทราบข๎อมูล ขําวสารนโยบายการศึกษา           
และแนวปฏิบัติที่ต๎องด าเนินการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑และสนองนโยบาย           
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎ตรงประเด็น  

            2.1.2 เชิงคุณภาพ 
                    เจ๎าหน๎าที่ได๎ท าความเข๎าใจบทบาทหน๎าที่และกระบวนการท างาน สามารถปฏิบัติงานได๎
ส าเร็จเรียบร๎อยและบรรลุตามวัตถุประสงค๑ 
 
     3. ชื่องาน ประชาสัมพันธ์งานการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

         3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ เชิงปริมาณ 
            3.1.1  เชิงปริมาณ  
                     แผํนพับสรุป งบประมาณ ละ 1 ฉบับ 
            3.1.2  เชิงคุณภาพ 
                     เจ๎าหน๎าที่กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษาผู๎รับบริการ ครู นักเรียน และผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง             
มีการติดตํอ สื่อสาร ได๎รับความรู๎ความเข๎าใจบทบาทของบุคลากรและการท างาน มีปฏิสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน 
สามารถท างานรํวมกันได๎ส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ 
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    4. ชื่องาน วิเทศสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศและงานประสานโครงการ
ศึกษาดูงานต่างประเทศ และสารสนเทศของนักเรียน 

        4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  
           4.1.1 เชิงปริมาณ  

          1. โรงเรียนในสังกัด ได๎รับเด็กนักเรียนจากตํางประเทศที่มีคุณภาพ ถูกต๎องตามระบบ                 
และระเบียบของส านักงานตรวจคนเข๎าเมือง  ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 1 ราย คือ โรงเรียน            
ชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร๑บ ารุง)  

  2. โรงเรียนในสังกัด ที่มีโปรแกรม English program ได๎รับความสะดวกในการประสานงานกับ
โครงการระหวํางประเทศ ทันเหตุการณ๑ นักเรียนได๎รับประสบการณ๑ตรงจากตํางประเทศปีงบประมาณ 2561     
ได๎มีนักเรียน และครู เดินทางไปเข๎ารํวมโครงการตําง ๆ จ านวน 41 ราย จากโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
             4.1.2  เชิงคุณภาพ 
                      ครู นักเรียน ได๎รับความรู๎เชิงประจักษ๑ และสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับมาใช๎กับการเรียน
การสอนได๎ดียิ่ง 
 
    5. ชื่องาน การเก็บรวบรวมค่าบ ารุงลูกเสือ ประจ าปี 
        5.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  
           5.1.1  เชิงปริมาณ  
                    โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 และโรงเรียน
สังกัดโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี /วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรี  / การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)ได๎รับความสะดวกในการสํงเงินบ ารุงลูกเสือ และเนตรนารี ได๎ถูกต๎องแมํนย า 
            5.1.2  เชิงคุณภาพ 
                     เจ๎าหน๎าที่กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา ผู๎รับบริการ ครู และผู๎เกี่ยวข๎อง รับ และสํงเงิน          
คําบ ารุงลูกเสือและเนตรนารี ได๎ถูกต๎อง ส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ของ ส านักงานลูกเสือแหํงชาติทุกปี 

 
3. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

     1. ชื่องาน  การด าเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 

          1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
    1.1.1 เชิงปริมาณ 
            1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 175 โรงเรียน ได๎รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ

การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 และน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน 
            2) ประชากรอายุ 3  ปี ได๎เข๎ารับการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) จ านวน 661 คน 
           3) ประชากรวัยเรียนในเกณฑ๑การศึกษาภาคบังคับได๎เข๎ารับการศึกษาชั้นประถมศึกษา          

ปีที ่1 จ านวน  3,964 คน  
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  4) นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข๎าเรียนตํอในระดับในระดับชั้นมัธยมศึกษา         
ปีที่ 1  จ านวน 1,210  คน 

    1.1.2 เชิงคุณภาพ 
  1) ประชากรอายุ 3 - 16 ปี  ได๎รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอยํางทั่วถึง เสมอภาค                

และมีคุณภาพ 
  2)  โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปรํงใส ตรวจสอบได๎ เป็นธรรม เสมอภาคและทั่วถึง 

     ๒. ชื่องาน  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
         ๒.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              2.1.1 เชิงปริมาณ 
    1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จ านวน 175  โรงเรียน ได๎แสดงออกซึ่งความสามารถในด๎านวิชาการ กิจกรรมด๎านศิลปะ วัฒนธรรมและ
หัตถกรรม  กิจกรรมการงานพ้ืนฐานอาชีพที่สามารถน าไปพัฒนาตํอยอด  เพ่ือการประกอบอาชีพ รวมทั้งกิจกรรม
ลูกเสือซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ได๎ในชีวิตประจ าวัน   

 2) ศูนย๑เครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 9  เครือขําย  จัดกิจกรรมแขํงขันทักษะและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎     
เพ่ือการคัดสรรนักเรียนดีเดํน 

 3) ผลการแขํงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ : ภูมิภาค (ภาคกลางและภาค
ตะวันออก) ระหวํางวันที่ 7-9  ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนเข๎ารํวมการแขํงขัน        
จ านวน 239 กิจกรรม ผลการแขํงขันอยูํในล าดับที่ 9 จากทั้งหมด จ านวน 48 เขต  แยกตามประเภท      
เหรียญรางวัลทั้งหมด ได๎ดังนี้ 
    -  ระดับเหรียญทอง  จ านวน         123  รางวัล 
    -  ระดับเหรียญเงิน  จ านวน  76  รางวัล 
    -  ระดับเหรียญทองแดง  จ านวน  27 รางวัล 
    -  ได๎เข๎ารํวม   จ านวน  13 รางวัล 
            2.1.2 เชิงคุณภาพ 

1) นักเรียนมีความสามารถและได๎แสดงทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ  สุนทรียภาพด๎านดนตรี  
นาฏศลิป์  ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ๑สูงขึ้น 

          2) ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
น าไปปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   

3)  โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถให๎การสํงเสริม  สนับสนุน  ให๎ครูและนักเรียน           
ได๎เข๎ารวํมกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎สูงขึ้นพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
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 4) หนํวยงานทางการศึกษาในจังหวัดราชบุรีและบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง ได๎มีโอกาส
ปฏิบัติ งานรํวมกัน ท าให๎เกิดทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  สํงเสริมศักยภาพของนักเรียนและประสบการณ๑การ
เรียนรู๎อยํางกว๎างขวาง 

    3. ชื่องาน  การจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา 

        ๓.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
            3.1.1 เชิงปริมาณ 
         1) มีข๎อมูลหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน  175  โรงเรียน
โดยมีนักเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา(ปพ.1:ป) จ านวน 3,947 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 
(ปพ.1:บ) จ านวน  924 คน 
                  2) มีข๎อมูลหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาล ระดับประถมศึกษา (ปพ.1:ป) 
จ านวน 197 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ปพ.1:บ) จ านวน 245 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1:พ) จ านวน 
68 คน 

            3.1.2 เชิงคุณภาพ 
                  1) มีข๎อมูลแสดงผลการจบการศึกษาของทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาและในทุก ๆ ปี   
ส าหรับให๎บริการ ให๎ค าแนะน า ปรึกษาแกํสถานศึกษา หนํวยงาน และประชาชนทั่วไป  

         2) มีข๎อมูลสารสนเทศผู๎จบการศึกษาของทุกโรงเรียนไว๎ส าหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา 
 
     4. ชื่องาน  การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา 

         4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

              4.1.1 เชิงปริมาณ 
  ด าเนินการจัดซื้อแบบพิมพ๑ทางการศึกษาให๎กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 70 โรงเรียน สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
(โรงเรียนเอกชน)จ านวน 6 โรงเรียน  สังกัดส านักงานเทศบาลเมืองราชบุรี จ านวน 4 โรงเรียน โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูํบ๎านจอมบึง 1 โรงเรียน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร๎อมนี้ 

     4.1.2 เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาในสังกัดมีแบบพิมพ๑ทางการศึกษาไว๎ใช๎ในงานทะเบียนวัดผลประเมินผล 
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     ๕. ชื่องาน  การรับนักเรยีนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์) 

         5.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
    5.1.1 เชิงปริมาณ 
          โรงเรียนในสังกัดได๎รับอนุญาตให๎เปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ๑)              

ปีการศึกษา 2562 รวม 57 โรงเรียน คือ 
1) โรงเรียนที่ได๎รับอนุญาตให๎เปิดรับเด็กอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ๑) ปีการศึกษา 2560             

ตามหลักเกณฑ๑ข๎อ 2 จ านวน 32 โรงเรียน หลักเกณฑ๑ข๎อ 3 จ านวน 4 โรงเรียน 
2) โรงเรียนที่ได๎รับอนุญาตให๎เปิดรับเด็กอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ๑) ปีการศึกษา 2561                

ตามหลักเกณฑ๑ข๎อ 2 จ านวน 13 โรงเรียน หลักเกณฑ๑ข๎อ 3 จ านวน 2 โรงเรียน 
3) โรงเรียนที่ได๎รับอนุญาตให๎เปิดรับเด็กอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ๑) ปีการศึกษา 2562              

ตามหลักเกณฑ๑ข๎อ 2 จ านวน 3 โรงเรียน  
4) โรงเรียนที่ได๎รับอนุญาตให๎เปิดรับเด็กอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ๑) ปีการศึกษา 2563           

ตามหลักเกณฑ๑ข๎อ 2 จ านวน 1 โรงเรียน หลักเกณฑ๑ข๎อ 3 จ านวน 1 โรงเรียน  
              5.1.2 เชิงคุณภาพ 

เด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ได๎รับสิทธิและโอกาสในการเข๎าเรียนในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 

     ๖. ชื่องาน  การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

         6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
   6.1.1 เชิงปริมาณ 

    1) มีนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในสังกัด จ านวน 2 โรงเรียนได๎รับการพัฒนา                   
ตามศักยภาพ ความถนัดและความสามารถ คือ 

         (1) โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชํวงสุวนิช) ขอเปิดห๎องเรียนพิเศษ ระดับชั้นปฐมวัยห๎องเรียน
พิเศษ Intensive English Program (IEP)  จ านวน 1 ห๎อง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห๎องเรียนพิเศษ Gifted 
วิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ จ านวน 1 ห๎อง 

               (2) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ขอเปิดห๎องเรียนพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห๎องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร๑ จ านวน 1 ห๎อง และห๎องเรียนพิเศษภาษาจีน (CHINESE PROGRAM) จ านวน 1 ห๎อง  

 2) นักเรียนในโรงเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีทักษะกระบวนการคิด การแก๎ป๓ญหา           
อยํางมีวิจารณญานและมีความคิดสร๎างสรรค๑ 

    6.1.2 เชิงคุณภาพ 
   เ พ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคน โดยเฉพาะกลุํม                      

ผู๎มีความสามารถพิเศษให๎สามารถพัฒนาจนบรรลุศักยภาพของแตํละคน 
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     ๗. ชื่องาน  การจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  

7.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
7.1.1 เชิงปริมาณ 

            1) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ที่ได๎รับอนุญาตให๎จัด มีจ านวน 3 ครอบครัว ซึ่งมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในชุมชน, สื่อการเรียนรู๎       
ด๎วยกระบวนการเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวมโดยครอบครัว 

        2) การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโยครอบครัวทั้ง 3 ครอบครัว ผู๎จัดการศึกษาครอบครัว          
มีความพร๎อมและมีศกัยภาพ สามารถจัดการศึกษาให๎บุคคลในครอบครัวได๎ 
เรียนรู๎ให๎ครอบครัวเข๎มแข็ง 

     7.1.2 เชิงคุณภาพ 
 เป็นการศึกษาทางเลือกเพ่ือตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียนที่ไมํประสงค๑จะเรียนใน 

ระบบการศึกษาปกติ ซึ่งมีเหตุผลมาจากพ้ืนฐานของบุคคลตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษาและการเรียนรู๎  
โดยครอบครัว 
                 
      ๘. ชื่องาน  การติดตามเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2563 

           8.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

 8.1.1 เชิงปริมาณ 
           1) เด็กที่เกิดปี 2556  ในเขตพ้ืนที่บริการ  จ านวน  4,179  คน ได๎ เข๎าเรียนเกณฑ๑

การศึกษาภาคบังคับ  ปีการศึกษา  2563  ร๎อยละ  100   
           2) มีข๎อมูลเด็กเกิดปี 2556  เข๎าเรียนเกณฑ๑การศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา 2563         

ของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งสิ้น 175  โรงเรียน  แยกเป็นรายต าบล  รวม  50  ต าบล  
           3) มีข๎อมูลเด็กเกิดปี 2556  เข๎าเรียนเกณฑ๑การศึกษาภาคบังคับในปีการศึกษา 2563          

ในโรงเรียนสังกัดอ่ืน  เชํน  โรงเรียนเทศบาล 1-5  โรงเรียนเอกชน  และโรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับ
อ่ืน ๆ   
      8.1.2 เชิงคุณภาพ 

           1)  เด็กที่เกิดปี 2556  ในเขตพ้ืนที่บริการได๎เข๎าเรียนเกณฑ๑การศึกษาภาคบังคับ            
ปีการศึกษา  2563  อยํางเสมอภาค  กว๎างขวางและทั่วถึง 

           2) เด็กที่อยูํในเขตพ้ืนที่บริการได๎รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอยํางเสมอภาค         
และท่ัวถึง 
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      9. ชื่อ  การประกาศรายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียน และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ 
9.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

9.1.1 เชิงปริมาณ 
                    1) มีข๎อมูลเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ๑การศึกษาภาคบังคับ  ที่ต๎องเข๎าเรียนในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาภาคบังคับ ลํวงหน๎า 1 ปี  ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1  แบํงตามเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน  จ านวน  175  โรงเรียน 

          2) มีเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ชัดเจน  ไมํซ้ าซ๎อน ครอบคลุมพ้ืนที่
ที่อยูํในความรับผิดชอบของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
และเป็นป๓จจุบัน  จ านวน  6  อ าเภอ  รวมทั้งสิ้น  175  โรงเรียน   

          3) มีเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น (ขยายโอกาสทางการศึกษา)        
รวมทั้งสิ้น 30  โรงเรียน 

       9.1.2 เชิงคุณภาพ 
        1)  มีข๎อมูลเด็กที่เกิดปี 2557  ในเขตพ้ืนที่บริการต๎องเข๎าเรียนเกณฑ๑การศึกษา ภาคบังคับ        

ปีการศึกษา 2564 ครบถ๎วนและครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่บริการ 
         2) เด็กที่อยูํในเขตพ้ืนที่บริการได๎รับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอยํางเสมอภาค ทั่วถึงครบทุกคน 

    10. ชื่องาน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูง            
          10.1 ผลการด าเนนิงาน / ผลส าเร็จ 

10.1.1 เชิงปริมาณ 
            โรงเรียนพ้ืนที่สูงในสังกัดได๎รับจัดสรรงบประมาณตามเสนอ รวมทั้งสิ้น  11  โรงเรียน ดังนี้         
    

ที ่ โรงเรียน ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
1 บ๎านหินสี วัยใส ใสํใจทักษะอาชีพ สู๎ภัยโควิต 29,800 
2 บ๎านหินสี (สาขาบ๎านลานคา) สํงเสริมทักษะชีวิต ต๎านวิกฤตโควิต 19 25,800 
3 บ๎านพุตะเคียน เห็ดนางฟูาสูํการสร๎างทักษะอาชีพ 25,800 
4 รุจิรพัฒน๑ สํงเสริมอาชีพเพ่ือการมีงานท า 33,800 
5 สินแรํสยาม เศรษฐกิจพอเพียงสร๎างเสริมอาชีพ 29,800 
6 บ๎านตะโกลําง โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ 32,800 
7 กลุํมนักขําวหญิง 2(บ๎านบํอหวี) สร๎างเสริมจิตวิญญาณอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น 30,800 
8 บ๎านโปุงกระทิงบน พัฒนาอัตลักษณ๑สูํทักษะอาชีพ 29,800 
9 โรตารี่ 1 บ๎านพุน้ าร๎อน พัฒนาทักษะชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 27,800 
10 วัดยอดสุวรรณคีรี โครงการปลูกผักอินทรีย๑ในโรงเรือน 29,800 
11 บ๎านไทรงาม สร๎างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการ

ศึกษา(การผลิตเจลแอลกอฮอล๑) 
27,800 
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      10.1.2 เชิงคุณภาพ 
                           1) โรงเรียนพ้ืนที่สูงในสังกัดได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาด๎านการจัดการศึกษาตามโครงการ    
ที่เสนอขออนุมัติอยํางเต็มศักยภาพ 

               2) นักเรียนได๎รับความรู๎ด๎านวิชาการ  ด๎านทักษะชีวิต  ด๎านทักษะอาชีพ  และเพ่ิมโอกาส 
ทางการศึกษา  และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

             3) นักเรียนสามรถน าความรู๎จากโครงการไปประกอบอาชีพ  เพ่ือหารายได๎ระหวํางเรียน
และอาจสามารถยึดเป็นอาชีพหลักเพ่ือหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวในอนาคตได๎ 

             4) นักเรียนได๎รับความรู๎ด๎านตําง ๆ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

      ๑1. ชื่องาน  การศึกษาต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
            11.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

        11.1.1 เชิงปริมาณ 
            1)  มีผู๎ยื่นความประสงค๑ขอเรียนตํอศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย  

ประจ าปี 2563  จ านวน  12  ราย  ดังนี้ 
            1.1  เรียนตํอ กศน.อ าเภอจอมบึง   จ านวน   5  ราย 
            1.2  เรียนตํอ กศน.อ าเภอเมืองราชบุรี  จ านวน   5  ราย 
            1.3  เรียนตํอ กศน.อ าเภอบ๎านโปุง  จ านวน   1  ราย 
            1.4  เรียนตํอ กศน.อ าเภอปากเกร็ด นนทบุรี จ านวน   1  ราย 
             2)  มีทะเบียนคุมข๎อมูลการสํงเด็กเรียนตํอศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
11.1.2  เชิงคุณภาพ 

             1) เด็กที่ไมํมีความพร๎อมศึกษาตํอในระบบการศึกษาภาคบังคับ  และมีอายุยังไมํครบ 
16 ปีบริบูรณ๑  แตํมีความประสงค๑ศึกษาตํอศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได๎เข๎ารับ
การศึกษาตํอจนจบการศึกษาภาคบังคับ  หรือการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

              2)  เด็กที่ไมํมีความพร๎อมศึกษาตํอในระบบการศึกษาภาคบังคับ  ได๎รับโอกาสและ
ความเสมอภาคศึกษาตํอการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 

              3)  เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 
              4)  เด็กตกหลํนและเด็กออกกลางคันมีอัตราลดลง 
              5)  เด็กตกหลํนและเด็กออกลางคัน  สามารถกลับมาเข๎าเรียนในระบบหรือ          

นอกระบบและศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้นและน าความรู๎ไปประกอบอาชีพเพ่ือหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได๎ 
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    12. ชื่องาน  งานการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน 

          12.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
        12.1.1 เชิงปริมาณ 
ด าเนินการติดตามเด็กออกกลางคัน  ปีการศึกษา  2562  รวมทั้งสิ้น  9  ราย  ดังนี้ 

        1)  เด็กไมํสามารถกลับเข๎ามาเรียน   จ านวน   2  ราย 
        2)  มีความประสงค๑เรียนตํอ กศน.   จ านวน   7  ราย 

12.1.2 เชิงคุณภาพ 
   1)  เด็กออกกลางคันกลับเข๎ามาศึกษาตํอจนจบการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2) เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  สามารถใช๎ชีวิตและหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได๎ 
  3) เด็กได๎รับความชํวยเหลือด๎านทุนการศึกษา  และความชํวยเหลือในด๎านการศึกษา 

ตํอในระดับท่ีสูงขึ้น 
   4) เด็กได๎รับโอกาสและทางเลือกที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยูํในสังคมรํวมกับผู๎อ่ืนได๎อยางมี

ความสุข 
 

       13. ชื่องาน การก ากับ  ติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน 
             13.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

        13.1.1 เชิงปริมาณ 
               1)  สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและแจกให๎กับนักเรียน

ครบทุกคน 
               2)  สถานศึกษาในสังกัดทุกแหํงด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามแนวทางที่ก าหนด 

และเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ  รวมทั้งสิ้น  175 โรงเรียน 
               3)  สถานศึกษาในสังกัดมีหลักฐานทะเบียนคุมการแจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด

ให๎แกํนักเรียนเป็นป๓จจุบันและถูกต๎องตามระเบียบ 

13.1.2   เชิงคุณภาพ 
                1)  นักเรียนได๎รับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดครบทุกคน  เสมอภาค  ทั่วถึง โปรํงใส

และเป็นธรรม 
                2) โรงเรียนมีหลักฐานเอกสารประกอบการจัดซื้อถูกดต๎องและเป็นไปตามระเบียบ                        

ของทางราชการที่ก าหนด 
                3)  โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อ          

จัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   
                4)  โรงเรียนมีการควบคุมการรับ แจกจํายหนังสือเรียน และแบบฝึกหัดครบถ๎วน 
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     14. ชื่องาน  การขออนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษา 

     1๓.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
       14.1.1 เชิงปริมาณ 
             สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎รับ         

การอนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน  2  โรงเรียน  คือ  
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  และโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ชํวงสุวนิช 

14.1.2 เชิงคุณภาพ 
              1)  สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากร เพ่ือใช๎ในการสํงเสริมและพัฒนาการจัด         

การเรียนการสอนของครูและนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
               2)  สถานศึกษาสามารถเพ่ิมศักยภาพให๎ครูผู๎สอนและนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 
               3)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด๎านอ่ืน ๆ ได๎มากข้ึน เชํน ด๎านภาษา           

ด๎านเทคโนโลยี  เป็นต๎น 
 

      ๑5. ชื่องาน  การขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 

       15.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
        15.1.1 เชิงปริมาณ 
             โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน       

20  แหํง ที่ขออนุญาต จากจ านวน 174  แหํง 1 สาขา สามารถปฏิบัติตามระเบียบได๎ถูกต๎อง โดยมี
โรงเรียนที่ขออนุญาต ดังนี้ 

1. โรงเรียนบ๎านชัฏหนองหมี  เด็กจ านวน 10 คน 
          กิจกรรมโครงการอนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎ตามพระราชด าริฯ รุํนที่ 6 

2. โรงเรียนบ๎านบํอตะคร๎อ    เด็กจ านวน  9  คน  
          กิจกรรมสํงเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลบํอกระดาน 

3. โรงเรียนบ๎านสวนผึ้ง  เด็กจ านวน 15 คน 
          กิจกรรมประกวดผลงานจังหวัด อ าเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE 

4. โรงเรียนโรตารี่ 1 บ๎านพุน้ าร๎อน เด็กจ านวน 7 คน 
          กิจกรรมแขํงขันกีฬาวอลเลํย๑บอลระหวํางโรงเรียน 

5. โรงเรียนวัดเขาไกํแจ๎  เด็กจ านวน  15 คน 
          กิจกรรมอนุรักษ๑ทรัพยากรปุาไม๎ ตามพระราชด าริ รุํนที่ 5 

6. โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ เด็กจ านวน   6  คน 
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลปากทํอ 
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7. โรงเรียนวัดดอนตะโก  เด็กจ านวน  18  คน 
          กิจกรรมเข๎าคํายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให๎กับเด็กและเยาวชน 

8. โรงเรียนวัดบางกระ  เด็กจ านวน   1   คน 
          กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหายาเสพติด 

9. โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม เด็กจ านวน   6   คน 
           กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลบํอกระดาน 

10.  โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง เด็กจ านวน   67  คน 
           กิจกรรมเข๎าคํายคุณธรรมน าสุจริต ณ วัดโคกพิกุลเรียง 

11.  โรงเรียนอนุบาลปากทํอ เด็กจ านวน   76  คน  
           กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนต าบลปากทํอ 

12.  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เด็กจ านวน   36  คน 
           กิจกรรมเข๎าคํายติวเข๎มห๎องเรียนพิเศษ คณิตศาสตร๑ วิทยาศาสตร๑ 

   15.1.2 เชิงคุณภาพ  
                     1)  โรงเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจในขั้นตอนการขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
พ.ศ. 2548  
            2) โรงเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในมาตรการการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอก
สถานศึกษาและเดินทางไกล เข๎าคํายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
                 3) โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ได๎ครบ 13 ขั้นตอน 

      ๑6. ชื่องาน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ“สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” 

       16.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

           16.1.1 เชิงปริมาณ 
โรงเรียนสมัครเข๎ารํวมการเป็นสมาชิกโครงการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ จ านวน  7 แหํง ได๎แกํ   
1. โรงเรียนบ๎านหนองไผํ 
2. โรงเรียนบ๎านพุแค 
3. โรงเรียนบ๎านหนองโก 
4. โรงเรียนบ๎านโปุงเจ็ด 
5. โรงเรียนกลุํมนักขําวหญิง 2 (บ๎านบํอหวี) 
6. โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 
7. โรงเรียนธรรมศาสตร๑จุฬา 
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        16.1.2 เชิงคุณภาพ  
                         1)  มีโรงเรียนที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร๑โรงเรียน เขตภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) 
                2)  โรงเรียนที่เป็นสมาชิกได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานอยํางเป็นรปูธรรม 
                 3)  สมาชิกเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ๑พันธุกรรมพืช และทรัพยากร 

     ๑7. ชื่องาน  การแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจ าปี  2562 
      17.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     17.1.1 เชิงปริมาณ 
       โรงเรียนที่เข๎ารับการแขํงขันโรงเรียนต๎นแบบสภานักเรียน ได๎รับรางวัลการแขํงขันโรงเรียน 

ต๎นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ  จ านวน  1  โรงเรียน  ได๎แกํ  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
      17.1.2 เชิงคุณภาพ  

                        1) มีสภานักเรียนที่เข๎มแข็งและยั่งยืน 
               2) สภานักเรียนได๎รับการสนับสนุนการด าเนินงานในโรงเรียนอยํางจริงจังและตํอเนื่อง 
               3) มีการเผยแพรํต๎นแบบกิจกรรมสภานักเรียนดีเดํน 
 
      18.  ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา  2562  

           18.1 ผลการด าเนนิงาน / ผลส าเร็จ 
18.1.1 เชิงปริมาณ 

                     มีนักเรียนที่สมัครสอบรอบที่ 1 ทั้งหมด 1,012 คน จ านวน 13 โรงเรียน  ประกอบด๎วย 
1. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี      จ านวน  654  คน  
2. โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชํวงสุวนิช)    จ านวน    18  คน 
3. โรงเรียนบ๎านหนองโก     จ านวน      2  คน 
4. โรงเรียนบ๎านจอมบึง(วาปีพร๎อมประชาศึกษา)  จ านวน      2  คน 
5. โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี    จ านวน      4  คน  
6. โรงเรียนบ๎านเอวา     จ านวน      1  คน  
7. โรงเรียนบ๎านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี)   จ านวน      1  คน 
8. โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ๑ ราชบุรี   จ านวน      9  คน 
9. โรงเรียนเรืองวิทย๑พระหฤทัย    จ านวน      2  คน 
10. โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห๑)  จ านวน    15  คน 
11. โรงเรียนดรุณาราชบุรี     จ านวน    30  คน 
12. โรงเรียนดรุณาวิเทศศึกษา    จ านวน  200  คน 
13. โรงเรียนนารีวิทยา     จ านวน    74  คน 
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แยกเป็นผู๎สมัครสอบ วิชาคณิตศาสตร๑  ป.3    จ านวน  192  คน 
   วิชาคณิตศาสตร๑  ป.6    จ านวน  323  คน 
   วิชาวิทยาศาสตร๑  ป.3    จ านวน  169  คน 
   วิชาวิทยาศาสตร๑  ป.6    จ านวน  328  คน 

   มีนักเรียนที่ได๎รับการคัดเลือกสอบรอบที่ 2    จ านวนทั้งสิ้น  68  คน 
แยกเป็นผู๎ที่สอบได๎   วิชาคณิตศาสตร๑  ป.3      จ านวน   17  คน 
   วิชาคณิตศาสตร๑  ป.6     จ านวน   19  คน 
   วิชาวิทยาศาสตร๑  ป.3     จ านวน   24  คน 
   วิชาวิทยาศาสตร๑  ป.6     จ านวน    8  คน 

มีนักเรียนที่สมัครสอบรอบที่  2  ทั้งหมด  68  คน  จ านวน  11  โรงเรียน  ประกอบด๎วย 
1. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   จ านวน  25  คน 
2. โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ชํวงสุวนิช)  จ านวน    1  คน 
3. โรงเรียนนารีวิทยา     จ านวน    2  คน 
4. โรงเรียนดรุณาราชบุรี    จ านวน    2  คน 
5. โรงเรียนดรุณาวิเทศศึกษา)    จ านวน    6  คน 
6. โรงเรียนแย๎มวิทยาการ   จ านวน    9  คน 
7. โรงเรียนนารีวุฒิ    จ านวน    2  คน 
8. โรงเรียนวัดบ๎านโปุงสามัคคีอุปถัมภ๑  จ านวน    2  คน 
9. โรงเรียนอุดมวิทยา    จ านวน   14 คน 
10.  โรงเรียนบ๎านโปุงวิทยาคม   จ านวน     2 คน 
11.  โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา   จ านวน     3 คน 

           18.1.2 เชิงคุณภาพ  
           1)  นักเรียนมีทางเลือกที่จะเข๎าศึกษาในโรงเรียนดีใกล๎บ๎านและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
         2) นักเรียนมีความรู๎  ความสามารถและมีทักษะการเรียนรู๎ที่เน๎นการคิดวิเคราะห๑ ความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค๑ ประยุกต๑ใช๎ความรู๎และแก๎ป๓ญหาซึ่งสํงผลตํอการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู๎เรียน 
 

      19. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาความสามารถทางวิชาการนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาติ  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
          19.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
               19.1.1 เชิงปริมาณ 
                          มีนักเรียนที่สมัครสอบทั้งหมด  705  คน  จ านวน  6  โรงเรียน  ประกอบด๎วย 

           1. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี      จ านวน  230 คน  
           2. โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชํวงสุวนิช)    จ านวน   86  คน 
           3. โรงเรียนบ๎านจอมบึง(วาปีพร๎อมประชาศึกษา) จ านวน     5   คน 
           4. โรงเรียนดรุณาราชบุรี    จ านวน  171  คน 
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           5. โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา   จ านวน    70   คน 
                 6. โรงเรียนนารีวิทยา    จ านวน  143   คน 

แยกเป็นผู๎สมัครสอบ วิชาคณิตศาสตร๑  ระดับประถมศึกษา     จ านวน   221  คน 
   วิชาคณิตศาสตร๑  ระดับมัธยมศึกษา       จ านวน   161  คน 
   วิชาวิทยาศาสตร๑  ระดับประถมศึกษา     จ านวน   323  คน 

          19.1.2 เชิงคุณภาพ  
                        1)  มีนักเรียนที่ได๎รับการคัดเลือกจากการสอบรอบท่ี 1 จ านวน    98  คน 
               2)  มีนักเรียนที่ได๎รับการคัดเลือกจากการสอบรอบท่ี 2 จ านวน    14  คน 
 

3. กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

     1. ชื่องาน  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ., กรอ.) 
    1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    1.1.1 เชิงปริมาณ 
            ก ากับ ดูแลสถานศึกษาที่ด าเนินงานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา ในความรับผิดชอบของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 12 แหํง พร๎อมทั้งเน๎นย้ าให๎มีการคัดกรอง
นักเรียนที่มีความจ าเป็นจริงๆ ในการกู๎ยืมเงินกองทุนฯ และสร๎างจิตส านึกในการช าระเงินคืนภายหลังจบการศึกษา
และมีงานท า ตามรายชื่อดังตํอไปนี้ (จ านวนนักเรียนที่ก๎ูเงินกองทุนฯ ประจ าปีการศึกษา 2563) 

1. โรงเรียนนารีวิทยา      จ านวน   23  ราย 
2. โรงเรียนดรุณาราชบุรี     จ านวน   25  ราย 
3. โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ    จ านวน   66  ราย 
4. โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)  จ านวน     0  ราย 
5. โรงเรียนธรรมจาริณี     จ านวน     0  ราย 
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี   จ านวน  407  ราย 
7. วิทยาลัยดรุณาราชบุรีโปลี่เทคนิค   จ านวน      0  ราย 
8. วิทยาลัยสารพัดชํางราชบุรี    จ านวน    21  ราย 
9. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี    จ านวน  165  ราย 
10. วิทยาลัยการอาชีพปากทํอ    จ านวน    43  ราย 
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี   จ านวน    72  ราย 
12. ศูนย๑แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก   จ านวน       0  ราย 

รวม  822   ราย 
        1.1.2 เชิงคุณภาพ 
                  สถานศึกษาที่ด าเนินงานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพ่ือการศึกษา สามารถด าเนินงานให๎

นักเรียน นักศึกษากู๎ยืมได๎ทันเวลาที่ก าหนดในระบบ e-Studentloan  
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      ๒. ชื่องาน  งานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรทุนการศึกษา 
           2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     2.1.1  เชิงปริมาณ 
           1) จัดหาทุนการศึกษาให๎แกํนักเรียนที่ฐานะยากจนและด๎อยโอกาส จากส านักงาน             

เหลํากาชาดจังหวัดราชบุรี  จ านวน  200 คน ๆ ละ 2,000 บาท  รวมเป็นเงิน  400,000  บาท 
           2) ประสานขอความอนุเคราะห๑มูลนิธิเสริมกล๎า  ในการพิจารณาเงินทุนชํวยเหลือนักเรียน

ยากจน  สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให๎แกํนักเรียนเรียนดีแตํยากไร๎ จ านวน  64  คน และทุนการศึกษา   
เพ่ือเด็กพิการและทุพพลภาพ จ านวน  16  คน รวมทั้งหมด  80  คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 
240,000 บาท 

       3) ประสานงานขอความอนุเคราะห๑ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑
จังหวัดราชบุรี  ในการชํวยเหลือครอบครัวนักเรียนผู๎ยากไร๎ จ านวน  58 คน ๆ ละ 1,000 บาท                 
รวม 58,000  บาท 

      4) ประสานส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ขอรับทุนนิธิองค๑พระปฐมเจดีย๑ ให๎แกํ
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนดีแตํขาดแคลนทุนทรัพย๑ จ านวน 3 คน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 
4,500 บาท 

       5) ระดมเงินทุนและสิ่งของอุปโภคบริโภคชํวยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติ/ได๎รับ          
ความเดือดร๎อน ครอบครัวของ เด็กชายศราวิน  รวบรวม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน บ๎านทํามะขาม   
ซึ่งมีฐานะยากจนและประสบภาวะเดือดร๎อนจากการโดนพายุหลังคาบ๎าน (สังกะสี) ไมํสามารถหลบฝนได๎              
ขณะฝนตกหนัก  โดยการระดมความชํวยเหลือจากบุคลากรในส านักงานและบุคคลภายนอก เพ่ือบรรเทาความ     
เดือดร๎อนให๎แกํครอบครัว เด็กชายศราวิน  รวบรวม  จ านวน  10,620  บาท 

2.1.2  เชิงคุณภาพ 

       นักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย๑หรือได๎รับความเดือดร๎อนจากเหตุการณ๑ตํางๆ ได๎รับ
ความชํวยเหลือ สามารถบรรเทาความเดือดร๎อนให๎แกํครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามศักยภาพ 

      3. ชื่องาน  งานวันเด็กแห่งชาติ 
       3.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

                3.1.1 เชิงปริมาณ 
ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดเพ่ือรับรางวัล ดังนี้ 
 1) เด็กหญิงสลิลทิพย๑  หนูอินทร๑  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชํองลาภ 

ได๎รับรางวัลนักเรียนที่สมควรได๎รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเดํน  ที่น าชื่อเสียงมาสูํประเทศชาติ        
เพ่ือเข๎าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 2563  และรางวัล “วัฒนธรรมวินิต”   
เนื่องในวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 2563  เข๎ารับรางวัลจากรัฐมนตรีวําการกระทรวงวัฒนธรรม 
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                    2) เด็กหญิงอภิชญา  อารีรักษ๑  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
                    3) เด็กหญิงปฏิมาพร  ดวงพุฒ  โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชํวงสุวนิช) 

 รับรางวัลเด็กดีเดํน เนื่องในโอกาสวันเด็กแหํงชาติ ประจ าปี 2563  เพ่ือรับรางวัลจาก
สภาสังคมสงเคราะห๑แหํงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ๑ 
     3.1.2 เชิงคุณภาพ 

          นักเรียนได๎รับขวัญก าลังใจในการศึกษาเลําเรียน และการใช๎ชีวิตอยูํรํวมกันในโรงเรียน และ
สังคม สามารถเป็นแบบอยํางท่ีดีให๎แกํนักเรียนคนอื่นได๎ 
 
    4. ชื่องาน ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดเพ่ือรับรางวัล ดังนี้ 
        4.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     4.1.1 เชิงปริมาณ 
           ด าเนินการคัดเลือกนักเรียน  และสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา และระดับกลุํมจังหวัด ประเภทละ 1 รางวัล  
        ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
       1. ประเภทนักเรียน   

              - ระดับประถมศึกษา  ขนาดเล็ก  ได๎แกํ  เด็กหญิงสลิลทิพย๑  หนูอินทร๑  โรงเรียนวัดชํองลาภ 
(โชคลาภประชาพัฒนา)  อ าเภอบ๎านคา  จังหวัดราชบุรี 

                - ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญํ ได๎แกํ เด็กหญิงณธิชา เจนสถิตย๑ไพบูลย๑ โรงเรียนกองทัพบก
อุปถัมภ๑บูรณวิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 

            2. ประเภทสถานศึกษา 
        - ไมํมีสถานศึกษาสมัครเข๎ารับการคัดเลือก 
           ระดับจังหวัด 
           1. ประเภทนักเรียน 
       - ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก  ได๎แกํ  เด็กหญิงพัชรินทร๑ นิลบรรพต   โรงเรียนวัดบ๎านฆ๎อง 

(พิพิธกิตติโสภณ)  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
        - ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดเล็ก  ได๎แกํ  เด็กหญิงธันยพร  อินเหมรา  โรงเรียนบ๎านทํามะขาม  

อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
        - ระดับมัธยมศึกษา  ขนาดกลาง ได๎แกํ  นางสาวอินทิรา  สืบสุข โรงเรียนบ๎านทํามะขาม 

อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี 
            - ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญํ ได๎แกํ นางสาวเบญจมาภรณ๑ จันแปลง โรงเรียนรัฐราษฎร๑

อุปถัมภ๑  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี 
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           2 ประเภทสถานศึกษา 
               - ระดับกํอนประถมศึกษา  ขนาดกลาง  ได๎แกํ  โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยา
คาร)อ าเภอด าเนินสะดวก  จังหวัดราชบุรี 

          ระดับกลุ่มจังหวัด  (รายละเอียดแนบท๎าย) 

     4.1.2 เชิงคุณภาพ 
         สามารถด าเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ระดับเขต 

พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับการประเมินระดับจังหวัด และกลุํมจังหวัดตามล าดับ  เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
ปราศจาก  ข๎อร๎องเรียนใดๆ 

      5. ชื่องาน  งานทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ 
          5.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    5.1.1  เชิงปริมาณ 
            คัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร๑

ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ๑พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และสมเด็จพระนางเจ๎าร าไพพรรณี  
ประจ าปีการศึกษา 2563   จ านวน  1  คน  ได๎แกํ  เด็กหญิงชุติกานต๑  มั่นคง  นักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 5 โรงเรียนบ๎านหนองปากชัฏ  อ าเภอจอมบึง  จังหวัดราชบุรี 
     5.1.2  เชิงคุณภาพ 

         นักเรียนที่มีความสนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร๑  ได๎รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ                         
พระบรมราชานุสรณ๑พระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และสมเด็จพระนางเจ๎าร าไพพรรณี   เป็นขวัญ
และก าลังใจในการศึกษาเลําเรียนมากยิ่งขึ้น  

     6. ชื่องาน  ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) 
      6.1.  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     6.1.1 เชิงปริมาณ 
           สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 177 โรงเรียน ด าเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจนตามปฏิทิน 

การด าเนินงานในแตํละภาคเรียน เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนป๓จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  โดยมีนักเรียนที่ได๎รับจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จ านวน  3,664 คน ๆ  ละ 2,000 บาท เป็นเงิน  7,328,000 บาท 

       6.1.2  เชิงคุณภาพ 
           นักเรียนที่มีฐานะยากจนผํานระบบการคัดกรองจากสถานศึกษา ได๎รับเงินทุนอุดหนุน

ป๓จจัยพื้นฐานและได๎รับการดูแลอยํางเสมอภาคกัน สามารถแบํงเบาภาระของครอบครัวได๎ระดับหนึ่ง 
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    7. ชื่องาน  งานโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
          7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    7.1.1 เชิงปริมาณ 
           ด าเนินการประชาสัมพันธ๑ให๎โรงเรียนขยายทางโอกาสในสังกัด จ านวน 30 แหํง                      

แจ๎งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3)  เพ่ือสมัครเข๎าท างานชํวงปิดภาคเรียนกับส านักงานจัดหางาน
จังหวัดราชบุรี 
     7.1.2 เชิงคุณภาพ 

               นักเรียนได๎ท างานหารายได๎ระหวํางปิดภาคเรียน ได๎ฝึกปฏิบัติและเรียนรู๎ความถนัดของ
ตนเองในการท างานหรืออาชีพในอนาคต  มีรายได๎แบํงเบาภาระของครอบครัว 

 
4. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 

    1. ชื่องาน  การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานลูกเสือจังหวัด 
                   ขออนุญาตจดัตั้ง กลุ่ม  กองลูกเสือ และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจ าปี  2563   
            1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               1.1.1  เชิงปริมาณ  
                     มีสถานศึกษาในสังกัดขอแต่งตั้งกลุ่ม  กอง  และผู้บังคับบัญชา  ดังนี้ 
         1.  แตํงตั้งรองผู๎ตรวจการลูกเสือจังหวัดราชบุรี จ านวน   4 ราย 
     2.  แตํงตั้งผู๎ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ  จ านวน  3 ราย 
     3.  แตํงตั้งรองผู๎ก ากับลูกเสือวิสามัญ  จ านวน  7 ราย 
     4. แตํงตั้งผู๎ก ากับกลุํมลูกเสือสามัญรุํนใหญํ จ านวน  2 ราย 
     5. แตํงตั้งผู๎ก ากับลูกเสือสามัญรุํนใหญํ  จ านวน  2 ราย 
   6. แตํงตั้งผูก๎ ากับกองลูกเสือสามัญ  จ านวน  7 ราย 
  7. แตํงตั้งรองผู๎ก ากับกลุํมลูกเสือสามัญรุํนใหญํ จ านวน  20 ราย 
  8. แตํงตั้งรองผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง  จ านวน  15 ราย 
  9. แตํงตั้งรองผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ  จ านวน  14 ราย 
  10. แตํงตั้งผูอ๎ านวยการลูกเสือโรงเรียน  จ านวน  7 ราย  
  11. แตํงตั้งรองผู๎อ านวยการลูกเสือโรงเรียน จ านวน  5 ราย 
  12. แตํงตั้งกองลูกเสือส ารอง   จ านวน  5 กอง 
  13. แตํงตั้งกองลูกเสือสามัญ   จ านวน  11 กอง 
  14. แตํงตั้งกองลูกเสือวิสามัญ   จ านวน  1 กอง 
  15. แตํงตั้งกองลูกเสือสามัญรุํนใหญํ  จ านวน  7 กอง 
  16.  แตํงตั้งรองผู๎อ านวยการ ลส.เขตพ้ืนที่ฯ จ านวน   3 ราย 
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  17.  แตํงตั้งกลุํมลูกเสือโรงเรียน  จ านวน  3 กลุํม 
  18. แตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ลูกเสือจังหวัด  จ านวน  3 ราย 
  19.  แตํงตั้งรักษาการ ผอ.ลูกเสือโรงเรียน จ านวน  1 ราย 
  20.  แตงํตั้งรองผู๎ตรวจการลูกเสือจังหวัด จ านวน  4  ราย 
            1.1.2  เชิงคุณภาพ 
              สถานศึกษาในสังกัดได๎แตํงตั้ง ผู๎บังคับบัญชาถูกต๎องตามข๎อบังคับคณะลูกเสือแหํงชาติ        
วําด๎วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509, 2522, 2525, 2528 และ 2529 ข๎อ 64 
การจัดตั้งกลุํมหรือกองลูกเสือต๎องได๎รับอนุญาตจากเลขาธิการสานักงานลูกเสือแหํงชาติ  หรือผู๎อ านวยการ
ลูกเสือจังหวัดแล๎วแตํกรณี และตามข๎อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ วําด๎วยการแตํงตั้ง
ผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 ข๎อ 7 ผู๎อ านวยการลูกเสือจังหวัดเป็นผู๎แตํงตั้งผู๎บังคับบัญชาลูกเสือ            
ตามเขตจังหวัด  
 
    2. ชื่องาน คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา  

        2.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
        2.1.1  เชิงปริมาณ  
      ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต  1  มีคณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่
จ านวน  24  ทําน  ตามประกาศแตํงตั้ง ประกอบด๎วย 
       1. ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   ประธานกรรมการ 
       2. กรรมการโดยต าแหนํงประกอบด๎วย 
                     2.1 ผู๎ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองราชบุรี    กรรมการ 
           2.2 ผู๎ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอปากทํอ    กรรมการ 
                     2.3 ผู๎ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอวัดเพลง    กรรมการ 
                     2.4 ผู๎ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอจอมบึง    กรรมการ 
   2.5  ผู๎ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสวนผึ้ง    กรรมการ 
  2.6  ผู๎ก ากับการสถานีต ารวจภูธรอ าเภอบ๎านคา    กรรมการ 
        3. กรรมการประเภทผู๎แทนประกอบด๎วย 
  3.1 นายสมเจตน๑    แก๎วเลื่อนมา   ผู๎แทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  กรรมการ 
                     3.2 นายเฉลียว      เถื่อนเภา       ผู๎แทนสถานศึกษาในสังกัด  กรรมการ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
  3.3  นายชชัวาล      รํมโพธิท์อง   ผู๎แทนสถานศึกษาเอกชน   กรรมการ 
  3.4  นายชุมพล       ค าเทียน  ผู๎แทนสถานศึกษาอาชีวศึกษา  กรรมการ 
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  3.5  นายวัฒนพงศ๑   อํอนนุํม  ผู๎แทนสถาบนัอุดมศึกษา   กรรมการ 
  3.6  นางศิริเพ็ญ      สังขบูรณ๑      ผู๎แทนศูนย๑การศึกษานอกระบบ  กรรมการ 
                 และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
  3.7  นายอิทธิพล     สุทธิภูมิ        ผู๎แทนสมาคมหรือสโมสรลูกเสือ  กรรมการ  
       4. กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิประกอบด๎วย 
  4.1 นายบุญชํวย     เอื้ออรุณชัย   ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  4.2 นายนิพนธ๑       คณาวงษ๑   ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  4.3 พ.อ.รณพงษ๑      เรืองจุ๎ย   ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  4.4 พ.ต.ท.วิษณุ      ชนะอักษร   ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  4.5 นายส าราญ       สุขาภิรมย๑   ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  4.6 นายทันทิตย๑      ชอบธรรม   ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  4.7 นางปุณิกา        จุลรีญากาศ   ผู๎ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
       5. รองผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1     กรรมการและ 
                                                                                                         เลขานุการ 
       6. ผู๎อ านวยการกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา     กรรมการและ 
           ผู๎ชํวยเลขานุการ 
       7. นางวัจนา   ชาสิงห๑แก๎ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ   กรรมการและ 
           ผู๎ชํวยเลขานุการ 
               2.1.2  เชิงคุณภาพ 
       ส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  มีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
ลูกเสือ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2551 เพ่ือให๎การด าเนินงานของส านักงานลูกเสือเขต
พ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  เป็นไปตามอ านาจหน้าที่คณะกรรมการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         (1) ควบคุมดูแลกิจการลูกเสือให๎เป็นไปตามกฎหมาย ข๎อบังคับ และระเบียบของ
ทางราชการและ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ 

       (2) สํงเสริมและสนับสนุนความม่ันคงและความเจริญก๎าวหน๎าของกิจการลูกเสือ 
         (3) สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมลูกเสือทั้งในและนอกสถานศึกษา 
         (4) ควบคุมดูแลทรัพย๑สินในกิจการของลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         (5) พิจารณารายงานประจ าปีของส านักงานลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาและรายงาน
ให๎คณะกรรมการลูกเสือจังหวัดทราบ 
         (6) ให๎ความเห็นชอบในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
         (7) ให๎ค าแนะน าแกํผู๎อ านวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมลูกเสือ 
         (8) จัดให๎มีทะเบียนและสถิติตําง ๆ เกี่ยวกับลูกเสือ 
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          (9) ก ากับ ดูแล สนับสนุนและสํงเสริมกิจการลูกเสือชาวบ๎านในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
        (10) ออกระ เบี ยบปฏิ บั ติ เ กี่ ย ว กั บ กิ จ ก า ร ลู ก เ สื อ  เ พ่ื อค ว าม เหมาะสม                 
แกํการปกครองในเขต พ้ืนที่การศึกษา ซึ่งจะต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของ           
ทางราชการและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 
    3. ชื่องาน  งานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติทุกวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี และวันคล้ายวันพระเฉลิม         
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระอยู่หัว 

       3.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

            3.1.1  เชิงปริมาณ 
    ลูกเสือ เนตรนารี และผู๎บังคบับัญชา  ทีเ่ข๎ารํวมกิจกรรม จ านวน 200 คน 

            3.1.2  เชิงคุณภาพ 
    ลูกเสือ เนตรนารี ได๎รู๎จักความรํวมมือในการท างานซึ่งกันและกัน อยูํในสังคมด๎วยกันและ
รู๎จักรักสามัคคีในหมูํคณะ 
 
   4. ชื่องาน  โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส 
        4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ เชิงปริมาณ 
       4.1.1 เชิงปริมาณ 
    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 จ านวน  175  โรงเรียน   ได๎รับแปรงสีฟ๓นพร๎อม               
ยาสีฟ๓นครบทุกคน   
    4.1.2 เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3  จ านวน 175 โรงเรียน  จะมีสุขภาพฟ๓นที่ดีและ
สามารถ แปรงฟ๓นได๎อยํางถูกต๎อง 
 
    5. ชื่องาน  โครงการมือสะอาด สร้างสุขภาพดี 
        5.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  
             5.1.1 เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนทุกโรงเรียน ได๎รับสบูํเหลว โพรเทคส๑  เป็นซองตามจ านวนนักเรียน  พร๎อมสื่อ
การเรียนการสอน   
    5.1.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนได๎รับความรู๎ในการล๎างมือที่ถูกวิธี   
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    6. ชื่องาน การด าเนินงานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

        6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  -  โรงเรียน จ านวน 75 โรงเรียน  รับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แจ๎งทุกโรงเรียน 

    7. ชื่องาน  ติดตามผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 

        7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  -  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ได๎รับทราบผลการติดตามการด าเนิน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียน 

    8. ชื่องาน  การด าเนินงานโครงการปลอดโรค 

        8.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียน 
โรงเรียนบ๎านบึง (สันติมโนประชาสวรรค๑) และโรงเรียนวัดเขาถ้ ากุญชร สํงไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรี  เพื่อให๎หนํวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  เข๎ารับการประเมิน
โครงการปลอดโรค 

    9. ชื่องาน  โครงการดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
         9.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  1) โครงการสํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอบหารนักเรียนในโรงเรียน  ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 มีโรงเรียนที่ได๎ จ านวน 2 โรงเรียน  ดังนี้ 

  -  โรงเรียนบ๎านชัฎหนองหมี 
  -  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 

  2) โรงเรียนสํงเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน ประจ าปี 2563 มีโรงเรียน
ได๎รับอนุมัติ จ านวน 4 โรงเรียน  ดังนี้ 
    -  โรงเรียนบ๎านโปบํงกระทิงบน 
    -  โรงเรียนบ๎านหนองโก 
    -  โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกูล) 
    -  โรงเรียนบ๎านล าพระ 
  3)  กิจกรรมจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน  มีโรงเรียนที่ได๎รับ
อนุมัติ  จ านวน  4  โรงเรียน  ดังนี้ 
    -  โรงเรียนโรตารี 1 บ๎านพุน้ าร๎อน 
    -  โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 
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    -  โรงเรียนบ๎านพุํงแฝก 
    -  โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาฯ) 
  4)  กิจกรรมจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน  มีโรงเรียนที่
ได๎รับอนุมัติ จ านวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 
    -  โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 
    -  โรงเรียนบ๎านตลาดควาย (ประชานุกูล)   

    10. ชื่องาน  โครงการโรงเรียนที่เข้าร่วมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ  
         10.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  -  โรงเรียนที่ได๎รับใบประกาศนียบัตรเข๎ารํวมพัฒนาศักยภาพโรงเรียนรอบรู๎ด๎านสุขภาพ  จ านวน 
17  โรงเรียน  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ได๎มอบประกาศนียบัตรให๎กับโรงเรียน
ดังกลําวเรียบร๎อยแล๎ว  ดังนี้ 
      -  โรงเรียนวัดน้ าพุ 
      -  โรงเรียนวัดพเนินพลู 
      -  โรงเรียนวัดเจติยาราม 
      -  โรงเรียนวัดห๎วยไผํ 
      -  โรงเรียนวัดพิกุลทอง 
      -  โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 
      -  โรงเรียนวัดเกาะลอย 
      -  โรงเรียนรุจิรพัฒน๑ 
      -  โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 
      -  โรงเรียนบ๎านห๎วยยางโทน 
      -  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 
      -  โรงเรียนวัดปุาไกํ 
      -  โรงเรียนบ๎านล าพระ 
      -  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร๑ 
      -  โรงเรียนบ๎านหนองนกกระเรียน 
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5. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 

    1. ชื่องาน  โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 

       1.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
          กิจกรรมที่ 1  อบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด 
              โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ด าเนินการจัดอบรมลูกเสือต๎านภัยยาเสพติด  
          กิจกรรมที่ 2  คํายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตป๓ญหา” 
              ไมํได๎ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ๑แพรํระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และไมํได๎รับจัดสรร
งบประมาณในการด าเนินการดังกลําว 

 1.1.1 เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 30 โรงเรียน 
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น จ านวน 240 คน 

  1.1.2 เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีทักษะชีวิต และเป็นแกนน าเฝูาระวังป๓ญหายาเสพติด หํางไกลยาเสพติด 
2. โรงเรียนมีระบบการเฝูาระวังและปูองกันยาเสพติด 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 
 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  หนํวยตรวจสอบภายใน  ได๎ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน๎าที่              
โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข๎องบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย และ
ตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมตําง  ๆได๎ดังนี้ 
 
๑.  กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
     1.  ชือ่งาน  การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของ สพป.ราชบุรี เขต 1 

          การบริหารทรัพย์สินและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สินของ สพป.ราชบุรี เขต 1 

          ๑.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                 ๑.1.๑ เชิงปริมาณ     
                       1)  สุํมตรวจหลักฐานการจัดซื้อจัดจ๎างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ านวน    60   ฎีกา 

    ๒)  สุํมตรวจพัสดุและการควบคุมพัสดุของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         2.1 สุํมตรวจวัสดุส านักงาน                                จ านวน   122 รายการ 
         2.2 สุํมตรวจครุภัณฑ๑                                       จ านวน   150 รายการ                           
         2.3 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  การจ าหนํายพัสดุ    จ านวน      1  ครั้ง 

                ๑.1.๒ เชิงคุณภาพ      
   ๑) ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัดจ๎างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สุํมตรวจการด าเนินการ 

จัดซื้อจัดจ๎างพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ทั้ง 60 ฎีกา พบวํามีการ
ส ารวจความต๎องการกํอนการจัดซื้อจัดจ๎าง ด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการ
จัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง เอกสาร หลักฐาน
ประกอบการเบิกจํายครบถ๎วนถูกต๎อง 

    ๒) การบริหารสินทรัพย๑และการควบคุมพัสดุ จากการสุํมตรวจวัสดุ  และครุภัณฑ๑
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่จัดซื้อ จัดหาพัสดุในปีงบประมาณ 2563  ได๎มี
การควบคุม   ไว๎ในบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย๑สิน(แล๎วแตํกรณี) พบวํา การควบคุมวัสดุด าเนินการ
ครบถ๎วนเป็นป๓จจุบัน การควบคุมครุภัณฑ๑ และการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ยังด าเนินการไมํครบถ๎วน 
สมบูรณ๑  โดย 
                  2.1 วัสดุส านักงาน  สุํมตรวจนับวัสดุส านักงาน จ านวน 122 รายการ  มีการบันทึก
ควบคุมไว๎ในบัญชีวัสดุส านักงาน บันทึกรายการวัสดุ  แยกเป็นประเภท ชนิดของวัสดุ และแสดงรายการ  
ตามตัวอยํางท่ี กวพ. ก าหนด  จัดท ายอดยกมาเม่ือต๎นปีงบประมาณ  มีการบันทึกควบคุมในบัญชีวัสดุ มีการ
บันทึกรับ – จําย (จัดท า ใบเบิกพัสดุ) ครบถ๎วนถูกต๎อง วัสดุคงเหลือตรงกับทะเบียนคุม 

            2.2 ครุภัณฑ๑ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สุํมตรวจ
นับ 150 รายการ มีการควบคุมไว๎ในทะเบียนคุมทรัพย๑สิน(ระบบManual)ครบถ๎วน แตํมีการค านวณคํา
เสื่อมราคา และจัดท าประวัติการซํอมบ ารุงยังไมํครบถ๎วนเป็นป๓จจุบัน  การให๎รหัสครุภัณฑ๑ที่ทะเบียนคุม
ทรัพย๑สิน และท่ีตัวครุภัณฑ๑ยังไมํครบถ๎วนเป็นป๓จจุบัน                                                      
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                  2.3  การตรวจสอบพัสดุประจ าปี พบวํา  มีการแตํงตั้งกรรมการตรวจสอบ ตรวจนับการ    
รับ-จํายพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1       
ที่  353/2562  สั่ง  ณ วันที่ 24 กันยายน  2562  ผู๎ได๎รับแตํงตั้งได๎ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีตามค าสั่ง ได๎ด าเนินการ รับ-จํายวัสดุ ทั้งเอกสารฝุายรับ และเอกสารฝุายจํายกับบัญชีวัสดุปรากฏ
ถูกต๎องตรงกันและวัสดุคงเหลือตรงตามบัญชี สํวนการตรวจสอบครุภัณฑ๑ มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี                 
มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให๎ผู๎มีอ านาจทราบ แตํการด าเนินการยังไมํครบถ๎วนตามขั้นตอน         
ที่ก าหนด โดยยังไมํได๎ด าเนินการเกี่ยวกับการจ าหนํายพัสดุในสํวนที่ช ารุด เสื่อมสภาพจนไมํสามารถใช๎การได๎  และ
การตัดจํายออกจากทะเบียนคุมทรัพย๑สิน 
                           2.4 สถานที่เก็บพัสดุเหมาะสมปลอดภัย พบวํา ครุภัณฑ๑มีสถานที่เก็บเหมาะสม มีผู๎รับผิดชอบ
ดูแลครุภัณฑ๑ แตํมีพัสดุบางรายการไมํพร๎อมใช๎งาน เชํน ช ารุด เสื่อมสภาพ จนไมํสามารถใช๎งานได๎ตามปกติ พัสดุ     
รอการวางแผนในการซํอมแซม หรือรอจ าหนํายตามระเบียบฯ   
 
     ๒. ชื่องาน การตรวจสอบเงินวิทยฐานะของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 
         ๒.1 ผลการด าเนินงาน 
              ๒.1.๑  เชิงปริมาณ     
                          สอบทานค าสั่งส าหรับผู๎ที่ได๎รับอนุมัติให๎มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหมํที่ผู๎มีอ านาจลง
นามอนุมัติแตํงตั้ง ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2563  ค าสั่ง ศธจ. จ านวน 22 ค าสั่ง 
และค าสั่งแก๎ไข 1 ค าสั่ง  วิทยฐานะช านาญพิเศษ จ านวน 37 ราย วิทยฐานะช านาญการ จ านวน  45 ราย  
รวมทั้งสิ้น 82  ราย 
               ๒.1.๒  เชิงคุณภาพ    
                          ๑) สามารถควบคุมผู๎มีสิทธิเบิกเงินวิทยฐานะครบถ๎วนถูกต๎องตามค าสั่งและปฏิบัติงาน
เป็นไปตามหนังสือสั่งการ ที่ สพฐ. ก าหนดได๎ครบถ๎วน 
                          ๒) สามารถควบคุมผู๎มีสิทธิรายตัวตามค าสั่งแตํงตั้งให๎มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยจัดท า
ทะเบียนคุมการเบิกจํายเงินวิทยฐานะ และ ด าเนินการเบิกจํายเงิน  ครบถ๎วนถูกต๎องตามระเบี ยบและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ๑หนังสือสั่งการที่ สพฐ.ก าหนด ทันตามก าหนด 
 
     ๓. ชื่องาน การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
          ๓.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                ๓.1.๑  เชิงปริมาณ     
                       1)  ตรวจสอบการเงินบัญชี พัสดุ โรงเรียนในสังกัด จ านวน   47   โรงเรียน 
                       2)  สุํมตรวจหลักฐานการจัดซื้อจัดจ๎างปีงบประมาณ 2563  จ านวน  382   เรื่อง 
                       3)  ตรวจสอบการควบคุมพัสดุของโรงเรียน จ านวน   47   โรงเรียน  
                          3.1  การควบคุมวัสดุ  จัดท าบัญชีวัสดุ การท าใบเบิกวัสดุ (การรับ-เบิกจํายวัสดุ) 
                          3.2  การควบคุมครุภัณฑ๑  การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย๑สิน  การคิดคําเสื่อมราคา
จัดท าประวัติการซํอมบ ารุง และการให๎รหัสครุภัณฑ๑ 
                          3.3  การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  การจ าหนํวยพัสดุ จ านวน  47   โรงเรียน 
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                 รายช่ือโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตาม  จ านวน 47 โรงเรียน 

 
 1.  โรงเรียนวัดชํองลาภ           17. โรงเรียนอนุบาลบ๎านคา           33. โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 
 2.  โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ        18. โรงเรียนบ๎านหนองหมอข๎าว      34. โรงเรียนบ๎านมะขามเอน 
 3.  โรงเรียนวัดวันดาว               19. โรงเรียนบ๎านหนองบัวหิ่ง         35. โรงเรียนบ๎านหัวเขาจีน        
 4.  โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม     20. โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี                  36. โรงเรียนบ๎านเขาถําน            
 5.  โรงเรียนบ๎านเขาถ้ า 21. โรงเรียนบ๎านหนองไผํ             37. โรงเรียนบ๎านอํางหิน 
 6.  โรงเรียนบ๎านทํายาง          22. โรงเรียนบ๎านหนองวัวด า          38. โรงเรียนวัดพิกุลทอง     
 7.  โรงเรียนบ๎านหนองน้ าใส        23. โรงเรียนบ๎านยางคูํ                  39. โรงเรียนวัดเกตุน๎อย     
 8.  โรงเรียนบ๎านโปุง 24. โรงเรียนวัดทําโขลง                40. โรงเรียนวัดคุ๎งกระถิน 
 9.  โรงเรียนวัดหนามพุงดอ      25. โรงเรียนวัดบางกระ                41. โรงเรียนวัดพเนนิฯ 
10. โรงเรียนวัดหว๎ยตะแคง          26. โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม   42. โรงเรียนวดัเขากรวด    
11 .โรงเรียนอนุบาลเมือง 27. โรงเรียนวัดดอนตลุง               43. โรงเรียนวัดประเสริฐฯ 
12. โรงเรียนจรูญศรี     28. โรงเรียนวัดปากชํอง                44. โรงเรียนบ๎านหนองศาลเจ๎า    
13 โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง   29. โรงเรียนบ๎านหนองขนาก          45. โรงเรียนบ๎านหนองปรือ  
14. โรงเรียนบ๎านตลาดควาย 30. โรงเรียนบ๎านหนองกระทํุม        46. โรงเรียนมณีลอย 
15. โรงเรียนบ๎านเบิกไพร           31. โรงเรียนบ๎านหนองศรีนวล         ๔๗. โรงเรียนวัดสูงเนินฯ 
๑๖. โรงเรียนบ๎านหนองไผํ           32. โรงเรียนบ๎านหนองนกกระเรียน                                              

         ๒.1.๒  เชิงคุณภาพ 
  ๑) โรงเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจปฏิบัติงานถูกต๎องเป็นไปตามระเบียบฯและแนวทางการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ๎าง   การบริหารทรัพย๑สิน  โดยการวางแผนที่จะจัดหาพัสดุ
(จัดซื้อจัดจ๎าง บริจาค)  การใช๎งานอยํางประหยัดมีประสิทธิภาพ  การบ ารุงรักษา(การซํอมบ ารุง ประหยัด
และค๎ุมคํา) การจ าหนํายและท าลาย (การน าทรัพย๑สินออกจากทะเบียนคุม)  

         ๒)  ท าความเข๎าใจในประเด็นที่ตรวจพบ และแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นกับผู๎บริหารโรงเรียน  
และผู๎ปฏิบัติงาน เพ่ือให๎ป๓ญหาอุปสรรคได๎รับการแก๎ไขโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให๎ผู๎รับตรวจได๎
ชี้แจงข๎อมูลเพิ่มเติมและให๎ข๎อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานด๎วย 
                    ๓)  ผู๎ตรวจสอบและหนํวยรับตรวจน าผลการตรวจสอบไปประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑โดย 

                ๓.๑ เป็นการสํงเสริมให๎มีการควบคุมอยํางมีประสิทธิภาพภายใต๎คําใช๎จํายที่เหมาะสม 
    ๓.๒ เป็นการสอบทานการปฏิบัติงานของโรงเรียนที่เป็นหนํวยรับตรวจ 
    ๓.๓  สามารถลดความเสี่ยงและสร๎างความม่ันใจให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติ 

                         ๓.๔  เป็นเครื่องมือในการวางแผนการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานในครั้งตํอไป 
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      ๔.  ชื่องาน  การตรวจทานการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงเรียนในสังกัด 
            4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                    ๔.1.๑ เชิงปริมาณ   
                          ตรวจทานหลักฐานการจัดจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑(e-bidding)  จ านวน 3  โรงเรียน  ดังนี้ 
                            ๑) โรงเรียนบ๎านหนองกระทุํม เป็นการจ๎างปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนแบบสปช.
102/26 สร๎างปี  พ.ศ.2525 ขนาด 4 ห๎องเรียนและอาคารเรียนแบบ ป.1 ก สร๎างปี 2521 จ านวน    
2 หลัง วงเงินงบประมาณ  953,100.- บาท  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็นเงิน  953,100.- 
บาท  ผู๎ชนะการเสนอราคา ได๎แกํ บริษัท ฐาปนา คอนสตรัคชั่น จ ากัด  เสนอราคาต่ าสุด เป็นเ งิน 
799,900 บาท รวมภาษี มูลคําเพ่ิม และภาษีอ่ืน  คําขนสํง  คําจดทะเบียนและคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ซึ่งต่ ากวํา
งบประมาณ/ราคากลาง เป็นเงิน 153,200 บาท คิดเป็นอัตราร๎อยละ 16                              
                             ๒) โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง จ๎างปรับปรุงซํอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
วงเงินงบประมาณ  680,100 บาท  คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็นเงิน 680,100 บาท ผู๎ชนะ
การเสนอราคา ได๎แกํ หจก.ช.กัญจมาศ กํอสร๎าง  เสนอราคาต่ าสุด เป็นเงิน 578,000 บาท รวมภาษีมูลคํา 
เพ่ิม และภาษีอ่ืน คําขนสํง คําจดทะเบียนและคําใช๎จํายอ่ืน ๆ ซึ่งต่ ากวํางบประมาณ/ราคากลาง เป็นเงิน 
102,100 บาท คิดเป็นอัตราร๎อยละ 15 
                             ๓) โรงเรียนวัดพิบูลวนารามจ๎างกํอสร๎างอาคารเรียน แบบ สปช  105/29 
ปรับปรุงขนาด 2 ชั้น ขนาด  7 ห๎องเรียน วงเงินงบประมาณ  5 ,192,000 บาท  คณะกรรมการก าหนด
ราคากลาง เป็นเงิน 5,263,000.- บาท  ผู๎ชนะการเสนอราคา ได๎แกํ หจก. พิษณุโลกเทคโนโลยีเสนอราคา
ต่ าสุด เป็นเงิน 4,146,670.- บาท รวมภาษีมูลคําเพ่ิม  และภาษีอ่ืน  คําขนสํง คําจดทะเบียนและ
คําใช๎จํายอื่น ๆ ซึ่งต่ ากวํางบประมาณ 1,045,330 บาท คิดเป็นอัตราร๎อยละ 20 

                       ๔.1.๒ เชิงคุณภาพ    
                                  ๑) โรงเรียนด าเนินการถูกต๎องตามระเบียบและแนวทางที่ก าหนด และ โรงเรียน   
มีความรู๎ความความเข๎าใจ  ปฏิบัติงานถูกต๎อง เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการด าเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑(e-bidding) มากยิ่งขึ้น 
                            ๒) โรงเรียนมีอาคารเรียนพร๎อมใช๎งานเป็นประโยชน๑ตํอการเรียนการสอน  
 
      ๕.  ชื่องาน  การตรวจทานการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สพป.ราชบุรี เขต. 1 
           ๕.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                  ๕.1.๑ เชิงปริมาณ     
                             ตรวจทานหลักฐานการจัดซื้อด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑(e-bidding) ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จ านวน 2  เรื่อง(2 ฎีกา) รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น
1,920,240.-บาท (หนึ่งล๎านเก๎าแสนสองหมื่นสองร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน)   
                            1)  จัดซื้อครุภัณฑ๑โต๏ะเก๎าอ้ีนักเรียนระดับกํอนประถมศึกษา  จ านวน 126  ชุด 
โต๏ะเก๎าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  จ านวน 407 ชุด  โดยจัดสรรให๎โรงเรียน จ านวน 15 โรงเรียน 
จ านวน  533  ชุด งบประมาณ  870,240 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองร๎อยสี่สิบบาทถ๎วน) 
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                         2)  จัดซื้อครุภัณฑ๑อุปกรณ๑ห๎องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List)  
เป็นอุปกรณ๑ห๎องสมุดโรงเรียน  ระดับประถมศึกษา จ านวน 6 โรงเรียน  6 ชุด ๆ ละ 135,000 บาท 
อุปกรณ๑ห๎องสมุด (Shopping List) จ านวน 4 โรงเรียน 4 ชุด ๆ ละ 60,000 บาท รวม 10 ชุด  เป็นเงิน 
1,050,000.- บาท  (หนึ่งล๎านห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 

                   ๕.1.๒ เชิงคุณภาพ  
                              ๑) จากหลักฐานการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาผู๎ขายและหลักฐานประกอบการ  
ขอเบิกจําย พบวํา  มีการด าเนินการจัดซื้อด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑(e-bidding) เป็นไปตามพระราช 
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่ เกี่ยวข๎องหลักฐานครบถ๎วน
ถูกต๎องและ เบิกจํายถูกต๎อง จํายเงินตรงตัวเจ๎าหนี้ ทั้ง 2 ฎีกา   
                         ๒)  โรงเรียนได๎รับครุภัณฑ๑โต๏ะเก๎าอ้ีนักเรียน  และครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑ห๎องสมุด
ครบถ๎วน เพ่ือใช๎ในการเรียนการสอนตํอไป 
 
      ๖. ชื่องาน ตรวจสอบใบส าคัญการจ่ายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (งบเดือน)                              
 ๖.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
       ๖.1.1 เชิงปริมาณ 
                       ๑) ตรวจสอบใบส าคัญการจําย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแตํเดือน เมษายน – กันยายน 
๒๕๖๒ จ านวน ๕๕๔ ฎีกา และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เดือนตุลาคม –  พฤศจิกายน จ านวน ๑๓๙ ฎีกา, 
เดือนกุมภาพันธ๑ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๒๘ ฎีกา รวมทั้งสิ้นจ านวน ๘๒๑ ดังนี้ 

  
เดือน จ านวน (ฎีกา) 

เมษายน 2562   82 
พฤษภาคม 2562 117 
มิถุนายน 2562   59 
กรกฎาคม 2562 115 
สิงหาคม 2562   65 
กันยายน 2562 116 
ตุลาคม 2562 82 
พฤศจิกายน  2562 57 
กุมภาพันธ๑  256๓ ๗๗ 
มีนาคม  256๓ 5๑ 
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                    ๒)  ตรวจสอบใบส าคัญการจําย จ านวน ๘๒๑ ฎีกา  ซึ่งประกอบด๎วย 1) คําตอบแทน
บุคลากร จ านวน ๘๖  ฎีกา ๒) ลูกหนี้เงินยืมราชการ จ านวน ๓o ฎีกา ๓)คําตอบแทนปฏิบัติการนอกเวลา
ราชการ จ านวน ๖ ฎีกา ๔) คําเชําบ๎าน จ านวน ๑๑ ฎีกา ๕) เงินสมทบประกันสังคมจ านวน 1o๒ ฎีกา   
๖) คําจ๎างเหมาบริการ จ านวน ๖๖ ฎีกา ๗) คําจ๎างครูผู๎ทรงคุณคํา จ านวน 5 ฎีกา ๘) คําใช๎จํายเดินทางไป
ราชการ จ านวน ๔๓ ฎีกา ๙) คําใช๎จํายฝึกอบรม จ านวน ๕ ฎีกา  10) คําใช๎จํายประชุมราชการ จ านวน 
๒๑ ฎีกา  ๑๑) คําวัสดุ จ านวน  ๙๗ ฎีกา ๑๒) คําวัสดุเชื้อเพลิง  จ านวน ๒๓ ฎีกา ๑๓) คําสาธารณูปโภค  
จ านวน ๗๖ ฎีกา 14) คําครุภัณฑ๑  จ านวน ๗ ฎีกา  15) คําสิ่งกํอสร๎าง  จ านวน ๔๘ ฎีกา  ๑๖) คําพาหนะ
รับสํงนักเรียน จ านวน ๕ ฎีกา 17) เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา จ านวน 1๔ ฎีกา           
18) คํารักษาพยาบาล  จ านวน ๓๔ ฎีกา 1๙) คําการศึกษาบุตร จ านวน  ๑๕ ฎีกา ๒o) เงินชํวยพิเศษ     
3 เดือน  จ านวน 2๗ ฎีกา 21) คําตอบแทนกรรมการสอบ  จ านวน ๑๕ ฎีกา 22) คําซํอมแซมสิ่งกํอสร๎าง 
จ านวน ๔๔ ฎีกา  23 )  คําตอบแทนตรวจงานจ๎าง จ านวน ๒ ฎีกา 24) คําตอบแทนธุรการโรงเรียน 
จ านวน ๑๙ ฎีกา 25)  คําตอบแทนจ๎างครูวิทยาศาสตร๑ จ านวน 1 ฎีกา 26) คําตอบแทนจ๎างครูพ่ีเลี้ยง 
จ านวน ๔ ฎีกา 27) คําตอบแทนนักการภารโรง จ านวน 4 ฎีกา ๒๘)  คําตอบแทนพนักงานราชการ 
จ านวน ๓ ฎีกา ๒๙) คําตอบแทนพนักงานลูกจ๎าง จ านวน ๕ ฎีกา ๓o) คําตอบแทนครูวิกฤต จ านวน       
๒ ฎีกา ๓๑) คําตอบแทนบุคลากรคณิตศาสตร๑ จ านวน ๑ ฎีกา  

                    ๖.1.2 เชิงคุณภาพ    
                           ๑) ผลการตรวจสอบหลักฐานการเบิกจํายเงิน  พบวํามีหลักฐานการเบิกจํายครบถ๎วน
ตามระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ได๎รับอนุมัติจากผู๎มีอ านาจ การจํายตรงตัวเจ๎าหนี้หรือผู๎มีสิทธิ์  หรือจํายผําน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีหลักฐานที่เกี่ยวข๎องให๎ตรวจสอบครบถ๎วน สํวนใหญํสามารถเรียกหลักฐาน
การจํายเงิน หรือใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหนี้ได๎ครบถ๎วน  และกรณีจํายตรงโดยกรมบัญชีกลางบางรายการ  
รอรวบรวมหลักฐานการจําย(ใบเสร็จรับเงิน) เพ่ือแนบกับหลักฐานขอเบิกยังไมํครบถ๎วน สมบูรณ๑  
                          ๒) การปฏิบัติงานของหนํวยรับตรวจมีความถูกต๎อง และสอดคล๎องกับกฎหมาย 
ระเบียบ ข๎อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ๑ตําง ๆ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด สามารถลดความเสี่ยงและสร๎างความมั่นใจให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานและองค๑กร 
                          ๓) การจํายเงินผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ KTB Corporate Online มีหลักฐานต๎น
เรื่องขอเบิกพร๎อมหลักฐานการจํายโดยแนบรายงาน Detail Report และ Summary Report  
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         ๗. ชื่องาน   การตรวจสอบการด าเนินงานการจัดหาหนังสือเรียน  ตามแนวทางการด าเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
              ๗.1   ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

                    ๗.1.๑  เชิงปริมาณ     
                            การตรวจสอบการด าเนินงานการจัดหาหนังสือเรียนตามแนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการ สนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ื นฐาน  
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  สุํมตรวจ จ านวน   21   โรงเรียน  ดังนี้ 
 

1. โรงเรียนบ๎านหนองไผํ         8. โรงเรียนวัดสูงเนินฯ            15. โรงเรียนบ๎านพุบอนบน 
     2.  โรงเรียนน้ าตกห๎วยสวนพลู    9. โรงเรียนบ๎านมะขามเอน      16. โรงเรียนบ๎านชัฏหนองหม ี
     3.  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว     10. โรงเรียนบ๎านวังปลา           17. โรงเรียนบ๎านหนองปากชัฏ 
     4.  โรงเรียนบ๎านทุํงแฝก         11. โรงเรียนบ๎านโปุง               18. โรงเรียนบ๎านนาคอก 
     5.  โรงเรียนวัดวังมะนาว        12. โรงเรียนวัดสวํางอารมณ๑       19. โรงเรียนจรญูศรี 
     6.  โรงเรียนวัดแจ๎งเจริญ        13. โรงเรียนวัดประเสริฐ            20. โรงเรียนวัดน้ าพุ 
     7.  โรงเรียนวัดพเนินพลู         14. โรงเรียนวัดหนองกระทํุม      21. โรงเรียนมณีลอย 

                  ๗.1.๒  เชิงคุณภาพ    
                             ๑) โรงเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจ  เกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดหาหนังสือเรียน ตาม
แนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครบถ๎วนทุกข้ันตอนมากยิ่งข้ึน 
                         ๒) ท าความเข๎าใจในประเด็นที่ตรวจพบ และแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นกับผู๎บริหารและ
ผู๎ปฏิบัติงาน รวมถึงครูผู๎สอน ครูวิชาการ เพ่ือให๎ป๓ญหาอุปสรรคได๎รับการแก๎ไขโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็
เปิดโอกาสให๎ผู๎รับตรวจได๎ชี้แจงข๎อมูลเพิ่มเติม และให๎ข๎อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานด๎วย 
 
         ๘. ชื่องาน   ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 
           ๘.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                   ๘.1.๑  เชิงปริมาณ  
                      ตรวจสอบการด าเนินงาน  ตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษา ตั้งแตํ
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน     
21 แหํง  ได๎แกํ 1) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ  2)  โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎร๑บ ารุง  3)  โรงเรียนบ๎านพุบอนบน  
4) โรงเรียนน้ าตกห๎วยสวนพลู 5)  โรงเรียนบ๎านมะขามเอน 6) โรงเรียนบ๎านชัฎหนองหมี  7) โรงเรียน
ชุมชนวัดรางบัว 8) โรงเรียนบ๎านวังปลา9)โรงเรียนบ๎านหนองปากชัฎ  10) โรงเรียนบ๎านทุํงแฝก          
11)  โรงเรียนบ๎านโปุง  12)โรงเรียนบ๎านนาคอก 13) โรงเรียนวัดวังมะนาว 14)โรงเรียนวัดสวํางอารมณ๑  
15)  โรงเรียนจรูญศรีวิทยา   16)  โรงเรียนวัดแจ๎งเจริญ  17)  โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร๑รังสรรค๑วิทยา  
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18) โรงเรียนวัดน้ าพุ 19)  โรงเรียนวัดพเนินพลู  20) โรงเรียนวัดหนองกระทุํม  21) โรงเรียนบ๎านมณี
ลอยซึ่งตรวจสอบในเรื่อง1) คําเครื่องแบบนักเรียน 2) คําอุปกรณ๑การเรียนและ 3) คํากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน 

        ๘.1.๒  เชิงคุณภาพ   
  ๑)  สถานศึกษาสามารถด าเนินการ  เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน

คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎อยํางมีคุณภาพ และเป็นประโยชน๑ตํอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑
ในด๎านโอกาสทางการศึกษา สํงผลให๎นักเรียนเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษา มีความพร๎อมที่จะเรียนและได๎รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและ  มาตรฐาน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สํงผลตํอการพัฒนา
ศักยภาพผู๎เรียนสอดคล๎องกับ เจตนารมณ๑ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติและนโยบายของรัฐบาล 

  ๒) สถานศึกษา  บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง  มีความรู๎ความเข๎าใจและ
สามารถปฏิบัติงานด๎านการเงิน บัญชี และพัสดุและด าเนินการในงานที่เกี่ยวข๎องกับเงินสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ถูกต๎องตามระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานที่ได๎ก าหนดไว๎ได๎อยํางมี 
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น 

    ๙. ชื่องาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการเงิน การบัญชีในระบบ GFMIS ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาในเรื่องเงินทดรองราชการ 
   ๙.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
            ๙.1.๑  เชิงปริมาณ 
                  ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  จ านวน  ๑  แหํง 

           ๙.1.๒  เชิงคุณภาพ   
                         ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดท าทะเบียนคุมเงิน     
ทดรองราชการเป็นป๓จจุบันและถูกต๎องมีการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนโดยผู๎ที่ได๎รับมอบหมาย 

                     ๒)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีการน าเงินทดรอง
ราชการใช๎ตรงตามวัตถุประสงค๑ และไมํมีลูกหนี้คงค๎างเกินเวลาที่ระเบียบก าหนด 

 
     ๑0. ชื่องาน  ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาเรื่องเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน 
            ๑0.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

          ๑0.1.๑  เชิงปริมาณ  
                      ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 4๗  โรงเรียน ดังนี้ 
          อ าเภอเมืองราชบุรี 

                     ๑. โรงเรียนวัดทําโขลง     ๒. โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 
                  ๓. โรงเรียนวัดหว๎ยตะแคง     ๔. โรงเรียนวัดบางกระ 
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                ๕. โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม    ๖. โรงเรียนวัดดอนตลุง 
                          ๗. โรงเรยีนวัดพิกุลทอง     ๘.  โรงเรียนวัดเกตุน๎อย 
                         ๙. โรงเรยีนวัดคุ๎งกระถิน   ๑๐. โรงเรียนวัดพเนินพลู 
                       ๑๑. โรงเรยีนบ๎านเขากรวด            ๑๒. โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 
                       ๑๓. โรงเรยีนวัดประเสริฐราษฎร๑รังสรรค๑วิทยา        
           อ าเภอปากท่อ 

               ๑๔. โรงเรียนวัดวนัดาว     ๑๕. โรงเรียนบ๎านยางคูํ 
               ๑๖. โรงเรียนวัดวมิลมรรคาราม    ๑๗. โรงเรียนบ๎านเขาถ้ า 
               ๑๘. โรงเรียนบ๎านหนองบัวหิ่ง             ๑๙. โรงเรียนวัดโพธิศรี 
               ๒๐. โรงเรียนบ๎านหัวเขาจีน    ๒๑. โรงเรียนบ๎านเขาถําน 
               ๒๒. โรงเรียนบ๎านอํางหิน    ๒๓. โรงเรียนบ๎านทํายาง 
               ๒๔. โรงเรียนบ๎านหนองน้ าใส    ๒๕. โรงเรียนบ๎านโปุง 
               ๒๖. โรงเรียนบ๎านหนองวัวด า    ๒๗. โรงเรียนบ๎านหนองไผํ 
               ๒๘. โรงเรียนบ๎านมณีลอย 
                    อ าเภอจอมบึง 
             ๒๙. โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง    ๓๐. โรงเรียนบ๎านตลาดควาย 
                      ๓๑. โรงเรียนวัดปากชํอง                   ๓๒. โรงเรียนบ๎านหนองขนาก 
                ๓๓. โรงเรียนบ๎านหนองกระทุํม    ๓๔. โรงเรียนบ๎านหนองศาลเจ๎า 
             ๓๕. โรงเรียนบ๎านหนองปรือ    ๓๖. โรงเรียนบ๎านเบิกไพร 
             ๓๗. โรงเรียนบ๎านหนองนกกะเรียน   ๓๘. โรงเรียนบ๎านหนองสีนวล 
             ๓๙. โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบ ารุง   ๔๐. โรงเรียนบ๎านหนองไผํ 
           อ าเภอวัดเพลง  
            ๔๑. โรงเรียนจรูญศรีวิทยาฯ 
           อ าเภอสวนผึ้ง 
            ๔๒. โรงเรียนบ๎านหนองหม๎อข๎าว    ๔๓. โรงเรียนบ๎านมะขามเอน 
            ๔๔. โรงเรียนชุมชนบา๎นบํอ    ๔๕. โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 

          อ าเภอบ้านคา  
            ๔๖. โรงเรียนอนุบาลบ๎านคา    ๔๗. โรงเรียนวัดชํองลาภ 
                 ๑0.1.๒  เชิงคุณภาพ   

                     ๑)  สถานศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจ และสามารถปฏิบัติงานด๎านการเงิน บัญชี 
ในเรื่องเงินอุดหนุนป๓จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนถูกต๎องตามระเบียบและหลักเกณฑ๑การจํายเงินอุดหนุน
ป๓จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
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                        ๒)  นักเรียนยากจน  รับเงินอุดหนุนป๓จจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนไปใช๎
จํายในการด ารงชีวิตประจ าวันได๎ตามความจ าเป็น และเหมาะสม เป็นการบรรเทาอุปสรรคการมาเรียน   
ของนักเรียนยากจน และสนับสนุนสถานศึกษาให๎สามารถสํงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาและ
พัฒนาการของนักเรียนยากจน ที่สอดคล๎องกับความถนัดและความต๎องการตามศักยภาพ 
 

       ๑๑.  ชื่องาน  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  การตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน/การนิเทศ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๒ และ
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการ
ด าเนินงานกองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษ) 

   ๑๑.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
          ๑๑.1.๑  เชิงปริมาณ 

                  ๑) ตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร๎อม
และการจัดการศึกษาในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน ๓๖ โรงเรียน ดังนี้ ๑) โรงเรียนวัดดอนตลุง  
๒) โรงเรียนวัดเกาะลอยชุณหวัต ๓) โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง  ๔) โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ๕) โรงเรียนวัดเจติยาราม   
๖) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี   ๗)  โรงเรียนบ๎านหนองนางแพรว  ๘)โรงเรียนบ๎านชัฎเจริญ๙) โรงเรียนชุมชนวัดทุํงหลวง   
๑0) โรงเรียนบ๎านพุคาย๑๑) โรงเรียนบ๎านหนองน้ าใส ๑๒) โรงเรียนบ๎านเขาพระเอก ๑๓) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ        
๑๔) โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส ๑๕) โรงเรียนบ๎านหนองวัวด า ๑๖) โรงเรียนวัดสันติการาม  1๗) โรงเรียนบ๎านหินสี 
(สาขาบ๎านลานคา)  ๑๘) โรงเรียนบ๎านหินสี  ๑๙) โรงเรียนบ๎านแมํประจัน  ๒0) โรงเรียนบ๎านทํายาง  ๒๑) โรงเรียน   
บ๎านห๎วยศาลา  ๒๒) โรงเรียนสีวะรา  ๒๓ ) โรงเรียนบ๎านไทรงาม  ๒๔) โรงเรียนสันติการาม ๒๕) โรงเรียนบ๎านยางคูํ     
๒๖) โรงเรียนวัดราษฎร๑สมานฉันท๑ 2๗) โรงเรียนวัดโพธิศรี ๒๘) โรงเรียนบ๎านเขาช๎าง ๒๙) โรงเรียนบ๎านเขาถําน           
๓0) โรงเรียนบ๎านเขาอีส๎าน ๓๑) โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม ๓๒) โรงเรียนวัดสวํางอารมณ๑  ๓๓) โรงเรียนบ๎านไพรสะเดา 
๓๔) โรงเรียนบ๎านหนองบัวหิ่ง ๓๕) โรงเรียนบ๎านเขาถ้ า และ ๓๖) โรงเรียนวัดดอนทราย 
                          ๒) นิเทศ ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร๎อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 การด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงานกองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษ) จ านวน ๓๕ โรงเรียน 
ดังนี้ ๑) โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส ๒) โรงเรียนวัดเขางู  ๓) โรงเรียนวัดดอนตลุง  ๔) โรงเรียนวัดเกาะลอย  ๕) โรงเรียน  
วัดประเสริฐราษฎร๑รังสรรค๑ ๖) โรงเรียนวัดบางกระ ๗) โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม  ๘)  โรงเรียนวัดท๎ายเมือง            
๙) โรงเรียนวัดทําโขลง ๑0) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  ๑๑) โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร๑ศรัทธาธรรม ๑2) โรงเรียนอนุบาล    
วัดเพลง ๑3) โรงเรียนวัดเวียงทุน  ๑4) โรงเรียนจรูญศรีวิทยา ๑5) โรงเรียนวัดแจ๎งเจริญ ๑6) โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร๑ 
๑7) โรงเรียนวัดยางงาม  ๑8) โรงเรียนวัดวันดาว ๑9) โรงเรียนวัดปากทํอ ๒0) โรงเรียนอนุบาลปากทํอ ๒๑) โรงเรียน 
วัดวิมลมรรคาราม ๒๒) โรงเรียนบ๎านบํอตะคร๎อ ๒๓) โรงเรียนวัดวังมะนาว  ๒๔) โรงเรียนวัดดอนทราย ๒๕)  โรงเรียน   
บ๎านเขาถ้ า  ๒6) โรงเรียนบ๎านเขาอีส๎าน  ๒7) โรงเรียนบ๎านหนองบัวหิ่ง ๒๘) โรงเรียน บ๎านไพรสะเดา ๒๙) โรงเรียน  
บ๎านเขาถําน ๓0) โรงเรียนวัดหนองบัว  ๓1) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ  (อ าเภอปากทํอ) ๓๒ โรงเรียนวัดสันติการาม          
๓3) โรงเรียนบ๎านแมํประจัน  ๓4) โรงเรียนบ๎านโปุง ๓5) โรงเรียนบ๎านห๎วยศาลา 
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                    ๑๑.1.๒  เชิงคุณภาพ 
                              ๑) โรงเรียนมีความรู๎ความความเข๎าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน มากยิ่งขึ้น 
                              ๒)  ท าความเข๎าใจในประเด็นที่ตรวจพบ และแลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นกับผู๎บริหาร
และผู๎ปฏิบัติงาน เพ่ือให๎ป๓ญหาอุปสรรคได๎รับการแก๎ไขโดยเร็ว และให๎ข๎อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
                              ๓) ได๎นิเทศติดตามการเตรียมความพร๎อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ และ   
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ตามแบบตรวจติดตามท่ีจัดสํงให๎โรงเรียน 
                                  3.1 ด๎านวิชาการ การตรวจเยี่ยมด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎ ด๎านการตรียมการ
ห๎องเรียน DLTV ด๎านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)            
มีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการแตํงตั้งกรรมการรับผิดชอบระบบประกันคุณภาพภายใน มีการวางแผนด าเนินงาน
เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก     
                                 3.2 ด๎านการบริหารบุคคล มีการแตํงตั้งคณะท างานปูองกันการแพรํระบาดโรค
โควิด 19 และ มีการแตํงตั้งค าสั่งมอบหมายงาน/เวรประจ าวัน 
                                        3.3 ด๎านการบริหารงบประมาณ   การตรวจเยี่ยมด๎านงบประมาณโครงการเรียนฟรีได๎รับ
การจัดสรรงบประมาณ 5 รายการ(เรียนฟรี) รายการคําจัดการเรียนการสอน คําหนังสือเรียน  คําอุปกรณ๑การเรียน         
คําเครื่องแบบนักเรียน คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ครบตามข๎อมูลนักเรียนมีผู๎รับผิดชอบระบบข๎อมูลนักเรียน
รายบุคคล DMC และมีการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ  การตรวจเยี่ยมด๎านงบประมาณโครงการ
อาหารกลางวัน                                                 
                                 3.4 ด๎านบริหารทั่วไป การตรวจเยี่ยมด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐานอาคารเรียน อาคารประกอบ 
มีสภาพพร๎อมใช๎ในการปฏิบัติการเรียนการสอน มีห๎องน้ า มีน้ าดื่ม น้ าใช๎ สะอาดปลอดภัยอยํางพอเพียง การตรวจเยี่ยม
ด๎านการรับนักเรียน 
                                 3.5  ด๎านนโยบายและอ่ืน ๆ  การตรวจเยี่ยมด๎านการจัดท ามาตรการเฝูาระวังและปูองกัน
การแพรํระบาดของโรคโควิด 19 การตรวจเยี่ยมด๎านโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) การจัดอาหารโดยใช๎
ประสบการครูผู๎รับผิดชอบ เทียบเคียงโปรแกรม Thai School Lunch และใช๎โปรแกรม Thai School Lunch วิธีการ 
จัดท าอาหาร โดยโรงเรียนซื้อวัตถุดิบ จัดตั้งครูเวรเพ่ือประกอบอาหาร นักเรียนได๎รับประทานอาหารเพียงพอตํอความ
ต๎องการ  มีเจลล๎างมือ สบูํ จุดล๎างมือ นักเรียน ครูสวมหน๎ากากผ๎าหรือหน๎ากากอนามัย มีครูดูแลกํอนการรับประทาน
อาหาร มีการจัดโต๏ะนั่งในโรงอาหาร  จัดเว๎นระยะหํางกัน อยํางน๎อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing)         
แสดงสัญลักษณ๑จุดต าแหนํงชัดเจน 
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 ๒. กลุ่มงานบริหารการตรวจสอบ 

       ๑.  ชื่องาน  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 
  ๑.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

                ๑.1.๑ เชิงปริมาณ 
                           ตรวจสอบสถานศึกษาได๎ครบถ๎วนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 46 แหํง และ
สถานศึกษาที่ผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มอบหมาย จ านวน      
1 แหํง รวม 47 แหํง ได๎แกํ 1) โรงเรียนวัดชํองลาภ 2) โรงเรียนอนุบาลบ๎านคา 3) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 
4) โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ 5) โรงเรียนบ๎านมะขามเอน 6) โรงเรียนบ๎านหนองหม๎อข๎าว 7) โรงเรียน          
วัดวันดาว 8) โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 9) โรงเรียนบ๎านเขาถ้ า 10) โรงเรียนบ๎านหนองบัวหิ่ง)          
11) โรงเรียนวัดโพธิศรี 12) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ 13) โรงเรียนบ๎านหัวเขาจีน 14) โรงเรียนบ๎านเขาถําน 
15) โรงเรียนบ๎านอํางหิน 16) โรงเรียนบ๎านทํายาง 17) โรงเรียนบ๎านหนองน้ าใส 18) โรงเรียนบ๎านโปุง 
19) โรงเรียนบ๎านหนองวัวด า 20) โรงเรียนบ๎านยางคูํ 21) โรงเรียนวัดทําโขลง 22) โรงเรียน             
วัดหนามพุงดอ 23) โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง 24) โรงเรียนวัดบางกระ 25) โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 
26) โรงเรียนวัดดอนตลุง 27) โรงเรียนวัดพิกุลทอง 28) โรงเรียนวัดเกตุน๎อย 29) โรงเรียนวัดคุ๎งกระถิน 
30) โรงเรียนวัดพเนินพลู 31) โรงเรียนบ๎านเขากรวด 32) โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี  33) โรงเรียน     
วัดประเสริฐราษฎร๑รังสรรค๑วิทยา 34) โรงเรียนจรูญศรีวิทยา 35) โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง36) โรงเรียน    
บ๎านตลาดควาย 37) โรงเรียนวัดปากชํอง 38) โรงเรียนบ๎านหนองขนาก 39) โรงเรียนบ๎านหนองกระทุํม 
40) โรงเรียนบ๎านหนองศาลเจ๎า 41) โรงเรียนบ๎านหนองปรือ 42) โรงเรียนบ๎านหนองนกกะเรียน        
43) โรงเรียนบ๎านเบิกไพร 44) โรงเรียนบ๎านหนองศรีนวล 45) โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎร๑บ ารุง           
46) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ  47 ) โรงเรียนบ๎านมณีลอย  ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชี 
ตามระบบ GFMIS ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 1 แหํง และ
ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาล           
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 21 แหํง ได๎แกํ 1) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ     
2) โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎร๑บ ารุง 3) โรงเรียนบ๎านพุบอนบน 4) โรงเรียนน้ าตกห๎วยสวนพลู 5)โรงเรียน
บ๎านมะขามเอน 6) โรงเรียนบ๎านชัฎหนองหมี 7)โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 8) โรงเรียนบ๎านวังปลา          
9) โรงเรียนบ๎านหนองปากชัฎ 10) โรงเรียนบ๎านทุํงแฝก 11) โรงเรียนบ๎านโปุง 12) โรงเรียนบ๎านนาคอก 
13) โรงเรียนวัดวังมะนาว 14) โรงเรียนวัดสวํางอารมณ๑ 15) โรงเรียนจรูญศรีวิทยา 16) โรงเรียน           
วัดแจ๎งเจริญ 17) โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร๑รังสรรค๑วิทยา 18) โรงเรียนวัดน้ าพุ 19) โรงเรียน           
วัดพเนินพลู 20) โรงเรียนวัดหนองกระทํุม 21) โรงเรียนบ๎านมณีลอย  

      ๑.1.๒  เชิงคุณภาพ  
                 ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาใน 

สังกัดได๎ครบถ๎วนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี2563และทันตามก าหนดเวลา 
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        ๒.  ชื่องาน  การประเมินระบบควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
             ๒.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

   ๒.1.๑  เชิงปริมาณ 
       สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 

ศึกษาราชบุรีเขต 1 ได๎ครบถ๎วน จ านวน 10  กลุํมงาน  ประกอบด๎วย 1) กลุํมอ านวยการ 2) กลุํมนโยบาย
และแผน 3) กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑ 4) กลุํมบริหารงานบุคคล 5) กลุํมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 6) กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา 7) กลุํมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
8) กลุํมสํงเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9) กลุํมกฎหมายและคดี  10) หนํวย
ตรวจสอบภายใน 

             ๒.1.๒  เชิงคุณภาพ  
                 การประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต1 เป็นไป ตามวิธีการที่ก าหนด ระบบการควบคุมภายในมีความพอเพียง ปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ๑ของกระทรวงการคลังวําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ๑ปฏิบัติควบคุมภายในส าหรับ
หนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ส าหรับกิจกรรมที่ยังไมํสามารถลดความเสี่ยงให๎อยูํในระดับที่ยอมรับได๎   
กลุํมงาน ตําง ๆ ได๎มีการจัดท าแผนการปรับปรุงเพิ่มเติมแล๎ว 

        ๓.  ชื่องาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS  ของส านักงาน   
เขตพื้นที่การศึกษา 

        ๓.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                 ๓.1.๑ เชิงปริมาณ 
                        ตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด๎านการเงินการบัญชีใน ระบบ GFMIS ของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ของเดือนกุมภาพันธ๑–มีนาคม 2563 จ านวน 1 แหํง 
ประกอบด๎วย  1) ตรวจสอบการควบคุมการเบิกจํายเงิน 2) ตรวจสอบการควบคุมเงินและลูกหนี้เงินยืม    
3) ตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านบัญชี และ 4) การควบคุมเงินทดรองราชการ 

            ๓.1.๒  เชิงคุณภาพ  
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการควบคุมการเบิกจาํยเงิน   

การควบคุมเงินสด เงินฝากธนาคาร เงินฝากคลัง การควบคุมลูกหนี้เงินยืม และการควบคุมเงินทดรอง
ราชการ ได๎ครบถ๎วน ถูกต๎องเป็นป๓จจุบัน และการประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านบัญชี ในเรื่องความถูกต๎อง 
เรื่องความโปรํงใส เรื่องความรับผิดชอบ ได๎ครบถ๎วนถูกต๎องทุกบัญชี  และมีการจัดสํงรายงานงบทดลอง
ประจ าเดือนให๎ส านักงานการตรวจเงินแผํนดินภายในก าหนดเวลา 
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          ๔.  ชื่องาน  การตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคต และ กองทุนชลอ  กองสุทธิ์ใจ 
 เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
            ๔.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

         ๔.1.๑ เชิงปริมาณ 
                           ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยานสูํอนาคตและบัญชีกองทุนชลอ  กองสุทธิ์ใจ         
เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562 และรายละเอียดลูกหนี้รายตัว ปี 2562 ของบัญชีกองทุนสวัสดิการ
จักรยานสูํอนาคต จ านวน 13 ราย และรายละเอียดลูกหนี้รายตัว ปี 2562 ของบัญชีกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ    
เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 14 ราย  รวมทั้งสิ้น 27 ราย 
          ๔.1.๒  เชิงคุณภาพ  

                   กองทุนสวัสดิการจักรยานสูํอนาคต และกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ เพ่ือการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานมีงบแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2562  ถูกต๎องตามที่ควรและได๎ท า
ขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป      

        ๕.  ชื่องาน   การตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา  ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี    
เรื่อง การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา  
              ๕.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

        ๕.1.๑  เชิงปริมาณ 
                            ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาปีประมาณ 256๓ 
จ านวน 46 แหํง ได๎แกํ 1) โรงเรียนวัดชํองลาภ 2) โรงเรียนอนุบาลบ๎านคา 3) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 4) โรงเรียน
ชุมชนบ๎านบํอ  5) โรงเรียนบ๎านมะขามเอน 6) โรงเรียนบ๎านหนองหม๎อข๎าว  7) โรงเรียนวัดวันดาว 8) โรงเรียน          
วัดวิมลมรรคาราม 9) โรงเรียนบ๎านเขาถ้ า 10) โรงเรียนบ๎านหนองบัวหิ่ง) 11) โรงเรียนวัดโพธิศรี 12) โรงเรียน       
บ๎านหนองไผํ 13) โรงเรียนบ๎านหัวเขาจีน 14) โรงเรียน บ๎านเขาถําน 15) โรงเรียนบ๎านอํางหิน16) โรงเรียนบ๎านทํายาง 
17) โรงเรียนบ๎านหนองน้ าใส 18) โรงเรียนบ๎านโปุง 19) โรงเรียนบ๎านหนองวัวด า 20) โรงเรียนบ๎านยางคูํ             
21) โรงเรียนวัดทําโขลง 22) โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 23) โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง 24) โรงเรียนวัดบางกระ             
25) โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 26) โรงเรียนวัดดอนตลุง 27) โรงเรียนวัดพิกุลทอง 28) โรงเรียนวัดเกตุน๎อย     
29) โรงเรียนวัดคุ๎งกระถิน 30) โรงเรียนวัดพเนินพลู 31) โรงเรียนบ๎านเขากรวด 32) โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี  
33) โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร๑รังสรรค๑วิทยา 34) โรงเรียนจรูญศรีวิทยา 35) โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 36) โรงเรียน  
บ๎านตลาดควาย 37) โรงเรียนวัดปากชํอง 38) โรงเรียนบ๎านหนองขนาก 39) โรงเรียนบ๎านหนองกระทุํม 40) โรงเรียน
บ๎านหนองศาลเจ๎า 41) โรงเรียนบ๎านหนองปรือ 42) โรงเรียนบ๎านหนองนกกะเรียน 43) โรงเรียนบ๎านเบิกไพร        
44) โรงเรียนบ๎านหนองศรีนวล 45) โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎร๑บ ารุง 46) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ ซึ่งวิธีการด าเนิน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประกอบด๎วย 1) จํายคูปองหรือเงินสด จ านวน 1 แหํง 2) ซื้ออาหารปรุงส าเร็จ 
จ านวน 1 แหํง 3) โรงเรียนซื้อวัตถุดิบและประกอบอาหารเอง จ านวน 3 แหํง  4) โรงเรียนซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร
และจ๎างแมํครัว จ านวน 22 แหํง 5) โรงเรียนจ๎างเหมาท าอาหาร จ านวน 19  แหํง 
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       ๕.1.2  เชิงคุณภาพ  
                 การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน  46  แหํง นักเรียน 

ได๎รับประทานครบทุกคน  อาหารมีคุณคําทางโภชนาการ ครบ 5 หมูํ  โรงอาหารสะอาด เป็นไปตามหลักเกณฑ๑         
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด       

          ๖. ชื่องาน การตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
เรื่องการด าเนินงานค่าจัดการเรียนการสอน(เงินอุดหนุนรายหัว) 
                ๖.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                   ๖.1.๑  เชิงปริมาณ 
                            ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เรื่องการด าเนินงาน        
คําจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) จ านวน 47 แหํงได๎แกํ 1) โรงเรียนวัดชํองลาภ  2) โรงเรียนอนุบาลบ๎านคา 
3) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 4) โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ 5) โรงเรียนบ๎านมะขามเอน 6) โรงเรียนบ๎านหนองหม๎อข๎าว        
7) โรงเรียนวัดวันดาว 8) โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 9) โรงเรียนบ๎านเขาถ้ า 10) โรงเรียนบ๎านหนองบัวหิ่ง)             
11) โรงเรียนวัดโพธิศรี 12) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ 13) โรงเรียนบ๎านหัวเขาจีน 14) โรงเรียนบ๎านเขาถําน 15) โรงเรียน
บ๎านอํางหิน 16) โรงเรียนบ๎านทํายาง17) โรงเรียนบ๎านหนองน้ าใส 18) โรงเรียนบ๎านโปุง 19) โรงเรียนบ๎านหนองวัวด า 
20) โรงเรียนบ๎านยางคูํ 21) โรงเรียนวัดทําโขลง 22) โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 23) โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง                
24) โรงเรียนวัดบางกระ 25) โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 26) โรงเรียนวัดดอนตลุง 27) โรงเรียนวัดพิกุลทอง      
28) โรงเรียนวัดเกตุน๎อย 29) โรงเรียนวัดคุ๎งกระถิน 30) โรงเรียนวัดพเนินพลู 31) โรงเรียนบ๎านเขากรวด              
32) โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี  33) โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร๑รังสรรค๑วิทยา 34) โรงเรียนจรูญศรีวิทยา            
35) โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 36) โรงเรียนบ๎านตลาดควาย 37) โรงเรียนวัดปากชํอง 38) โรงเรียนบ๎านหนองขนาก      
39) โรงเรียนบ๎านหนองกระทุํม 40) โรงเรียนบ๎านหนองศาลเจ๎า 41) โรงเรียนบ๎านหนองปรือ 42) โรงเรียน            
บ๎านหนองนกกะเรียน 43) โรงเรียนบ๎านเบิกไพร 44) โรงเรียนบ๎านหนองศรีนวล 45) โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎร๑บ ารุง              
46) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ  47 ) โรงเรียนบ๎านมณีลอย  ซึ่งเรื่องที่ตรวจสอบประกอบด๎วย1)สถานศึกษามีการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล๎องกับภารกิจของสถานศึกษา นโยบาย และจุดเน๎นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน2)น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาเพ่ือให๎คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เห็นชอบ 3) รายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให๎สาธารณชนได๎รับทราบ  4) การใช๎จํายงบประมาณ             
ต๎องสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

       ๖.1.๒   เชิงคุณภาพ  
                       ๑)  สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมการใช๎จํายเงินอุดหนุนรายหัว ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยสอดคล๎องกับภารกิจของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน๎นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานและได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการใช๎จํายเกี่ยวกับงบบุคลากร 
(คําจ๎างครูอัตราจ๎างรายเดือน) งบด าเนินงาน (คําสาธารณูปโภค คําวัสดุการศึกษา คําปรับปรุงซํอมแซม) และ          
คําครุภัณฑ๑  
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           ๒)  สถานศึกษาสามารถด าเนินการเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายหัวได๎อยํางมีคุณภาพ  
สํงผลให๎นักเรียนมีความรู๎ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะ มีสมรรถนะตามมาตรฐานหลักสูตร      
การพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนทุกระดับ โดยเน๎นการเสริมสร๎างความคิดสร๎างสรรค๑ผํานกระบวนการเรียนรู๎   
ผํานการใช๎สื่อจากเงินอุดหนุนรายหัว อุปกรณ๑การเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน  
                          ๓)  สถานศึกษา บุคลากร และเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง มีความรู๎ ความเข๎าใจ และ
สามารถปฏิบัติงานด๎านการเงิน  บัญชี  และพัสดุ และด าเนินการในงานที่เกี่ยวข๎องกับเงินอุดหนุนรายหัวได๎
ถูกต๎อง ตามระเบียบ  หรือแนวทางการด าเนินงานที่ได๎ก าหนดไว๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

           ๗.  ชื่องาน  การตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเรื่องการด าเนินงาน
เงินรายได้สถานศึกษา 

       ๗.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                   ๗.1.๑  เชิงปริมาณ 
                           ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เรื่องตรวจสอบการด าเนินงาน          
เงินรายได๎สถานศึกษา จ านวน 47 แหํง ได๎แกํ 1) โรงเรียนวัดชํองลาภ 2) โรงเรียนอนุบาลบ๎านคา 3) โรงเรียนอนุบาล
สวนผึ้ง 4) โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ 5) โรงเรียนบ๎านมะขามเอน 6) โรงเรียนบ๎านหนองหม๎อข๎าว 7) โรงเรียนวัดวันดาว    
8) โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 9) โรงเรียนบ๎านเขาถ้ า 10) โรงเรียนบ๎านหนองบัวหิ่ง) 11) โรงเรียนวัดโพธิศรี           
12) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ 13) โรงเรียนบ๎านหัวเขาจีน 14) โรงเรียนบ๎านเขาถําน 15) โรงเรียนบ๎านอํางหิน            
16) โรงเรียนบ๎านทํายาง 17) โรงเรียนบ๎านหนองน้ าใส 18) โรงเรียนบ๎านโปุง 19) โรงเรียนบ๎านหนองวัวด า            
20) โรงเรียนบ๎านยางคูํ 21) โรงเรียนวัดทําโขลง 22) โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 23) โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง             
24) โรงเรียนวัดบางกระ 25) โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 26) โรงเรียนวัดดอนตลุง 27) โรงเรียนวัดพิกุลทอง       
28) โรงเรียนวัดเกตุน๎อย 29) โรงเรียนวัดคุ๎งกระถิน 30) โรงเรียนวัดพเนินพลู 31) โรงเรียนบ๎านเขากรวด               
32) โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี  33) โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร๑รังสรรค๑วิทยา 34) โรงเรียนจรูญศรีวิทยา           
35) โรงเรียนบ๎านห๎วยยางคูํ36) โรงเรียนบ๎านตลาดควาย 37) โรงเรียนวัดปากชํอง 38) โรงเรียนบ๎านหนองขนาก     
39) โรงเรียนบ๎านหนองกระทุํม 40) โรงเรียนบ๎านหนองศาลเจ๎า 41) โรงเรียนบ๎านหนองปรือ 42) โรงเรียนบ๎านหนอง
นกกะเรียน 43) โรงเรียนบ๎านเบิกไพร 44) โรงเรียนบ๎านหนองศรีนวล 45) โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎร๑บ ารุง             
46) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ  47 ) โรงเรียนบ๎านมณีลอย  ซึ่งเรื่องที่ตรวจสอบประกอบด๎วย1) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีโดยก าหนดโครงการ/กิจกรรมจากแหลํงเงินรายได๎สถานศึกษา 2) การรับเงินรายได๎สถานศึกษา 3) การกํอหนี้
ผูกพันและการใช๎จํายเงินรายได๎สถานศึกษา  4) การควบคุมและการรายงานการเงินของเงินรายได๎สถานศึกษา 

        ๗.1.๒  เชิงคุณภาพ  
                             สถานศึกษามีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมการใช๎จํายเงินรายได๎สถานศึกษาในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
โดยสอดคล๎องกับภารกิจของสถานศึกษา นโยบายและจุดเน๎นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได๎รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีการใช๎จํายเกี่ยวกับงบบุคลากร (คําจ๎างครูอัตราจ๎างรายเดือน) 
โดยเบิกจํายใน ๒ ลักษณะ ๑) มีสัญญาจ๎างเบิกจํายในลักษณะงบบุคลากร และ ๒) เบิกจํายตามระเบียบพัสดุ 
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        ๘.  ชื่องาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา   
            ๘.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     ๘.1.๑ เชิงปริมาณ 
                     ตรวจสอบการปฏิบัติงานด๎านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 47 แหํง ได๎แกํ 1) โรงเรียนวัดชํองลาภ 2) โรงเรียนอนุบาลบ๎านคา 3) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง    
4) โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ 5) โรงเรียนบ๎านมะขามเอน 6) โรงเรียนบ๎านหนองหม๎อข๎าว 7) โรงเรียน         
วัดวันดาว 8) โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 9) โรงเรียนบ๎านเขาถ้ า 10) โรงเรียนบ๎านหนองบัวหิ่ง)          
11) โรงเรียนวัดโพธิศรี 12) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ 13) โรงเรียนบ๎านหัวเขาจีน 14) โรงเรียนบ๎านเขาถําน 
15) โรงเรียนบ๎านอํางหิน 16) โรงเรียนบ๎านทํายาง 17) โรงเรียนบ๎านหนองน้ าใส 18) โรงเรียนบ๎านโปุง 
19) โรงเรียนบ๎านหนองวัวด า 20) โรงเรียนบ๎านยางคูํ 21) โรงเรียนวัดทําโขลง 22) โรงเรียน              
วัดหนามพุงดอ 23) โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง 24) โรงเรียนวัดบางกระ 25) โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 
26) โรงเรียนวัดดอนตลุง 27) โรงเรียนวัดพิกุลทอง 28) โรงเรียนวัดเกตุน๎อย 29) โรงเรียนวัดคุ๎งกระถิน 
30) โรงเรียนวัดพเนินพลู 31) โรงเรียนบ๎านเขากรวด 32) โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี  33) โรงเรียน    
ดประเสริฐราษฎร๑รังสรรค๑วิทยา 34) โรงเรียนจรูญศรีวิทยา 35) โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง 36) โรงเรียน    
บ๎านตลาดควาย 37) โรงเรียนวัดปากชํอง 38) โรงเรียนบ๎านหนองขนาก 39) โรงเรียนบ๎านหนองกระทุํม 
40) โรงเรียนบ๎านหนองศาลเจ๎า 41) โรงเรียนบ๎านหนองปรือ 42) โรงเรียนบ๎านหนองนกกะเรียน       
43) โรงเรียนบ๎านเบิกไพร 44) โรงเรียนบ๎านหนองศรีนวล 45) โรงเรียนวัด สูงเนินราษฎร๑บ ารุง          
46) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ  47 ) โรงเรียนบ๎านมณีลอย ซึ่งตรวจสอบในเรื่องสํวนที่ 1 การตรวจสอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปี และสํวนที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด๎านการเงินการบัญชี ประกอบด๎วย 
1) การควบคุมเงินคงเหลือ 2) การเก็บรักษาเงิน 3) การควบคุมการรับเงิน 4) การควบคุมการจํายเงิน      
5) การจัดท าบัญชี 6) การจัดท ารายงานการเงิน 7) การตรวจสอบการรับ -จํายประจ าวัน 8) การควบคุม
เงินยืม 9) การควบคุมใบเสร็จรับเงิน 

          ๘.1.๒  เชิงคุณภาพ  
๑)  สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ครอบคลุมแหลํงเงิน  ทุกประเภท

และมีความโปรํงใสสามารถควบคุมการใช๎จํายเงินที่อยูํในความรับผิดชอบของสถานศึกษาได๎เพ่ิมมากขึ้น 
๒) สถานศึกษามีความรู๎   ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานทางด๎านการเงินการบัญชี 

ที่ถูกต๎องตามระเบียบ กฎหมาย ข๎อบังคับ  ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
                       ๓)  สถานศึกษามีการควบคุมทางการเงินที่รัดกุม และปฏิบัติถูกต๎อง เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎อง 
                       ๔)  สถานศึกษามีการจัดท าบัญชีถูกต๎องเป็นป๓จจุบัน  มีการควบคุมทางบัญชีที่รัดกุม   
และปฏิบัติถูกต๎อง เป็นไปตามระบบการควบคุมของหนํวยงานยํอยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข๎อง  
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         ๙. ชื่องาน   การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบแจ้งสถานศึกษา 
 ๙.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

       ๙.1.๑  เชิงปริมาณ 
                             รายงานผลการตรวจสอบทางด๎านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาแจ๎งสถานศึกษา
ในสังกัด ได๎ครบถ๎วน จ านวน 47 แหํงได๎แกํ 1) โรงเรียนวัดชํองลาภ 2) โรงเรียนอนุบาลบ๎านคา            
3) โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 4) โรงเรียนชุมชนบ๎านบํอ 5) โรงเรียนบ๎านมะขามเอน 6) โรงเรียนบ๎านหนอง
หม๎อข๎าว 7) โรงเรียนวัดวันดาว 8) โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม 9) โรงเรียนบ๎านเขาถ้ า 10) โรงเรียน      
บ๎านหนองบัวหิ่ง) 11) โรงเรียนวัดโพธิศรี 12) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ 13) โรงเรียนบ๎านหัวเขาจีน          
14) โรงเรียนบ๎านเขาถําน 15) โรงเรียนบ๎านอํางหิน 16) โรงเรียนบ๎านทํายาง 17) โรงเรียนบ๎านหนองน้ า
ใส 18) โรงเรียนบ๎านโปุง 19) โรงเรียนบ๎านหนองวัวด า 20) โรงเรียนบ๎านยางคูํ 21) โรงเรียนวัดทําโขลง 
22) โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 23) โรงเรียนวัดห๎วยตะแคง 24) โรงเรียนวัดบางกระ 25) โรงเรียนวัดโสดา
ประดิษฐาราม 26) โรงเรียนวัดดอนตลุง 27) โรงเรียนวัดพิกุลทอง 28) โรงเรียนวัดเกตุน๎อย 29) โรงเรียน
วัดคุ๎งกระถิน 30) โรงเรียนวัดพเนินพลู 31) โรงเรียนบ๎านเขากรวด 32) โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี    
33) โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร๑รังสรรค๑วิทยา 34) โรงเรียนจรูญศรีวิทยา 35) โรงเรียนบ๎านห๎วยยาง    
36) โรงเรียนบ๎านตลาดควาย 37) โรงเรียนวัดปากชํอง 38) โรงเรียนบ๎านหนองขนาก39) โรงเรียน     
บ๎านหนองกระทุํม 40) โรงเรียนบ๎านหนองศาลเจ๎า 41) โรงเรียนบ๎านหนองปรือ 42) โรงเรียนบ๎านหนอง
นกกะเรียน 43) โรงเรียนบ๎านเบิกไพร 44) โรงเรียนบ๎านหนองศรีนวล 45) โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎร๑บ ารุง     
46) โรงเรียนบ๎านหนองไผํ  47 ) โรงเรียนบ๎านมณีลอย  ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ                
1) การบริหารการเงินตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 2) การปฏิบัติงานด๎านการเงินการบัญชี         
3) การบริหารทรัพย๑สิน 

         ๙.1.๒  เชิงคุณภาพ  
                        สถานศกึษามีการรายงานผลการตรวจสอบทางด๎านการเงินการบัญชี และสามารถ 

ปฏิบัติตามข๎อเสนอแนะและแนวทางการแก๎ไขได๎อยํางครบถ๎วน สมบูรณ๑       

       ๑0.  ชื่องาน   การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบทางการเงินการบัญชีของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

    ๑0.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
        ๑0.1.๑  เชิงปริมาณ 

                            รายงานผลการตรวจสอบทางด๎านการเงินการบัญชีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎ครบถ๎วนทุกประเด็นการตรวจสอบ จ านวน 1 แหํง  ตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑ –
เดือนมีนาคม 2563 ประกอบด๎วย 1) การควบคุมการเบิกจํายเงิน 2) การควบคุมเงินและลูกหนี้เงินยืม    
3) การประเมินผลการปฏิบัติงานด๎านบัญชี 4) การควบคุมเงินทดรองราชการ 
 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน๎า 271 

 

           ๑0.1.๒  เชิงคุณภาพ  
                      หนํวยตรวจสอบภายใน สามารถจัดท ารายงานผลการตรวจสอบทางด๎านการเงิน  

การบัญชีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
พร๎อมรายละเอียดประกอบรายงาน ให๎ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ทันภายใน
ก าหนดเวลา     

       ๑๑.  ชื่องาน การจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบประจ าปี  ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน 

  ๑๑.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
        ๑๑.1.๑ เชิงปริมาณ 

                          รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1 ให๎ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ จ านวน 1 เลํมประกอบด๎วย 
                         1) การสอบทานระบบการควบคุมภายในของกลุํมงานตํางๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                         ๒)  การตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยานสูํอนาคตและบัญชีกองทุนชะลอ 
กองสุทธิ์ใจ  เพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                         ๓) ตรวจสอบการใช๎จํายเงินคําสาธารณูปโภคตามมาตรการแก๎ไขป๓ญหาหนี้ คําาธารณูปโภค 
ค๎างช าระ 
                         ๔) การตรวจสอบการบริหารจัดการทาง  การเงิน การบัญชีตามระบบ GFMIS 
                         ๕) การตรวจสอบระบบการบริหารทรัพย๑สิน 
                         ๖) การตรวจสอบใบส าคัญและหลักฐานการจําย 
                         ๗) การตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงินการบัญชีของสถานศึกษา 
                            ๘) การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ๎าง  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป, การจัดซื้อ     
จัดจ๎างด๎วยวิธีคัดเลือกและการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
                         ๙)  ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา 
                              9.1  ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนงวดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
                              9.2  เงินรายได๎สถานศึกษา 
                                 9.3  ตรวจสอบการด าเนินงาน  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตํระอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                     9.3.1  คําจัดการเรียนการสอน 
                                              (1)  เงินอุดหนุนรายหัว 
                                              (2)  เงินอุดหนุนป๓จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
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                                                  (3)  คําหนังสือเรียน 
                                                  (4)  คําเครื่องแบบนักเรียน 
                                                  (5)  คําอุปกรณ๑การเรียน 
                                                  (6)  คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน                           
                       ๑๑.1.๒  เชิงคุณภาพ  

                          หนํวยตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบได๎ครบถ๎วนทุกกิจกรรมการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดสํงรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจ าปี เสนอให๎ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได๎ทันภายในก าหนดเวลา  
    
๓.  กลุ่มงานธุรการและสารสนเทศ 

     ๑.  ชื่องาน  ตรวจสอบการน าส่งงบเดือน                                        
 ๑.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
         ๑.1.๑  เชิงปริมาณ 
           ตรวจสอบการน าสํงงบเดือน จ านวน  1,016 ฎีกา ตั้งแตํเดือน เมษายน –  

พฤศจิกายน 2562ดังนี้ 

เดือน ฎีกาที่น าส่ง (ฎีกา) 
เมษายน 2562 99 
พฤษภาคม 2562 117 
มิถุนายน 2562 119 
กรกฎาคม 2562 130 
สิงหาคม 2562 143 
กันยายน 2562 215 
ตุลาคม  2562 82 
พฤศจิกายน  2562 111 

 
          ๑.1.๒  เชิงคุณภาพ 

       สรุปจ านวนฎีกาท่ีน าสํงในแตํละเดือน และจัดเก็บข๎อมูลการน าสํงงบเดือนครบถ๎วน 
ตรงกับข๎อมูลรายละเอียดที่น าสํง 
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         ๒.  ชื่องาน  ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ                             
     ๒.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
            ๒.1.๑  เชิงปริมาณ 
           ๑)  ตรวจสอบการแตํงตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและรายงานสถานภาพการใช๎ 

สาธารณูปโภคในหนํวยงาน  จ านวน  1 รายการ 

          ๒)  ตรวจสอบระยะเวลาการไดร๎ับใบแจ๎งหนี้คําสาธารณูปโภค  จ านวน  44   ฉบับ 
          ๓)  สอบทานระยะเวลาการจํายช าระหนี้คําสาธารณูปโภค    จ านวน  44   ฉบับ 
         ๔)  ตรวจสอบการบันทึกข๎อมูลการเบิกจํายคําสาธารณูปโภคในทะเบียนคุมฯ จ านวน 

๔๔  รายการ 
                             ๕)  ตรวจสอบเบิกจํายเงินคําสาธารณูปโภค จ านวน  23  ฎีกา 

           ๒.1.๒  เชิงคุณภาพ 
        สอบทานการควบคุมการใช๎สาธารณูปโภคเป็นรายไตรมาส   และตรวจสอบการเบิก 

จํายเงินคําสาธารณูปโภค มีหลักฐานประกอบการเบิกจําย ครบถ๎วน ถูกต๎อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข๎องและสรุปรายงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 
2563 ทันภายในเวลาที่ก าหนด  

      ๓.  ชื่องาน จัดท าทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน                      
 ๓.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
         ๓.1.๑  เชิงปริมาณ 
        บันทึกข๎อมูลการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านในทะเบียนคุมเบิกจํายเงินคําเชําบ๎าน จ านวน  

223 รายการ (ตั้งแตํเดือนเมษายน 2562 – ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

เดือน จ านวน (รายการ) 
เมษายน 2562 23 
พฤษภาคม 2562 24 
มิถุนายน 2562 22 
กรกฎาคม 2562 23 
สิงหาคม 2562 23 
กันยายน 2562 29 
ตุลาคม 2562 27 
พฤศจิกายน 2562 27 
ธันวาคม 2562 25 
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    ๓.1.๒  เชิงคุณภาพ 
         ควบคุมการเบิกจํายเงินคําเชําบ๎านได๎ครบถ๎วน  ถูกต๎อง และใช๎เป็นแหลํงข๎อมูลการเก่ียวกับ 

การใช๎สิทธิเบิกเงินคําเชําบ๎านข๎าราชการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

       ๔.  ชื่องาน ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการและจัดท ารายงาน ค่าสาธารณูปโภค 
(รายไตรมาส)                     
              ๔.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

           ๔.1.๑  เชิงปริมาณ 
               ๑)  ตรวจสอบการข๎อมูลการใช๎ เบิกจําย  และควบคุมสาธารณูปโภคของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และบันทึกข๎อมูลในแบบที่ 1 – 3 และแบบที่ 8 จ านวน    
2 ชุด (ไตรมาสละ 1 ชุด) (ข๎อมูลจากกลุํมบริหารการเงินและสินทรัพย๑ และกลุํมอ านวยการ) 
                   ๒)  ตรวจสอบการข๎อมูลการใช๎ เบิกจําย และควบคุมสาธารณูปโภคของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และบันทึกข๎อมูลในแบบที่ 1   จ านวน 2 ชุด  (ไตรมาสละ 1 ชุด) 
(ข๎อมูลจากกลุํมบริหารการเงินและสินทรัพย๑ กลุํมอ านวยการ และระบบ e-budget) 
                  ๓)  ตรวจสอบข๎อมูลการใช๎ เบิกจํายคําสาธารณูปโภคของโรงเรียนในสังกัด และบันทึก
ข๎อมูลในแบบที่ 2  (ข๎อมูลจากระบบ e-budget)  

                         ๔)  ตรวจสอบ และจัดพิมพ๑รายงานข๎อมูลไตรมาสที่ 2 (ปีงบประมาณ 2563) และ
ไตรมาสที่ 3 (ปีงบประมาณ 2563)  ตามแบบที่ 1 – 2 จ านวน 2 ชุด (ไตรมาสละ 1 ชุด) 

                ๕) จัดท าหนังสือน าสํงแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ให๎ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 2 ฉบับ (ไตรมาสละ 1 ฉบับ) 
                           ๖)  สํงรายงานคําสาธารณูปโภคในระบบ ARS (ไฟล๑ Excel) ตามแบบที่ 1 และแบบ
ที่ 2 จ านวน 2 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 

           ๔.1.๒  เชิงคุณภาพ 
       จัดท ารายงานคําสาธารณูปโภค สํงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และสํงรายงานดังกลําวในระบบ ARS ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันตามเวลาที่ก าหนด 
         ๕.  ชื่องาน ควบคุมการรับและน าส่งหนังสือ ของหน่วยตรวจสอบภายใน         

        ๕.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
          ๕.1.๑  เชิงปริมาณ 
                 ๑) บันทึกรับหนังสือของหนํวยตรวจสอบภายในจ านวน๒o๔เรื่อง (มกราคม ๒๕๖๓ 

 – พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
                         ๒) บันทึกรับหนังสือของหนํวยตรวจสอบภายใน จ านวน  354  เรื่อง (รายงานการใช๎จํายคํา
สาธารณูปโภคของโรงเรียนไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 และไตรมาสที่ 1 งบประมาณ ๒๕๖๓) 

           ๕.1.๒ เชิงคุณภาพ 
          บันทึกรับหนังสือครบถ๎วน ถูกต๎อง และสํงให๎เจ๎าหน๎าที่ด าเนินการทันตามก าหนด 
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      ๖.  ชื่องาน  กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง (งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย) 
๖.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
       ๖.1.๑  เชิงปริมาณ 
         1) ด าเนินการสืบสวนพยานบุคคล ดังนี้ 
  (1) ครูหัวหน๎าสายชั้น 9 คน 
  (2) ผู๎ปกครองประธานเครือขํายระดับสายชั้น 8 คน 
  (3) ผู๎ร๎องเรียน 4 คน 
  (4) ครูผู๎รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน 
  (5) คณะกรรมการพิจารณาประกันอุบัติเหตุกลุํมนักเรียน 
  (6) รองผู๎อ านวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
        2) สรุปประเด็นจากพยานบุคคล และพยานเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 1 ชุด 
        3) คณะกรรมการฯ สรุปผลการสืบสวนข๎อเท็จจริง 1 ชุด   
     ๖.1.๒  เชิงคุณภาพ 

      1) การด าเนินการสืบสวนข๎อเท็จจริง ครอบคลุมผู๎เกี่ยวข๎องโดยตรง 
      2) สรุปผลการสืบสวนข๎อเท็จจริง ตามพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เก่ียวข๎อง 
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กลุ่มกฎหมายและคด ี
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุํมกฎหมายและคดี ได๎ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน๎าที่โดยปฏิบัติงาน
ตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข๎อง  บรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย และ   
ตามก าหนดระยะเวลา  ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม ตํางๆ ได๎ดังนี ้

1. กลุ่มงานธุรการ 
    1. ชื่องาน งานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและหนังสือราชการ
ภายนอก และการลงทะเบียนเอกสารลับ               
 1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     1.1.1 เชิงปริมาณ 

 1) การรับหนังสือจากภายในหนํวยงาน     จ านวน  20  ครั้ง /  27  เรื่อง 
  2) การสํงหนังสือภายในหนํวยงาน         จ านวน    8  ครั้ง /  10  เรื่อง 
  3) การรับหนังสือราชการจากภายนอกหนํวยราชการ  จ านวน  41  ครั้ง /  58  เรื่อง 
  4) การสํงหนังสือราชการให๎ภายนอกหนํวยราชการ    จ านวน    5  ครั้ง /  18  เรื่อง 
  5) การรับหนังสือลับ       จ านวน  24  ครั้ง /  32  เรื่อง 
  6) การสํงหนังสือลับ       จ านวน  30  ครั้ง /  57  เรื่อง 

       1.1.2 เชิงคุณภาพ  
                      จากการด าเนินการรับ – สํงหนังสือราชการของกลุํมบริหารงานบุคคล ของเจ๎าหน๎าที่
ธุรการกลุํมบริหารงานบุคคลท าให๎เจ๎าหน๎าที่ที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได๎แล๎วเสร็จทันตามก าหนดเวลา                           
มีประโยชน๑ตํอทางราชการสูงสุด 
 
2. กลุ่มงานกฎหมายและคดี 

    1. ชื่องาน การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
  1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ   
     1.1.1 เชิงปริมาณ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎รับเรื่องร๎องเรียน 
จ านวน 8 เรื่อง ดังนี้  
    1) กรณีร๎องเรียนบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมไมํเหมาะสม เกี่ยวกับการดูแลรักษา
ทรัพย๑สินของทางราชการ จ านวน 1 ราย 
    2) กรณีร๎องเรียนขอให๎ตรวจสอบการด าเนินการสอบครูธุรการ จ านวน 1 ราย 
    3) กรณีร๎องเรียนเรื่องพฤติกรรมของข๎าราชการครู ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติหน๎าที่
ควบคุมดูแลนักเรียน จ านวน 3 ราย  
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   4) กรณีร๎องเรียนเรื่องการตรวจสอบการทุจริตในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎าง จ านวน 1 ราย 
      5) กรณีร๎องเรียนเรื่องการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนเกี่ยวกับการท าประกันอุบัติเหตุ        
จ านวน 1 ราย 
   6) กรณีร๎องเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศระหวํางผู๎อ านวยการโรงเรียนกับข๎าราชการครู 
จ านวน 1 ราย 
             1.1.2 เชิงคุณภาพ  
             1) กรณีร๎องเรียนบุคลากรทางการศึกษามีพฤติกรรมไมํเหมาะสม เกี่ยวกับการดูแลรักษา
ทรัพย๑สินของทางราชการ ได๎ด าเนินการตรวจสอบตามกรณีร๎องเรียนแล๎ว ปรากฏวํากรณีทรัพย๑สินสูญหายได๎
มีการชดใช๎ครบถ๎วนแล๎ว โรงเรียนไมํได๎รับความเสียหายแกํทางราชการแตํอยํางใด และโรงเรียนได๎ท าการ
ยกเลิกสัญญาจ๎างของผู๎รับผิดชอบในกรณีดังกลําวเป็นการเรียบร๎อยแล๎ว  รายงานผู๎บังคับบัญชาทราบและ  
ยุติเรื่อง 
       2) กรณีร๎องเรียนขอให๎ตรวจสอบการด าเนินการสอบครูธุรการ ได๎ด าเนินการตรวจสอบ                  
ตามกรณีร๎องเรียนแล๎ว ไมํปรากฏวําโรงเรียนมีป๓ญหาตามที่ถูกร๎องเรียนกลําวหา รายงานหนํวยงานที่รับเรื่อง
ร๎องเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ทราบและยุติเรื่อง 
    3) กรณีร๎องเรียนเรื่องพฤติกรรมของข๎าราชการครู ในเรื่องการประพฤติปฏิบัติหน๎าที่
ควบคุมดูแลนักเรียน ได๎ด าเนินการตรวจสอบตามกรณีร๎องเรียนแล๎ว และให๎โรงเรียนที่ถูกร๎องเรียน
ด าเนินการอยํางถูกต๎องและเพ่ิมความระมัดระวังให๎มากขึ้น รายงานผู๎บังคับบัญชาทราบและยุติเรื่อง 
    4) กรณีร๎องเรียนเรื่องการตรวจสอบการทุจ ริตใน โ รงเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ๎าง                        
ได๎ด าเนินการตรวจสอบตามกรณีร๎องเรียนแล๎ว  ไมํปรากฏวําครูมีพฤติกรรมตามที่ถูกร๎องเรียนกลําวหา 
รายงานหนํวยงานที่รับเรื่องร๎องเรียน (ศูนย๑ด ารงธรรม) ทราบและยุติเรื่อง 
    5) กรณีร๎องเรียนเรื่องการบริหารงานงบประมาณในโ รงเรียนเกี่ยวกับการท าประกัน
อุบัติเหตุ ได๎ด าเนินการตรวจสอบตามกรณีร๎องเรียนแล๎ว ไมํปรากฏวําโรงเรียนมีป๓ญหาตามที่ถูกร๎องเรียน
กลําวหา รายงานหนํวยงานที่รับเรื่องร๎องเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ทราบและ                
ยุติเรื่อง  
    6) กรณีร๎องเรียนเรื่องการคุกคามทางเพศระหวํางผู๎อ านวยการโรงเรียนกับข๎าราชการครู   
ได๎ด าเนินการตรวจสอบตามกรณีร๎องเรียนแล๎ว  ไมํพบการกระท าความผิดตามที่ถูกร๎องเรียนกลําวหา 
รายงานผู๎บังคับบัญชาทราบและยุติเรื่อง 
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 2. ชื่องาน การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง ข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

     2.1.1 เชิงปริมาณ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ได๎ด าเนินการทางวินัยไมํร๎ายแรง
กับข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  
กรณถีูกกลําวหาวํากระท าผิดวินัยไมรํ๎ายแรง จ านวน  2  ราย ดังนี้ 
 1) กรณีผู๎อ านวยการโรงเรียนถูกกลําวหาวํากระท าผิดวินัยไมํร๎ายแรง เรื่อง การพิจารณา
ความดีความชอบไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ๑และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามท่ี ก.ค.ศ ก าหนด 
 2) กรณีข๎าราชการครูถูกกลําวหาจากผู๎บังคับบัญชาวํากระท าความผิดวินัยไมํร๎ายแรง ในกรณี
ความผิดดังตํอไปนี้ 

 (2.1) ตีนักเรียนชั้น ป.1 – 5  
 (2.2) ละทิ้งหน๎าที่ในเวลาราชการออกนอกสถานศึกษาโดยไมํได๎รับอนุญาต 
 (2.3) ขัดค าสั่งผู๎บังคับบัญชา (ลาเกินไมํปฏิบัติตามระเบียบวําด๎วยการลาของข๎าราชการครู   

พ.ศ. 2560) 
 2.4) ขาดราชการ 

                2.1.2 เชิงคุณภาพ  
             1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎ด าเนินการทางวินัยไมํ
ร๎ายแรงกับผู๎อ านวยการโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรณีถูก
กลําวหาวํากระท าผิดวินัยไมํร๎ายแรง เรื่อง การพิจารณาความดีความชอบไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ๑และ
วิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามที่ ก.ค.ศ ก าหนด ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พิจารณาแล๎ว    
มีมติเห็นชอบกับระดับโทษของผู๎อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     
โดยเห็นชอบให๎ยุติเรื่อง  และ สพฐ. พิจารณาแล๎วเห็นด๎วยกับมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
การด าเนินการทางวินัยถึงที่สุด 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎ด าเนินการทางวินัยไมํ
ร๎ายแรง กับข๎าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรณีถูกกลําวหา                            
จากผู๎บังคับบัญชาวํากระท าความผิดวินัยไมํร๎ายแรง ในกรณีความผิดดังตํอไปนี้ 

 (2.1) ตีนักเรียนชั้น ป.1 – 5  
 (2.2) ละทิ้งหน๎าที่ในเวลาราชการออกนอกสถานศึกษาโดยไมํได๎รับอนุญาต 
 (2.3) ขัดค าสั่งผู๎บังคับบัญชา (ลาเกินไมํปฏิบัติตามระเบียบวําด๎วยการลาของ

ข๎าราชการครู พ.ศ. 2560) 
 (2.4) ขาดราชการ 
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         ซึ่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี พิจารณาแล๎วมีมติเห็นชอบกับระดับโทษ
ของผู๎อ านวยการส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยเห็นชอบให๎ล งโทษลด
เงินเดือนในอัตราร๎อยละ 2 ของเงินเดือนที่ได๎รับ ขณะนี้อยูํระหวํางส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
รายงานไปยัง สพฐ. เพื่อพิจารณา    
 
       3. ชื่องาน  การด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาเสนอโทษวินัย 
   3.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     3.1.1 เชิงปริมาณ 

  การด าเนินการทางวินัยอยํางร๎ายแรง และวินัยไมํร๎ายแรง รวมจ านวน 6 เรื่อง ด าเนินการ
เสร็จสิ้นจ านวน 5 เรื่อง (ร๎อยละ 83.33) อยูํระหวํางพิจารณาด าเนินการ จ านวน 1 เรื่อง 

1) กรณกีารลํวงละเมิดทางเพศ จ านวน 2 เรื่อง  
2) กรณีไมํปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จ านวน 3 เรื่อง (การพิจารณาความดี ความชอบ    

ไมํเป็นไปตามหลักเกณฑ๑และวิธีการเลื่อนเงินเดือนตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ยุติเรื่อง/การตรวจรับพัสดุไมํปฏิบัติตาม
ระเบียบฯ ด าเนินเสร็จสิ้น /การลงโทษนักเรียน ครูขาดราชการ ละทิ้งหน๎าที ่ขัดค าสั่งผู๎บังคับบัญชา ด าเนินเสร็จสิ้น)  

 3) กรณีทุจริตในการเบิกจํายงบประมาณ จ านวน 1 เรื่อง 
             3.1.2 เชิงคุณภาพ  
                    การพิจารณาส านวน เสนอความเห็นลงโทษ การด าเนินการทางวินัยอยํางร๎ายแรง และวินัย    
ไมํร๎ายแรง การจัดท าส านวนครบถ๎วนถูกต๎อง ขั้นตอนปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายก าหนด ที่ประชุม กศจ.
ราชบุรี มีมติเห็นชอบทุกส านวน   

       4. ชื่องาน การด าเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  4.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     4.1.1 เชิงปริมาณ 

 จ านวนข๎าราชการครูผู๎ที่ถูกชี้มูลวํากระท าละเมิด    จ านวน 5 ราย 

          4.1.2 เชิงคุณภาพ  
               ผลการด าเนินการสอบข๎อเท็จจริงเพ่ือหาผู๎รับผิดทางละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ในการรวบรวม
พยานหลักฐานปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายก าหนด ให๎โอกาสผู๎ที่เกี่ยวข๎องเข๎ารํวมชี้แจงข๎อเท็จจริง                 
น าพยานหลักฐานแสดงพิสูจน๑อยํางเต็มที่  ความเสียหายจากการกระท าละเมิด ก าหนดสัดสํวนความรับผิด                  
ทางละเมิดจ านวนเงินที่ต๎องรับผิดชดใช๎คําสินไหมทดแทน อยํางเป็นธรรมและปฏิบัติตามระเบียบฯเพ่ือให๎
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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       5. ชื่องาน การด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง 
           5.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  5.1.1 เชิงปริมาณ 

        การด าเนินกระบวนการยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล๎มละลายตํอเจ๎าพนักงานพิทักษ๑ทรัพย๑                  
มีเจ๎าหนี้ยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล๎มละลาย จ านวน 3 รายรวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 91,438,043.51 บาท  

         1) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม จ านวนเงิน 7,180,141.61 บาท  
    2) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 82,864,286.03 บาท  

         3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวนเงิน 1,393,615.87 บาท  

               5.1.2 เชิงคุณภาพ  
        การด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง การบังคับคดีทางปกครอง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ก าหนด ด าเนินการตามก าหนดเวลา ติดตามสืบหาทรัพย๑สินอยํางละเอียดเพ่ือด าเนินการบังคับคดี เมื่อพบวําลูกหนี้ 
ถูกพิทักษ๑ทรัพย๑เด็ดขาดแล๎ว ได๎รวบรวมทรัพย๑สินยื่นตํอเจ๎าพนักงานพิทักษ๑ทรัพย๑ทันที เพ่ือด าเนินการให๎เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ป๓จจุบันไมํพบลูกหนี้มีทรัพย๑สินใด อยูํระหวํางรอค าพิพากษาล๎มละลาย 

    6. ชื่องาน การสืบหาหลักทรัพย์ 
          6.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  6.1.1 เชิงปริมาณ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ด าเนินการสืบหาหลักทรัพย๑แล๎ว จ านวน 2 เรื่อง ประกอบด๎วย  
    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ขอความรํวมมือสืบหา
หลักทรัพย๑ตามค าพิพากษาของศาล ในฐานะผู๎รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ซึ่งศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีค าพิพากษาให๎โจทก๑ชนะคดีและได๎ออกหมายบังคับคดี จ านวน 1 ราย  
    ได๎ด าเนินการขอความอนุเคราะห๑สืบหาหลักทรัพย๑ไปยังสํวนราชการและหนํวยงาน                       
ที่เก่ียวข๎องและอยูํในเขตรับผิดชอบ รวมจ านวน 15 แหํง ดังนี้ 
     1. ที่วําการอ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากทํอ อ าเภอจอมบึง อ าเภอ 
สวนผึ้ง  และอ าเภอบ๎านคา 
     2. ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ สาขาราชบุรี และธนาคาร
ออมสิน สาขาราชบุรี 
     3. ส านักงานท่ีดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากทํอ จอมบึง และสาขาสวนผึ้ง 
     4. ส านักงานขนสํงจังหวัดราชบุรี 
     5. ส านักงานพาณิชย๑จังหวัดราชบุรี 
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    2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ขอความรํวมมือสืบหาหลักทรัพย๑ 
หรือทรัพย๑สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาของศาล ในฐานะผู๎รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งศาลปกครองกลางมีค าพิพากษาให๎โจทก๑ชนะคดีและได๎ออกหมายบังคับคดี จ านวน 1 ราย  
    ได๎ด าเนินการขอความอนุเคราะห๑สืบหาหลักทรัพย๑ไปยังสํวนราชการและหนํวยงาน                    
ที่เก่ียวข๎องและอยูํในเขตรับผิดชอบ ดังนี้ 
    1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม/มัธยมศึกษาทุกเขต 
    2. สถานศึกษาทุกแหํงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 3. ที่วําการอ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากทํอ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง               
และอ าเภอบ๎านคา 
 4. ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี  ธนาคารอาคารสงเคราะห๑ สาขาราชบุรี ธนาคารออมสิน สาขา
ราชบุรี และธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาราชบุรี 
 5. ส านักงานท่ีดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากทํอ สาขาจอมบึง สาขาสวนผึ้ง 
 6. ส านักงานขนสํงจังหวัดราชบุรี 

7. ส านักงานพาณิชย๑จังหวัดราชบุรี 
    6.1.2 เชิงคุณภาพ 

  1) กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  ขอความรํวมมือสืบหา 
หลักทรัพย๑ตามค าพิพากษาของศาล ได๎ด า เนินการแล๎ว เสร็จโดยได๎รับความรํวมมือจากสํวนราชการ    
และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและอยูํในเขตรับผิดชอบเป็นอยํางดี  และสามารถสรุปผลแจ๎งไปยังหนํวยงาน     
ผู๎ขอความอนุเคราะห๑ได๎อยํางรวดเร็ว  
    2) กรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ขอความรํวมมือสืบหาหลักทรัพย๑ 
หรือทรัพย๑สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษาของศาล ได๎ด าเนินการแล๎วเสร็จโดยได๎รับความรํวมมือจากสํวนราชการและ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและอยูํในเขตรับผิดชอบเป็นอยํางดี และสามารถสรุปผลแจ๎งไปยังกรมบังคับคดีและเจ๎าพนักงาน
พิทักษ๑ทรัพย๑ได๎อยํางรวดเร็ว 

    7. ชือ่งาน การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
        7.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  7.1.1 เชิงปริมาณ 

          1) ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 โรงเรียน ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัย
และรักษาวินัย 

      2) การตอบป๓ญหาและให๎ค าปรึกษาเพ่ือสํงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย                      
รวมจ านวน 12 เรื่อง  
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   (1) นักเรียนทะเลาะวิว าทชกตํอย ผู๎ปกครองนักเรียนจึง ร๎องเรียนผู ๎อ านวยการ
โรงเรียน เนื่องจากได๎แนะน าให๎ผู๎ปกครองนักเรียนน านักเรียนย๎ายไปเรียนที่โรงเรียนอ่ืน 

   (2) การท าละเมิดทางรํางกาย นักเรียนได๎รับบาดเจ็บ 
   (3) การด าเนินการฟูองคดีแพํง กรณีลูกหนี้ไมํช าระหนี้ 
   (4) การลงมติของคณะกรรมการลูกเสือในการประชุมโดยไมํปฏิบัติตามระเบียบก าหนด 
  (5) สถานศึกษาไมํปฏิบัติตามค าสั่งผู๎วําราชการจังหวัดราชบุรี กรณีการหยุดราชการ

ในชํวงเกิดการระบาดเชื้อโควิด 2019 
   (6) วิธีปฏิบัติการบอกเลิกการจ๎างลูกจ๎าง ต าแหนํงภารโรงโรงเรียน ตามสัญญาจ๎าง 
  (7) การด าเนินคดีอาญา คดีแพํง กรณีข๎าราชการครู ถมดินรุกล้ า ท า ให๎เกิดความ

เสียหาย 
      (8) ลูกจ๎างชั่วคราว ต าแหนํงธุรการ ลาออก 
  (9) การเรียกเงินคําปรับ กรณีพบความช ารุดบกพรํองของอาคารเรียน แตํผู๎รับจ๎างไมํ

เข๎าซํอมแซมระหวํางการระบาดเชื้อโควิด 2019 
      (10) ประธานกรรมการสถานศึกษาขอค าปรึกษา กรณีการบริหารงานของผู๎อ านวยการ 

โรงเรียน 
       (11) ผู๎อ านวยการโรงเรียนเลื่อนเงินเดือนไมํเป็นธรรม 

      (12) ศาลพิพากษาให๎ผู๎ค้ าประกัน (ข๎าราชการครู) ช าระหนี้แทนลูกหนี้ โดยจะท าการยึด 
อายัดทรัพย๑ขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหนี้ 

 7.1.2 เชิงคุณภาพ  
  การด าเนินการพัฒนาและสํงเสริมให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสังกัดมีความรู๎ เรื่องกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ เป็นผลให๎สามารถปฏิบัติงานตามหน๎าที่
อยํางถูกต๎อง   มีวินัยและรักษาวินัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น กํอให๎เกิดประโยชน๑ตํอการก าหนดนโยบาย
พัฒนา สํงเสริม แก๎ไขป๓ญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติของสถานศึกษาอยํางเป็นระบบ 

 
    8. ชื่องาน การให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย 
         8.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  8.1.1 เชิงปริมาณ 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎ให๎
ค าปรึกษาแล๎ว จ านวน 15 ราย ดังนี้ 
    1) ให๎ค าปรึกษาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                    
เรื่อง คดีอาญา  
     2) ให๎ค าปรึกษาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 
เรื่อง การเขียนส านวนการสืบสวน 
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     3) ให๎ค าปรึกษาข๎าราชการครู กรณี เกิดข๎อพิพาทกับผู๎ปกครอง 
     4) ให๎ค าปรึกษาข๎าราชการครู เรื่อง การท าทัณฑ๑บน กรณีเด็กนักเรียนทะเลาะวิวาทชกตํอย 
     5) ให๎ค าปรึกษาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                    
เรื่อง การฟูองร๎องคด ี
     6) ให๎ค าปรึกษาบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 
เรื่อง การโอนมรดกที่ดิน  

    8.1.2 เชิงคุณภาพ 
   ผู๎ขอรับค าปรึกษาได๎รับค าปรึกษาจนเป็นที่พึงพอใจ และน าไปใช๎ในการแก๎ไขป๓ญหาได๎
อยํางแท๎จริงและชอบด๎วยระเบียบกฎหมาย 
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บทท่ี 4 
ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 

 จากการสรุปผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถสรุปป๓ญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ ที่จะน าไปขับเคลื่อน พัฒนา
งาน/โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณตํอไป  ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได๎ โดยจะน าเสนอเป็นรายกลุํม
และภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

4.1 ปัญหาอุปสรรค 

         จากการสรุปผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถสรุปป๓ญหา อุปสรรค จ าแนกรายกลุํมได๎ดังนี้ 

      4.1.1  กลุ่มอ านวยการ 
                1) งานยานพาหนะ เมื่อข๎าราชการต๎องออกไปราชการนอกสถานที่ ซึ่งมีความเรํงดํวนและ
ประสงค๑จะใช๎รถราชการหลายคัน จึงท าให๎รถราชการไมํเพียงพอตํอการใช๎งาน  ซึ่งเจ๎าหน๎าที่จ าเป็นต๎องใช๎
รถยนต๑สํวนตัว 
       2) การขออนุญาตไปราชการกรณีงานเรํงดํวน  ท าให๎ข๎าราชการไมํได๎เขียนขออนุญาต จึงต๎อง
ใช๎วิธีประสานงานทางโทรศัพท๑ 
                    3) งานควบคุมบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรในหนํวยงานมีบุคลากรบางรายลืมลง    
ลายมือชื่อในสมุดบัญชีลงเวลามาราชการ 

           4) การประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาในสังกัด  บางครั้งผู๎บริหารสถานศึกษาติดภารกิจราชการ 
จึงมอบให๎ข๎าราชการครูเข๎าประชุมแทนท าให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาไมํทราบหรือไมํได๎ออกความคิดเห็นใน
เรื่องส าคัญบางเรื่อง 

           5) การรับนักศึกษาฝึกงาน มีนักศึกษาบางรายเรียนไมํตรงกับงานที่จะฝึกงาน  ท าให๎ได๎รับ
ความรู๎ ความเข๎าใจที่จะน าไปใช๎ในการศึกษาน๎อยกวําที่ควร 

           6) การรับผิดชอบคําใช๎จํายคําสาธารณูปโภคสูงกวําปกติ  ชํวงอากาศร๎อนระจ าเดือน 
เมษายน-กรกฎาคม เนื่องจากมีหลายหนํวยงานในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีการใช๎รํวมกัน     
                 7) มาตรการประหยัดพลังงานบางสํวนไมํเป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด  เนื่องจากมีหลาย
หนํวยงานในอาคารเดียวกัน ท าให๎การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและถือปฏิบัติท าได๎ยาก  
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     4.1.2 กลุ่มนโยบายและแผน 
  การปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2561 ของกลุํมนโยบายและแผน พบวํา มีป๓ญหาอุปสรรค 
สรุปได ๎ดังนี้ 

            1) ด้านการวางแผน 
                1. การจัดสรร/ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่โอนมาจากสํวนกลาง (สพฐ.) จะโอนมา
เป็นงวด ๆ  ซึ่งยากตํอการบริหารงบประมาณและโครงการให๎เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดไว๎  
       2. งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรมาในงวดแรกไมํเพียงพอตํอการบริหารจัดการ ท าให๎เกิดป๓ญหา
ในการด าเนินงาน  
        3. แผนปฏิบัติการประจ าปีขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากผู๎รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม บางสํวน      
ไมํสามารถจัดท าโครงการ/ กิจกรรม ให๎ครอบคลุมตามภารกิจ เนื่องจากต๎องรอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณ  มาให๎จึงจะ
ด าเนินการได๎ ท าให๎รูปเลํมแผนปฏิบัติการประจ าปีไมํสมบูรณ๑ ครบถ๎วน เพราะต๎องมีการปรับแผนโครงการ/ กิจกรรม
ให๎สอดคล๎องกับกิจกรรมที่ สพฐ. ก าหนด และงบประมาณที่ได๎รับ 
      4. ป๓ญหาการเปลี่ยนแปลงนโยบายบํอย ท าให๎ต๎องปรับแผนให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงภายใน
ระยะเวลาที่จ ากัด  
               5. การเสนอของบพัฒนาจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียด มาตรการและแนวทางปฏิบัติจะมีความ
ยุํงยาก มีเงื่อนไข มีระยะเวลา และเปลี่ยนแปลงแก๎ไขรายการได๎ แตํก็ท าให๎ยุํงยากตํอกาบริหารจัดการ  
               6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ก าลังประสบป๓ญหาคือ  การมี
โรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก และมีแนวโน๎มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากรวัยเรียน มีจ านวนลดลง และ
ความนิยมของผู๎ปกครองที่ต๎องการสํงบุตรหลานไปเรียนในเมือง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากสํงผล  
ให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรอยํางสิ้นเปลือง ขาดแคลนครู และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา   
จึงลดลงอยํางตํอเนื่อง  

               7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน    
ต่ ากวํา 120 คนลงมา หลายโรงเรียนที่ยังไมํได๎ด าเนินการรวมหรือเลิกสถานศึกษา มีเพียงจ านวนน๎อย              
ที่ไมโํรงเรียนน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
      8. นักเรียนที่ด๎อยโอกาสและมีผลการเรียนไมํดีจะกระจุกตัวอยูํตามโรงเรียนขนาดเล็ก 
       9 . คํานิยมของผู๎ปกครองจะให๎บุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนขนาดใหญํ ท าให๎เกิดป๓ญหาโรงเรียนขนาดเล็ก        
มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
    10.  ผู๎ปกครอง ชุมชน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมํประสงค๑ให๎นักเรียนไปเรียนรวม 
หรือเลิกสถานศึกษา ด๎วยเหตุผลหลายประการ    
            11. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน    
ต่ ากวํา 120 คนลงมา หลายโรงเรียนที่ยังไมํได๎ด าเนินการรวมหรือเลิกสถานศึกษา มี เพียงจ านวนน๎อย       
ทีโ่รงเรียนไมนํ านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
            12. นักเรียนที่ด๎อยโอกาสและมีผลการเรียนไมํดีจะกระจุกตัวอยูํตามโรงเรียนขนาดเล็ก 
    13. คํานิยมของผู๎ปกครองจะให๎บุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนขนาดใหญํ ท าให๎เกิดป๓ญหาโรงเรียน     
ขนาดเล็กมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
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     14. ผู๎ปกครอง ชุมชน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมํประสงค๑ให๎นักเรียนไป   
เรียนรวม หรือเลิกสถานศึกษา ด๎วยเหตุผลหลายประการ    

              15. การพิจารณาโครงการที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ชายแดน (อ.สวนผึ้ง อ.บ๎านคา) ขาดการ
ติดตํอ ประสานงาน และการรับรู๎ รับทราบแนวทางการจัดท าโครงการ ระหวํางส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
และส านักงานเขตพ้ืนที่ จึงท าให๎โครงการที่เสนอไปไมํครอบคลุมและไมํเป็นตามแนวทางที่ก าหนด 

  2) ด้านงบประมาณ 
              1. สถานศึกษาบางแหํง ด าเนินการลําช๎า เนื่องจากครูผู๎รับผิดชอบเดิมเกษียณอายุราชการ และ
ครูผู๎ได๎รับมอบหมายให๎ด าเนินการตํอ ยังไมํมีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการดังกลําว ท าให๎เวลาในการ
ตรวจสอบความสมบูรณ๑ของการรายงานมีจ ากัด กรณีต๎องมีการปรับปรุง แก๎ไข เพ่ิมเติม 
              2. แนวทางและวิธีการมีความยุํงยากมาก มีรายละเอียดของแบบรายการ และราคามาตรฐาน ที่ 
สพฐ.ก าหนดจ านวนมาก และเป็นราคาที่ยังไมํได๎ปรับปรุง ท าให๎โรงเรียนไมํสามารถด าเนินการตามที่
ประมาณการมาได๎  จึงต๎องน ากลับไปประมาณการราคามาใหมํ ท าให๎เกิดป๓ญหาในการประสานงานและ   
ให๎ค าปรึกษาแนะน ากับสถานศึกษา 
              3.  เอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายการคําที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง มีแบบฟอร๑มหลายแบบและ
ต๎องกรอกลงในโปรแกรม Microsoft Excel ท าให๎เกิดความสับสนในการปฏิบัติ 
              4. แบบค าขอตั้งงบประมาณคําปรับปรุงซํอมแซมฯ  มีรายละเอียดมากและพบวําโรงเรียนจัดท า
ข๎อมูลผิดพลาดเป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให๎เกิดความลําช๎าและเสียเวลา    
              5. การแจ๎งมาตรการ หรือแนวทางการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณที่มีเงิน
เหลือจํายจาก สพฐ. โดยแจ๎งวําการด าเนินการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ แล๎วมี
งบประมาณเหลือจําย และประสงค๑ที่จะน างบประมาณเหลือจํายไปใช๎จํายในรายการอ่ืนๆ นั้น ให๎ สพท.   
ทุกแหํงพิจารณาระงับการด าเนินการใช๎จํายงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณที่มีงบประมาณ     
เหลือจําย (เงินเหลือจํายจากการจัดซื้อ จัดจ๎าง และเงินเหลือจํายจากการคืนเงินคําเสาเข็ม) รายการ        
งบลงทุนปีเดียวทุกรายการ โดย สพฐ. จะโอนงบประมาณดังกลําวกลับคืนสํวนกลาง เพ่ือน างบประมาณ       
ในสํวนนี้ไปด าเนินการตามนโยบายส าคัญและมีความจ าเป็นเรํงดํวนตํอไป ซึ่งท าให๎โรงเรียนขาดโอกาสที่จะ
น าเงินในสํวนที่เหลือจํายนี้ไปใช๎ตามความต๎องการจ าเป็นในกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 

    6.การสํงมอบงานกํอสร๎างตามงวดงาน บางสัญญาสํงมอบงานในชํวงใกล๎สิ้นปีงบประมาณ                                  
สามารถสํงรายละเอียดของบประมาณไปยัง สพฐ.ได๎ทันภายในปีงบประมาณ จึงท าให๎ต๎องรอสํงเอกสารการ
ของบประมาณในงวดงานที่ยังไมํได๎สํงมอบในปีงบประมาณตํอไป สํงผลให๎ได๎รับเงินคําตอบแทนลําช๎า          
             7.  ด๎านรายงานการจัดสรรให๎ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได๎รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ ให๎ สพฐ. ทราบ เพ่ือเป็นข๎อมูลในการจัดสรรครั้งตํอไป
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สิ่งที่พบบํอยครั้ง คือ สพฐ.จะแจ๎งในภายหลัง วํา ส านักงานเขตพ้ืนที่บางแหํงที่ยังไมํรายงาน 
จึงขอให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่สํงรายงานอีกครั้ง ซึ่งมองวําเป็นการท างานซ้ าซ๎อน 
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 3) ด้านการติดตามประเมินผล 
              1. สิ้นปีงบประมาณจะมีการรายงานติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ของหลาย ๆ กลุํมงาน และเป็นงานที่ เรํงดํวน ซึ่ งต๎องรายงานตามก าหนดระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด จึงท าให๎การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอาจจะเกิด
การผิดพลาดได๎บ๎าง ต๎องคอยตรวจสอบหลายรอบ 
      2. การรายงานมีการน าระบบโปรแกรมใหมํ ๆ เข๎ามาใช๎ซึ่งต๎องศึกษาให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงใหมํ  ๆ
เสมอ ๆ  เกิดความสับสน ยุํงยาก 

    4.1.3 กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร 

            ในการปฏิบัติงานของกลุํมสํงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวํา มีป๓ญหา อุปสรรค พอสังเขปได๎ดังตํอไปนี้ 

  1) งานสํงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
               1. สถานศึกษาบางแหํงยังขาดความรู๎ ขาดความเข๎าใจเกี่ยวกับอุปกรณ๑ 
               2. สถานศึกษาบางแหํงยังไมํสามารถหาวิธีการสอนทดแทน ถ๎าไมํสามารถรับชมผํานทาง
อุปกรณ๑ผํานดาวเทียมได๎ 
               3. สถานศึกษาบางแหํงไมํท าการขออนุมัติซํอมบ ารุงอุปกรณ๑การศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม 
เพราะการด าเนินการตามระเบียบพัสดุมีความยุํงยาก 

      4. การด าเนินการซํอมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการท าข๎อตกลงกับสถาบันอาชีวะ
ศึกษาจังหวัดราชบุรี แตํไมํสามารถด าเนินการได๎เพราะหนํวยงานต๎นสังกัดสถาบันอาชีวะศึกษาจังหวัด
ราชบุรี ไมํมีการสั่งการ 
               5. สถานศึกษาในสังกัดบางแหํง มีบุคลากรที่เป็นผู๎หญิงทั้งหมด ไมํสามารถตรวจสอบอุปกรณ๑
เบื้องต๎นได ๎

2) งานข๎อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
               1. สถานศึกษามีระยะเวลาในการท างานคํอนข๎างจ ากัด เนื่องจากครูมีภาระงานสอน และ
สถานศึกษาบางแหํงเปลี่ยนผู๎รับผิดชอบบํอยท าให๎การด าเนินงานไมํตํอเนื่องจึงท าให๎ขาดความรู๎ความเข๎าใจ
ในวิธีด าเนินการ และพบข๎อผิดพลาด 
               2. สถานศึกษาบางแหํงมีจ านวนครูผู๎สอนไมํเพียงพอ ท าให๎ต๎องสํงลูกจ๎างมาอบรม ซึ่งเป็น
สาเหตุที่ท าให๎ขาดความรอบครอบในการกรอกข๎อมูล จึงท าให๎ข๎อมูลนักเรียนเกิดความผิดพลาดบํอยทาง
โรงเรียนจํายเงินอุดหนุนรายหัวตอนเปิดเทอมเร็ว ท าให๎เกิดป๓ญหาและข๎อผิดพลาด 
               3. ทางโรงเรียนจํายเงินอุดหนุนรายหัวตอนเปิดเทอมเร็ว ท าให๎เกิดป๓ญหาและข๎อผิดพลาด 

3) งานระบบคอมพิวเตอร๑และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถด๎าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ไมํเพียงพอ 
               2. สถานศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต 
               3. บุคลากรยังขาดความรู๎ ความเข๎าใจ ในการใช๎ระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต 
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               4. คณะกรรมการรํวมพิจารณาทั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส๑ 
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไมํคํอยได๎รับความรํวมมือจากสถานศึกษา 

5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ยังขาดคณะกรรมการที่มีความ
เชี่ยวชาญด๎านระบบไฟฟูา 

6. การประชุมทางไกลผํานวีดีโอคอนเฟอเรนซ๑ในบางรายการต๎องอาศัยอุปกรณ๑ ซึ่งมีอุปกรณ๑
ติดตั้งที่ห๎องประชุม ชั้น 7 ที่เดียว ท าให๎ต๎องดูการประชุมผํานชํองทางอ่ืน 

7. การประชุมทางไกลกับสถานศึกษายังมีป๓ญหาในด๎านเสียง และอุปกรณ๑ห๎องประชุมที่ต๎อง
เชื่อมตํอกับระบบการถํายทอดสด 

7. บุคลากรในสังกัดยังมีไมํมีความรู๎ ความเข๎าใจ ในระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส๑เทําที่ควร 
จัดสร๎างสมาชิกให๎เพื่อใช๎งานตอนอบรม แตํหลังจากผํานการอบรมก็กลับไปใช๎ของระบบเอกชน 

8. บุคลากรในสถานศึกษาลืมรหัสผํานในการเข๎าระบบเป็นจ านวนมาก ท าให๎ต๎องท าการ
จัดการรหัสผํานให๎ใหมํบํอยครั้ง 

9. งบประมาณคําเชําอินเทอร๑เน็ตลําช๎า 
10. การเชําใช๎บริการสัญญาณอินเทอร๑เน็ต ระยะ 5 เดือน (พฤษภาคม - กันยายน 2563)  มีป๓ญหา

การติดตั้ง เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบอ านาจให๎ประธานกลุํมเขตตรวจราชการที่ 3   
เป็นผู๎ด าเนินการ และผู๎ชนะการเสนอราคาคือ บริษัททรู คอร๑เปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งด าเนินการติดตั้งไมํทันตาม
ระยะเวลาสัญญา 

11. การอบรมออนไลน๑มีผู๎ให๎ความสนใจจ านวนมากในการเข๎าเรียนรู๎ และท าแบบทดสอบ  
ซึ่งระบบของ Certify’em สามารถรองรับได๎วันละ 1,000 คน ซึ่งต๎องรอระบบเริ่มวันใหมํ ระบบเกียรติ
บัตรออนไลน๑จึงจะสามารถท างานตํอได๎ 

12. การอบรมออนไลน๑ หลักสูตรของแตํละกลุํมงานมีเนื้อหาที่ไมํนําสนใจ เชํน มีแตํข๎อความ 
     

     4.1.4  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

     1. งานบ าเหน็จบ านาญ เป็นงานที่ปฏิบัติภายใต๎กฎระเบียบและหลักเกณฑ๑ที่เป็นแบบแผน เจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงานต๎องหมั่นศึกษากฎระเบียบ  และสิทธิประโยชน๑ตํางๆ  ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา
เนื่องจากมีการโยกย๎ายบุคลากร สถานที่ตั้งส านักงาน ท าให๎เกิดป๓ญหาในระบบการจัดเก็บเอกสาร เชํน การขอรับ
บ าเหน็จตกทอด ทายาทไมํมีหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู๎รับบ าเหน็จตกทอดในกรณีที่ข๎าราชการถึงแกํกรรม ไมํมี
ทายาทตามกฎหมายมาแสดงการขอรับ 

    2. งานบ าเหน็จบ านาญ ต๎องจัดท าเรื่องขอรับเงินด๎วยเอกสารตามระบบเดิมแล๎วน าเสนอผู๎มี
อ านาจ ลงนามกํอน  แล๎วปฏิบัติในระบบ e-pension จึงจะสํงเรื่องให๎กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลังเขต
อนุมัต ิ

    3. ระบบ  e -pension  เป็นการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุํงยากซับซ๎อนและในการ
ปฏิบัติ แตํละขั้นตอนต๎องใช๎ความละเอียดรอบคอบ และต๎องใช๎อุปกรณ๑เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
เชื่อมโยงข๎อมูลกับกรมบัญชีกลางได๎อยํางรวดเร็ว     
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   4. ผู๎ขอรับบริการ น าเอกสารมาไมํครบถ๎วน เนื่องจากเอกสารต๎องใช๎ฉบับจริง เชํน วันเวลา
ทวีคูณ การเป็นครูสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัด ไมํเข๎าใจสิทธิประโยชน๑ของตนเอง 

   5. บ าเหน็จตกทอดมิใชํเป็นสิทธิสํวนตัวไมํสามารถโอนกันได๎ ผู๎รับบ านาญไมํมีทายาท และไมํได๎
ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู๎ขอรับบ าเหน็จตกทอดไว๎ 

   6. ผู๎รับบ านาญ ขอกู๎เงินโดยใช๎เงินบ าเหน็จไปค้ าประกันโดยฟ๓งค าแนะน าจากธนาคารไมํถ๎วนถี่
เนื่องจากธนาคารต๎องการให๎ผู๎รับบ านาญกู๎ ซึ่งธนาคารจะได๎รับช าระหนี้เงินกู๎กํอนเป็น    อันดับแรก  

   7. ผู๎รับบ านาญได๎มีการกู๎เงินไว๎หลายประเภท หากกู๎เงินประเภทนี้อีก อาจท าให๎เงินหนี้ อ่ืน ๆ   ไมํสามารถ
หักหนี้อื่นได๎ เนื่องจากเงินบ านาญหลังหักคําใช๎จํายคงเหลือไมํถึง 30% 

   8. การกู๎เงินบ าเหน็จตกทอดค้ าประกันทายาทไมํรู๎วําผู๎รับบ านาญได๎ขอกู๎เงินบ าเหน็จตกทอด    
ค้ าประกันไปแล๎ว ท าให๎เวลาทายาทมาขอรับเงินสงสัยวําผู๎รับบ านาญได๎เงินน๎อยกวําที่ควรจะได๎รับเพราะ
ทางกรมบัญชีกลางได๎หักเงินที่ก๎ูไปแล๎ว  

   9. ผู๎รับบ านาญที่อายุไมํถึง 65 ปี มาขอหนังสือรับรองแล๎ว ไมํสามารถมาขอรับเงินบ าเหน็จ
ด ารงชีพเพ่ิมตอนอายุ 65 ปีได๎เนื่องจากกรมบัญชีกลางได๎รับรองวงเงินไปแล๎ว   
          10. กรณีขอรับเงินกรณีเสียชีวิตกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ ใช๎แบบสอบปากค าทายาท
ต๎องออกมาจากที่วําการอ าเภอที่ทายาทไปสอบสวนให๎ปากค า ตามแบบที่กองทุนก าหนด  แตํทางที่วําการ
อ าเภอเนื่องจากเปลี่ยนปลัดอ าเภอที่ท าหน๎าที่ทางด๎านสอบปากค าเพ่ือขอรับเงิน กบข. เปลี่ยนแปลงบํอย 
ท าให๎ไมํเข๎าใจไมํยินยอมสอบปากค าให๎ ซึ่งทาง กบข ได๎ท าหนังสือตกลงไว๎แล๎ว ท าให๎ทายาทต๎องเดินทางไป
มาท าให๎เสียเวลา และต๎องชี้แจงบํอยครั้ง  
            11. ผู๎ขอรับบริการ น าเอกสารมาไมํครบถ๎วน 
           12. กรณีสมาชิกเป็นโสด ไมํมีทายาท ต๎องมีผู๎จัดการมรดก ต๎องใช๎เวลานาน ท าให๎ทายาทซึ่งมิใชํ
ข๎าราชการ คิดวําเป็นเรื่องยุํงยาก 
          13. กรณีลาออกโดยไมํได๎รับเงินบ านาญ เนื่องจากอายุราชการไมํถึง 10 ปี หรือขอรับบ าเหน็จ
สมาชิกสมาชิกจะไมํรู๎สิทธิประโยชน๑ของตนเอง  เพราะสมาชิกต๎องได๎เงินสะสม สมทบ และผลประโยชน๑จาก
กองทุนด๎วย 

 14. กลุํมบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑ จะได๎รับหนังสือแจ๎งโอนเงินจัดสรรลําช๎า ท าให๎ กลุํม
งานที่ได๎รับจัดสรร ไมํสามารถขอเบิก หรือยืมเงินได๎ทันกํอนที่จะไปปฏิบัติหน๎าที่  หรือกํอหนี้ผูกพันได๎กํอน
ได๎รับเงินงบประมาณ ท าให๎ การปฏิบัติงานไมํคลํองตัว      

 15. การบันทึกข๎อมูล ต๎องปฏิบัติตามขั้นตอน เพราะไมํสามารถบันทึกย๎อนหลัง หรือด าเนินการ
กํอนมีงบประมาณได๎ และมีระยะเวลาในการบันทึกข๎อมูล 

 16. การสํงเรื่องเบิกเงินคําตอบแทนของลูกจ๎างชั่วคราวบางโรงเรียนลําช๎าไมํตรงตามก าหนดที่แจ๎ง
ให๎ปฏิบัติ คือ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 17. ลูกจ๎างชั่วคราวบางรายมีการลากิจสํวนตัวระหวํางเดือน และสํงเรื่องเบิกเงินหลังจากที่ท าการ 
โอนเงินประจ าเดือนเรียบร๎อยแล๎ว  เป็นเหตุให๎มีการเรียกคืนเงินจากลูกจ๎างเพ่ือน าสํงคืนคลัง 
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 18. การน าฝากเงินประกันสัญญา  โรงเรียนท าสัญญาจ๎างเสร็จแล๎ว  บางโรงเรียนไมํได๎น าสํงใน
เวลาที่ก าหนด   คือ  7 วันท าการ ส าหรับจ านวนเงินไมํเกิน 10,000 บาท และ ภายใน 3  วันท าการ  
ส าหรับจ านวนเงินเกิน 10,000 บาท   

 19. การถอนเงินประกันสัญญา  บางโรงเรียนไมํได๎ส าเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ๎างเก็บไว๎เป็น
หลักฐาน  ถึงก าหนดเวลาที่ต๎องถอนเงินคืนผู๎รับจ๎าง  ต๎องมาขอค๎นเรื่องเบิกจํายที่เจ๎าหน๎าที่ผู๎เบิก ซึ่งเป็นการ
ค๎นเอกสารย๎อนหลัง 2 ปีงบประมาณ  ท าให๎การถอนเงินคืนผู๎รับจ๎างลําช๎า  ไมํเป็นไปตามก าหนดเวลาที่ระบุ
ไว๎ในสัญญาจ๎าง 

 20. โรงเรียนในสังกัด  ไมํทราบอัตราคําบริการสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ท าให๎
สํงเรื่องเบิกเงินคลาดเคลื่อน  ไมํตรงตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  เจ๎าหน๎าที่ผู๎เบิกต๎องสํงเรื่องขอเบิกเงิน
สวัสดิการคืนแก๎ไข ท าให๎ข๎าราชการและลูกจ๎างในสังกัดได๎รับเงินลําช๎า  

 21. โรงเรียนสํงเอกสารประกอบการขอเบิกไมํครบถ๎วน  ต๎องคืนเอกสารขอเบิกให๎แนบเพ่ิมเติม  
สํงผลให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎เบิกตั้งเรื่องขอเบิกลําช๎า 
   22. ผู๎ขอเบิกยังไมํมีความรู๎ ความเข๎าใจในระเบียบการปฏิบัติงานอยํางถูกต๎อง 
   23. การขอเบิกเงินคําเชําบ๎านประจ าเดือน พบวําผู๎ที่ช าระราคาบ๎านกับธนาคารอาคารสงเคราะห๑ 
(ธอส.) ได๎รับใบเสร็จรับเงินลําช๎ามาก 
   24. ผู๎ยืมไมํสํงใช๎เงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   25. ความรํวมมือจากผู๎ปฏิบัติและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ในการพัฒนาคุณภาพของงานอยํางเป็น
ระบบ  
    26. ผู๎รับจ๎างบางรายมีป๓ญหาด๎านการเงิน ท าให๎การด าเนินงานและการเบิกจํายลําช๎า 
      27. บางโรงเรียนสํงเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินลําช๎า 
           28. โรงเรียนยังไมํเข๎าใจเกี่ยวกับการน าเงินสํงคลังผําน Bill Payment 
           29. การท ารายการผํานเครื่อง EDC บางครั้งระบบยังไมํอัพเดทรายการให๎ในขณะที่น าเงินสํงคลัง 
จึงท าให๎เกิดความผิดพลาดในการน าเงินสํงคลัง 
        30. โรงเรียนมีการเปลี่ยนบุคลากรด๎านงานพัสดุบํอยมาก ท าให๎ขาดความรู๎และประสบการณ๑  
   31. ผู๎รับผิดชอบหรือผู๎ได๎รับมอบหมาย ไมํทราบขั้นตอนการเสนอขอซื้อ/ขอจ๎าง  และกรอก
รายละเอียดข๎อมูลไมํชัดเจน  ไมํครบถ๎วนสมบูรณ๑  
           32. ผู๎รับจ๎างบางรายมีป๓ญหาด๎านการเงินหรือรับงานหลายที่ ท าให๎การด าเนินงานลําช๎าซึ่งสํงผลให๎
การสํงเบิกเงินลําช๎าและต๎องเสียคําปรับด๎วย 
           33. ในระหวํางการปฏิบัติงานตามค าสั่งงานตําง  ๆในระบบ GFMIS ต๎องปฏิบัติให๎แล๎วเสร็จในคราวเดียวกัน 
อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน เมื่อด าเนินการบันทึกข๎อมูล ระบบจะด าเนินการให๎โดยสมบูรณ๑ ถ๎าบันทึกข๎อมูลไมํถูกต๎อง 
ครบถ๎วนและสอดคล๎องกัน ระบบจะไมํด าเนินการบันทึกรายการตํอให๎ จึงไมํสามารถบันทึกข๎อมูลบางสํวนในระหวําง
ปฏิบัติงานในแตํล าค าสั่งงานได๎ 
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           34. รหัสสินทรัพย๑ที่เคยสร๎างไว๎เดิมในระบบ GFMIS ตั้งแตํปี พ.ศ. 2548 เป็นต๎นมา มีรายการ
สินทรัพย๑ที่สํวนใหญํไมํบํงชี้วําเป็นครุภัณฑ๑ชนิดใดบ๎าง ท าให๎ยุํงยากตํอการปรับปรุงรายการย๎อนหลัง 
           35. ครุภัณฑ๑บางรายการไมํได๎ก าหนดเลขรหัสครุภัณฑ๑และเขียนรหัสบนตัวครุภัณฑ๑ไมํครบทุก
รายการ ท าให๎เกิดความสับสนในการดูแลและการควบคุม 
           36. ข๎อมูลของทะเบียนคุมครุภัณฑ๑/ทะเบียนคุมทรัพย๑สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ GFMIS 
ทั้งหมด ไมํมีการสํงมอบ ซึ่งสํงผลตํอการปฏิบัติงานของผู๎รับงานตํอเนื่ อง ในการควบคุมและการส ารวจ
ครุภัณฑ๑แตํละประเภททั้งหมด  และการด าเนินงานเป็นไปอยํางลําช๎า 
 

     4.1.5  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    1. หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องขาดความรู๎ความเข๎าใจ ความชัดเจนในการด าเนินงาน สํงผลท าให๎เพ่ิม
ขั้นตอนการด าเนินงาน เกิดการบริหารจัดการที่ซ้ าซ๎อน ลําช๎า เพิ่มภาระงานไมํคลํองตัว 
     2. การก าหนดอัตราก าลังของข๎าราชการครูในสถานศึกษาในป๓จจุบันไมํเอ้ือตํอการพัฒนา
สถานศึกษาในป๓จจุบัน 
     3. ระบบสรรหาบุคลากรลําช๎า มีขั้นตอนในการด าเนินการที่ยุํงยากซ้ าซ๎อนและไมํตํอเนื่อง 

    4.1.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            1) กลุ่มงานฝึกอบรม 
   (1) การอบรมควรสอดคล๎องกับนโยบายและความต๎องการพัฒนาของกลุํมเปูาหมาย  
   (2) การอบรมหากไมํมีการติดตาม ประเมินผล จะท าให๎ประสิทธิภาพที่ควรได๎รับจะลดลง 
   (3) การสมัครเข๎ารับการพัฒนาทางเว็บไซต๑ ระบบมักมีป๓ญหาเมื่อมีผู๎เข๎าใช๎พร๎อมกันจ านวน
มาก  ท าให๎ไมํได๎รับการพัฒนาทีต่รงตํอความต๎องการและหน๎าที่การปฏิบัติงาน 
   (4) การสํงเรื่องขออนุญาตไปราชการ ไปศึกษาดูงานในและตํางประเทศ ลําช๎า หรือเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตไมํครบถ๎วน 
   (5) การแจ๎งประชาสัมพันธ๑การด าเนินโครงการจากหนํวยจัดเพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
บางครั้งมีระยะเวลาด าเนินการคํอนข๎างน๎อย และก าหนดปฏิทินการด าเนินการไมํชัดเจน  ท าให๎การแจ๎ง
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและวิธีการสมัครเข๎ารํวมโครงการอาจลําช๎าท าให๎ ผู๎ประสงค๑เข๎ารับการพัฒนาฯ 
ไมํสามารถสมัครได๎ทันตามก าหนดเวลา 
   (6) ป๓ญหาด๎านงบประมาณ ที่มีการจัดสรรเพื่อสนับสนุนการเข๎ารับการพัฒนาลําช๎า 

  2) กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 
   (1) ข๎าราชการครูสํวนใหญํ ศึกษาตํอภาคนอกเวลาราชการ โดยไมํได๎รายงานให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ทราบ  เพราะอ านาจการอนุญาตการศึกษาตํอภาคนอกเวลาราชการ เป็นของผู๎บริหารสถานศึกษา   
   (2) สถานศึกษาไมํได๎ศึกษาหลักเกณฑ๑และระเบียบการลาศึกษาตํออยํางชัดเจน ท าให๎บาง
กรณี ด าเนินการไมํถูกต๎องตามระเบียบ 
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   (3) การขออนุญาตไปเข๎ารับการอบรม ประชุมสัมมนา ของครู อ านาจการอนุญาตอยูํที่
ผู๎อ านวยการสถานศึกษา  โดยให๎อยูํในดุลยพินิจ และต๎องไมํให๎กระทบกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
   (4) การขออนุญาตไปศึกษาดูงานตํางประเทศ ต๎องมีก าหนดการศึกษาดูงานที่ชัดเจน ไมํน๎อย
กวํา ร๎อยละ 30 ของระยะเวลาที่ขอไปศึกษาดูงาน และต๎องมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนุญาตที่ถูกต๎องและสมบูรณ๑ 
   3) กลุ่มงานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  (1) การด าเนินการคัดเลือกบางครั้งหลักเกณฑ๑ในการคัดเลือกไมํชัดเจน ต๎องใช๎มติที่ประชุม 
ในการพิจารณาหาข๎อตกลงในการคัดเลือกท่ีเหมาะสม  
  (2) การแตํงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ หากเป็นบุคคลภายนอกต๎องมีการประสานเพ่ือแจ๎ง
ก าหนดการกํอนซึ่งบางครั้งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแตํละหนํวยงานมีภารกิจตํางกัน ท าให๎เกิดการ
คลาดเคลื่อน ของก าหนดการประชุมได๎  
  (3) คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งแล๎ว  ถ๎าเป็นข๎าราชการครูที่อยูํในโรงเรียนเดียวกันหรือ
เป็น  ผู๎มีสํวนได๎เสียต๎องมีการเปลี่ยนตัวคณะกรรมการ ท าให๎เสียเวลาที่ต๎องสรรหาคณะกรรมการใหมํ 
 
     4.1.7 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
           1) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
                    (1)  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กมีครูน๎อยและไมํครบทุกกลุํมสาระการ
เรียนรู๎ แตํต๎องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเองซึ่งเป็นภาระหนักมาก  ดังนั้นโรงเรียนเหลํานี้จึงต๎องไปจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียนที่อยูํใกล๎เคียงหรือโรงเรียนในศูนย๑เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เดียวกัน 
                 (2) การน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปใช๎  เนื่องจากครู 
มีภาระงานและกิจกรรม/งานโครงการที่โรงเรียนมีมาก  ทั้งโครงการจากสํวนกลางและโครงการที่โรงเรียน
จัดท าขึ้นเอง  ท าให๎ครูไมํสามารถวางแผนการออกแบบหนํวยการเรียนรู๎ได๎ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ และไมํ
สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่องจึงไมํได๎บันทึก      การสอนหลังสอนได๎ทุกครั้ง  ครูจึงน า
หนํวยการเรียนรู๎ของส านักพิมพ๑ตํางๆ มาใช๎เลย  ซึ่งบางครั้งบางกลุํมสาระการเรียนรู๎ไมํสอดคล๎องกับ
หลักสูตรสถานศึกษานั้นๆ 
                (3) ป๓ญหาด๎านการวางแผนการประเมินหลักสูตร การประเมินหลักสูตรมักไมํมีการวางแผน
ลํวงหน๎า ท าให๎ขาดความละเอียดรอบคอบในการประเมินผล และไมํครอบคลุมสิ่งที่ต๎องการประเมิน 
                (4) ป๓ญหาด๎านเวลา การก าหนดเวลาไมํเหมาะสมการประเมินหลักสูตร ไมํเสร็จตามเวลา     
ทีก่ าหนด ท าให๎ได๎ข๎อมูลเนิ่นช๎าไมํทันตํอการน ามาปรับปรุงหลักสูตร 
                (5) ป๓ญหาด๎านความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรไมํมีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องหลักสูตรที่จะประเมิน หรือไมํมีความเชี่ยวชาญในการประเมินผล      
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ท าให๎ผลการประเมินที่ได๎ไมํนําเชื่อถือ ขาดความละเอียดรอบคอบ ซึ่งมีผลท าให๎การแก๎ไขปรับปรุงป๓ญหา
ของหลักสูตรไมํตรงประเด็น 
               (6) ป๓ญหาด๎านความเที่ยงตรงของข๎อมูล ข๎อมูลที่ไมํใช๎ในการประเมินไมํเที่ยงตรงเนื่องจาก     
ผู๎ประเมินมีความกลัวเกี่ยวกับผลการประเมิน จึงท าให๎ไมํได๎เสนอข๎อมูลตามสภาพความเป็นจริงหรือ ผู๎ถูก
ประเมินกลัววําผลการประเมินออกมาไมํดี จึงให๎ข๎อมูลที่ไมํตรงกับสภาพความเป็นจริง 
               (7) ป๓ญหาด๎านวิธีการประเมิน การประเมินหลักสูตรสํวนมากมาจากการประเมินในเชิงปริมาณ 
ท าให๎ได๎ข๎อค๎นพบที่ผิวเผินไมํลึกซึ้ง จึงควรมีการประเมินผลที่ใช๎วิธีการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ควบคูํกัน เพ่ือให๎ได๎ผลสมบูรณ๑และมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
               (8) ป๓ญหาด๎านการประเมินหลักสูตรทั้งระบบ การประเมินหลักสูตรทั้งระบบ มีการด าเนินงาน
น๎อยมาก สํวนมากมักจะประเมินผลเฉพาะด๎าน เชํน ด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด๎านวิชาการ 
(Academic Achievement) เป็นหลัก ท าให๎ไมํทราบสาเหตุที่แนํชัด 
              (9) ป๓ญหาด๎านการประเมินหลักสูตรอยํางตํอเนื่องคณะกรรมการประเมินหลักสูตรหรือผู๎ที่
เกี่ยวข๎องมักไมํประเมินหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง 
             (10) ป๓ญหาด๎านเกณฑ๑การประเมิน เกณฑ๑การประเมินหลักสูตรไมํชัดเจน ท าให๎ผลการประเมิน
ไมํเป็นที่ยอมรับ และไมํได๎น าผลไปใช๎ในการปรับปรุงหลักสูตรอยํางจริงจัง 
 
        2)  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

มีนักเรียนจ านวนหนึ่งประสบป๓ญหาอําน เขียนภาษาไทยไมํคลํอง ท าให๎มีป๓ญหาในการท าข๎อสอบ      
ด๎านการคิดวิเคราะห๑ หาเหตุผลและการคิดค านวณ  แนวทางการแก๎ไข คือ เรํงด าเนินการยกระดับการอํานออกเขียนได๎ 
อํานคลํอง เขียนคลํองให๎ได๎ครบ 100% ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ.   

3)  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
             (1) ครูไมเํข๎าใจกระบวนการนิเทศภายในวําเป็นกระบวนการท างานรํวมกันที่ใช๎เหตุผลการนิเทศ
เป็นการพัฒนาปรับปรุงวิธีการท างานของแตํละบุคคลให๎มีคุณภาพ  
              (2) ครูไมํมีความเชื่อมั่นวําได๎ปฏิบัติถูกต๎องและเกิดประโยชน๑สูงสุดตํอผู๎เรียนและตัวครูเอง 
               (3) ระบบนิเทศภายในสถานศึกษาไมเํชื่อมโยงกับระบบนิเทศการศึกษาของส านักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 
        4) กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
              (1) การรวบรวมข๎อมูล ให๎ได๎ฐานข๎อมูลด๎านวิชาการ บริหารงานบุคคล งบประมาณ ยังไมํเป็นป๓จจุบัน 
             (2) สรุปรายงานผลตํอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ยังไมํเป็นป๓จจุบัน 
             (3) ขาดการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑การด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
             (4) ครู ผู๎บริหารไมํสามารถด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษา วิจัยทางการศึกษา 
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      4.1.8  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

              ในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2563 ของกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา พบวํา           
มีป๓ญหา/อุปสรรค สรุปเป็น 3 ด๎าน พอสังเขป ดังนี้ 

  1) ด้านการวางแผน 
              (1) การแจ๎งจัดสรรงบประมาณลําช๎า ไมํสอดรับกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
     (2) งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรมาไมํเพียงพอตํอการบริหารจัดการ ท าให๎เกิดป๓ญหาในการ
ด าเนินงาน  
     (3) แผนปฏิบัติการประจ าปีขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากผู๎รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม บางสํวน         
ไมํสามารถจัดท าโครงการ/ กิจกรรม ให๎ครอบคลุมตามภารกิจ เนื่องจากต๎องรอ สพฐ. จัดสรรงบประมาณ   
     (4) ป๓ญหาการเปลี่ยนแปลงนโยบายบํอย ท าให๎ต๎องปรับแผนให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงภายใน
ระยะเวลาที่จ ากัด  
               (5) การเสนอของบพัฒนาจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียด มาตรการและแนวทางปฏิบัติจะมีความ
ยุํงยาก มีเงื่อนไข มีระยะเวลา และเปลี่ยนแปลงแก๎ไขรายการได๎ แตํก็ท าให๎ยุํงยากตํอการบริหารจัดการ จาก
สถานการณ๑การแพรํระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จึงท าให๎ไมํได๎งบประมาณ 

    2) ด้านงบประมาณ 
       (1) ได๎รับจัดสรรงบประมาณไมํสอดรับกับแผนงาน/โครงการ ท าให๎ผลการด าเนินงานไมํครอบคลุม      
กับตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 (2) ได๎รับอนุมัติงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดราชบุรีแล๎ว เนื่องจากมีสถานการณ๑การแพรํระบาด       
โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จึงท าให๎ไมํได๎งบประมาณในการด าเนินการ 

          3) ด้านการติดตามประเมินผล 
                 (1) การรายงานติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนด๎านด าเนินงานปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
(NISPA) และระบบการดูแลและติดตามการใช๎สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)  ซึ่งต๎องรายงานตามก าหนดระยะเวลา
ก าหนด สถานศึกษามีงานที่ต๎องรายงานหลายรายการ  จึงท าให๎การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการลําช๎า       
ต๎องคอยตรวจสอบหลายรอบ และติดตามทวงถามบํอยครั้ง 
     (2) การรายงานมีการน าระบบโปรแกรมใหมํ ๆ เข๎ามาใช๎ซึ่งต๎องศึกษาให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ใหมํ ๆ เสมอ ๆ เกิดความสับสน ยุํงยาก 
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       4.1.9 หน่วยตรวจสอบภายใน   
               เพ่ือให๎การปฏิบัติงานของหนํวยตรวจสอบภายใน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีข๎อเสนอแนะ
ดังตํอไปนี้ 
               ๑) ผู๎ยืมเงินทดรองราชการครั้งใหมํ ผู๎มีสิทธิ์ยืมจะต๎องช าระคืนเงินยืมครั้งเกําให๎เสร็จสิ้นกํอน
และขอยืมเงินได๎เพียงประเภทเดียวไมํวําจะเป็นเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ 
                   ๒) ระเบียบฯ และแนวปฏิบัติมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อยูํเสมอ เชํน การจัดซื้อ จัดจ๎างในระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑ (e-GP)  และ การปฏิบัติ ตามพระราช บัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข๎อง  ที่เป็นระเบียบพัสดุฯที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมํ 
               ๓) กระบวนการจ าหนํายพัสดุยังด าเนินการลําช๎า 
               4) กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได๎พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส๑
(e-GP) มีการพัฒนาระบบอยูํตลอดเวลา มีผลท าให๎การจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส๑ และแนวการ
ปฏิบัติ  ระเบียบที่เก่ียวข๎อง  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา 
               5) เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติมีจ านวนจ ากัดและการจัดซื้อจัดจ๎างแตํละครั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มี
ความยุํงยากซับซ๎อน ต๎องก าหนดระยะเวลาให๎เป็นไปตามระเบียบฯ และต๎องปฏิบัติตามระเบียบฯ            
ที่เก่ียวข๎องอยํางเครํงครัด เพ่ือความโปรํงใส ไมํให๎เกิดความเสียหายตํอทางราชการ 
               6) แนวทางการด าเนินงาน  หนังสือสั่งและระเบียบฯ ที่เกี่ยวข๎อง  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
อยูํเสมอ 
               7)  บางครั้งกระบวนการในการอนุมัติให๎มีหรือเลื่อนวิทยฐานะรายใหมํ อาจจะอนุมัติแตํงตั้ง
ลําช๎า ไมํทันชํวงเบิกจํายตรง ท าให๎มีการตกเบิกเงินวิทยฐานะ เจ๎าหน๎าที่ต๎องควบคุมสิทธิรายตัว เพ่ือไมํให๎มี
การเบิกจํายเงินตกหลํน 
               8) ระเบียบการเบิกจํายเงินตําง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ท าให๎เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงาน
จ าเป็นที่จะต๎องเรียนรู๎ และศึกษาระเบียบตําง ๆ ให๎เข๎าใจกํอนการท างานในทุกเรื่อง  เพ่ือความถูกต๎องของ
การปฏิบัติงาน 
              9) เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานมีจ านวนจ ากัด 
            10) เอกสารหลักฐานการด าเนินงาน  กองทุนสวัสดิการจักรยานสูํอนาคต  และกองทุนชลอ  กองสุทธิ์ใจ 
เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลําช๎าไมํเป็นตามก าหนดเวลา 
            11) ครูที่ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สํวนใหญํขาดความรู๎ความช านาญ
ประสบการณ๑และความมั่นใจในการท างาน เนื่องจากบางโรงเรียนขาดแคลนครู  มีการเปลี่ยนแปลง
ผู๎ปฏิบัติงานอยูํเสมอ และบางโรงเรียนปฏิบัติงานตามเข๎าใจของตนเองท าให๎เกิดป๓ญหาตํางๆเชํนงบประมาณ
ไมํเพียงพอเด็กได๎รับประทานอาหารไมํครบห๎าหมูํ อาหารไมํมีคุณภาพ และปริมาณไมํเหมาะสมกับเด็ก
นักเรียน จัดท าหลักฐานการเบิกจํายไมํถูกต๎อง  
             12) งบประมาณโครงการอาหารกลางวัน บางโรงเรียนได๎รับโอนลําช๎าและมีจ านวนจ ากัด จึงต๎อง
บริหารจัดการให๎เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวนนักเรียน 
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            13) การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสืบทอดตํอกันมาและเข๎าใจวําถูกต๎อง 
            14) การขาดความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติในเรื่องที่โรงเรียนด าเนินการ 
            15) ทัศนคติของหนํวยรับตรวจตํองานตรวจสอบภายใน 
            ๑๖) เอกสารหลักฐานการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมการใช๎จํายเงิน ยังไมํครบถ๎วนถูกต๎อง              
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วย
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง และเอกสารต๎นเรื่องขอเบิก         
ไมํแนบโครงการ ก าหนดการและรายชื่อนักเรียน เป็นต๎น  
            17) สถานศึกษาบางแหํงผู๎บริหารและบุคลากรผู๎ปฏิบัติงานไมํได๎ศึกษาวิธีการและแนวทางการ   
ใช๎จํายเงินงบประมาณเงินอุดหนุนป๓จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน สถานศึกษาบางแหํง  ไมํมีผู๎บริหาร
สถานศึกษา  บางแหํงขาดบุคลากร ท าให๎สถานศึกษาไมํได๎แตํงตั้งกรรมการหรือบุคลากรลงพ้ืนที่เยี่ยมบ๎าน
นักเรียนเพ่ือจัดเก็บข๎อมูลสถานะทางเศรษฐกิจครัวเรือนของนักเรียน เอกสารหลักฐานการเบิกจํายไมํถูกต๎อง 
กรณีจัดซื้อจัดจ๎าง จัดหา ไมํได๎ด าเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อ จัดจ๎าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และกรณีจํายเป็นเงินสดให๎แกํนักเรียน  ไมํได๎แตํงตั้งกรรมการอยํางน๎อย 3 คน 
รํวมกันจํายเงิน  หลักฐานการจํายไมํถูกต๎องตามระเบียบ 
           18) กรณีจ๎างเหมาท าอาหาร และกรณีโรงเรียนซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารและจ๎างแมํครัว เอกสาร
หลักฐานการด าเนินงานโครงการอาหารกลางยังไมํครบถ๎วนสมบูรณ๑ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและ     
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง  
           19)  ระเบียบฯ และแนวปฏิบัติมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ เชํน การจัดซื้อจัดจ๎างในระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑ (e-GP)  และยังเข๎าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และแก๎ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็นระเบียบพัสดุฯ ที่ปฏิบัติอยูํเดิม และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง  ที่เป็นระเบียบพัสดุฯ ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหมํ รวมถึงหนังสือสั่งการ  
เกณฑ๑คุณลักษณะตําง  ๆ 
           20) ครูที่ปฏิบัติงานสํวนใหญํขาดความรู๎ ความช านาญ  ประสบการณ๑ และขาดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติงาน  และยังมีการเปลี่ยนแปลงผู๎ปฏิบัติงาน หรือผู๎บริหารสถานศึกษาอยูํเสมอ 
           21) โรงเรียนมีการจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุ ไมํเป็นระบบยากตํอการ
ค๎นหาและการตรวจสอบ 
           22) โรงเรียนยังขาดการควบคุมพัสดุ  ไมํได๎จัดท าทะเบียนคุมทรัพย๑สิน  และการปฏิบัติงานด๎าน
การเงินบัญชีและพัสดุ ยังไมํครบถ๎วนถูกต๎องตามระเบียบฯ 
           23) แนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระเบียบที่เกี่ยวข๎อง  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ 
           24) เนื่องจากโรงเรียนมีจ านวนมาก ผู๎ตรวจสอบภายใน มีจ านวนจ ากัด ไมํสามารถให๎ค าปรึกษา
และข๎อเสนอแนะอยํางทั่วถึง 
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           25) สถานศึกษาบางแหํงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีบุคลากรน๎อยไมํมีผู๎บริหารสถานศึกษา บางแหํง
ข๎าราชการครูเกษียณ และไมํได๎ท ามอบหมายงานเป็นลายลักษณ๑อักษรไว๎ บุคลากรผู๎ปฏิบัติงานไมํมีความรู๎ 
ความเข๎าใจในเรื่องการเงิน บัญชีและพัสดุ และไมํได๎ศึกษาแนวทางการด าเนินงาน เนื่องจากขาด
ประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย๎ายบุคลากรผู๎ปฏิบัติงานอยูํเสมอ สํงผลให๎การ
ปฏิบัติงานไมํถูกต๎องตามระเบียบและแนวทางการด าเนินงานที่ก าหนดไว๎ 
            26) ระยะเวลาก าหนดสํงแผนการตรวจสอบประจ าปี กับการรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ประจ าปี อยูํในชํวงเวลาเดียวกันท าให๎มีการปฏิบัติงานอยํางเรํงรีบเกินไปและข๎อมูลอาจไมํครบถ๎วน สมบูรณ๑ 
            27) สถานศึกษารายงานผลการตรวจสอบให๎ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ลําช๎าไมํเป็นไปตามก าหนด    

    4.1.10 กลุ่มกฎหมายและคดี 
 1) ผู๎ร๎องเรียน ไมํสํ งพยานหลักฐานประกอบเรื่องร๎องเรียน หรือสํงหลักฐานที่ ไมํ เกี่ยวกับ เรื ่อง

ร๎องเรียนหรือแจ๎งข๎อมูลผิดพลาด ไมํชัดเจน 
 2) ผู๎ร๎องเรียนไมํทราบกระบวนการขั้นตอนการด าเนินการ ได๎เรํงรัดโดยก าหนดระยะเวลา หรือขอทราบผล

การด าเนินการทันที ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ไมํสามารถด าเนินการทันตามเวลาที่ก าหนด 
  3) ผู๎ร๎องเรียน สํงเรื่องให๎หนํวยงานหลายแหํงซ้ าซ๎อนในเรื่องเดียวกัน จึงเพิ่มภาระงานมากขึ้น 

 4) การพิจารณาการด าเนินการทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน อกศจ. และ กศจ. เป็นการ
ใช๎ดุลพนิิจการเสนอความคิดเห็นที่แตกตํางกัน การพิจารณาโทษสถานเบา ไมํพิจารณาตามหลักกฎหมาย 
วิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี ประกอบตามมาตรฐานโทษ จึงอาจจะมีผลในเรื่องของการปฏิบัติและละเว๎นการ
ปฏิบัติหน๎าที่ราชการ 

 5) การสอบสวนวินัย อาจมีจ านวนพยานที่เกี่ยวข๎องมีจ านวนมาก ประกอบด๎วย นักเรียน ผู๎ปกครอง      
ของนักเรียน พยานที่เกี่ยวข๎องอีกจ านวนหนึ่ง เป็นผลให๎กระบวนการสอบปากค าพยานเกิดความยุํงยาก เชํน พยาน
มีภูมิล าเนาไมํเป็นหลักแหลํง  ระยะทางหํางไกล นักเรียนย๎ายไปเรียนที่โรงเรียนอ่ืน พยานไมํให๎ความรํวมมือในการ
สอบปากค า พยานจ าเหตุการณ๑ไมํได๎เนื่องจากเกิดขึ้นมานานแล๎ว เกิดความยุํงยากในการรวบรวมข๎อเท็จจริง
ประกอบการพิจารณาด าเนินการ 
 6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่เป็น
คณะกรรมการสอบสวน จึงเป็นอุปสรรคในการแตํงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

7) ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย ตามระเบียบก าหนดระยะเวลาเรํงรัดไว๎ กรณีสอบสวนวินัย                    
ไมํร๎ายแรงจ านวน 90 วัน และสอบสวนวินัยอยํางร๎ายแรง 120 วัน คณะกรรมการสอบสวนไมํสามารถ
ด าเนินการแล๎วเสร็จตามก าหนดเวลา 

8) การแสวงหาพยานหลักฐานมีความยุํ งยาก ไมํสามารถรวบรวมให๎ครบถ๎วนสมบูรณ๑ มีสาเหตุ
และป๓จจัยตํางๆ เชํน พยานไมํให๎ความรํวมมือเนื่องจากยังไมํมีวิธีการค๎ุมครองพยานที่ เ พียงพอ เป็นผลให๎
การด าเนินการลําช๎า เนื่องจากต๎องใช๎พยานหลักฐานสนับสนุนการกระท าความผิดอยํางชัดแจ๎ง  
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9) คณะกรรมการสอบสวนไมํมีความรู๎ความสามารถทางด๎านกฎหมาย ระเบียบการด าเนินการทาง
วินัยเพียงพอและยังขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ๑เพ่ือรํวมเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย นิติกร 
และผู๎รํวมเป็นคณะกรรมการฯ มีภาระหน๎าที่อื่นๆ จึงเป็นผลให๎การด าเนินการสอบสวนลําช๎า 
 10) กรณีท่ีผู๎ขอรับค าปรึกษาไมํทราบข๎อมูลที่ถูกต๎อง หรือเป็นการปรึกษาแทนผู๎อื่น การให๎ค าปรึกษา
อาจมีความคลาดเคลื่อนได๎ 
 11) กรณีขอรับค าปรึกษาที่เกี่ยวข๎องกับระเบียบกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายพิเศษ อาจไมํสามารถ
ให๎ค าปรึกษาได๎สมบูรณ๑ เนื่องจากมีรายละเอียดที่ต๎องสืบค๎นและวิเคราะห๑มากมาย จะแนะน าให๎ขอ
ค าปรึกษาจากเจ๎าหน๎าที่หรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องโดยตรง 
 12) กรณีให๎ค าปรึกษาบุคคลที่มีกรณีขัดแย๎ง หากไมํทราบข๎อมูลของคูํขัดแย๎ง จะไมํสามารถให๎ค าปรึกษา      
ที่เป็นกลางและเป็นธรรมได๎  
 13) กรณีผู๎ขอรับค าปรึกษาเป็นเพศหญิง ขอรับค าปรึกษาเรื่องครอบครัวอาจไมํสะดวกที่จะ
ปรึกษานิติกรชาย 
 14) สถานที่ให๎ค าปรึกษาไมํรโหฐานและมิดชิดเพียงพอในการคุ๎มครองสิทธิของผู๎ขอค าปรึกษาได๎
อยํางสมบูรณ๑ 

15) การบังคับคดี พบวําลูกหนี้ไมํมีทรัพย๑สินใดที่สามารถยึด อายัด ขายทอดตลาดน าเงินมาช าระหนี้ตามค า
พิพากษาได ๎และการด าเนินกระบวนการขั้นตอนการยื่นค าขอรับช าระหนี้ในคดีล๎มละลาย ตํอเจ๎าพนักงานพิทักษ๑ทรัพย๑
มีความยุํงยาก และเมื่อศาลพิพากษาให๎ลูกหนี้ล๎มละลายแล๎ว ทางราชการซึ่งเป็นเจ๎าหนี้ไมํได๎รับชดใช๎หนี้ 

16) การสืบหาหลักทรัพย๑ในบางครั้งหนํวยงานที่ เกี่ยวข๎องไมํให๎ความรํวมมือ หรือให๎ความรํวมมือ
แตํลําช๎าในการให๎ข๎อมูลน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการ 
 17) งบประมาณในการจัดท าเอกสารเผยแพรํความรู๎ การจัดท าโครงการ การจัดหาวิทยากรบุคลากร
ผู๎ปฏิบัติงานจัดท าผลงานทางวิชาการ มีจ านวนจ ากัดไมํเพียงพอส าหรับการด าเนินการให๎เกิดผลส าเร็จ 

4.2 ข้อเสนอแนะ 

          จากป๓ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุํมตําง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แตํละกลุํมได๎มีข๎อเสนอแนะ เพื่อน าไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนางานให๎มี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

        4.2.1 กลุ่มอ านวยการ 
               1) งานบริหารทั่วไป 
                       (1) งานมูลนิธิควรด าเนินการสรรหากรรมการที่มีอายุไมํสูงมากเพ่ือความสะดวกในการ 
ด าเนินงาน  
              (2) เมื่อข๎าราชการต๎องไปราชการเรํงดํวนควรแจ๎งผู๎อ านวยการกลุํมทราบ 
              (3) ควรแจ๎งผู๎บริหารสถานศึกษาให๎วางแผนมาประชุมผู๎บริหารสถานศึกษาด๎วยตนเอง  
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              (4) พิจารณานักศึกษาที่จะมาฝึกงาน ให๎ตรงกับความรู๎ ความสามารถที่เรียน  
              (5) ควรมีการจัดประชุมคณะท างานฯ    เพ่ือทบทวนมาตรการในการประหยัดพลังงาน
เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ตํอไป 
                       (6) ควรให๎ความรู๎เพ่ิมเติมแกํผู๎เกี่ยวข๎อง ให๎ปฏิบัติตามแบบหนังสือราชการตามระเบียบ
งานสารบรรณ 
                       (7) เสริมสร๎างความรู๎  ความเข๎าใจ ในระบบการควบคุมภายใน  ขั้นตอนการด าเนินงาน  
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข๎อง ให๎กับสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลสนับสนุนการหา
แนวทาง ปฏิบัติที่สามารถแก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางถาวร มีแนวทางที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ๑แตํละสถานการณ๑ 
                        (8) การปฏิบัติงาน One stop service  ผู๎มีอ านาจลงนามควรมีปฏิทินก าหนดการออก 
ไปปฏิบัติราชการ ซึ่งเจ๎าหน๎าที่จะประสานงานกับผู๎มาขอใช๎บริการเพ่ือวางแผนเวลาการมาติดตํอราชการได ๎ 

        4.2.2 กลุ่มนโยบายและแผน 

  เพ่ือให๎การด าเนินงานของกลุํมนโยบายและแผน  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1) ด้านการวางแผน 
        ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  (Action Plan) ประเด็นส าคัญอยูํที่การได๎มาซึ่งความ
จ าเป็น ในการจัดท าแผน และการวิเคราะห๑โอกาสผลส าเร็จที่เกิดจากแผนที่มีตํอเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
ดังนั้น ในปีตํอไปทั้งผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานในสายงานตําง ๆ จะมีการพัฒนาการด าเนินงาน ดังตํอไปนี้ 

      1. จัดให๎มีการด าเนินงานในการสร๎างความมีสํวนรํวมเพ่ิมมากขึ้น  โดยการการปรึกษาหารือ
ถึงแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทิศทางในการขับเคลื่อนงานเพ่ือให๎เกิดความเป็นรูปธรรม รวมทั้ง          
สิ่งที่คาดหวังและผลส าเร็จที่เป็นเปูาหมายของโครงการแตํละโครงการให๎เกิดความชัดเจน เพ่ือให๎ 
แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการก าหนดแผนสูํการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให๎เกิดผล
ส าเร็จตํอองค๑กร  
       2. มีการเตรียมการ การวางแผนในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พัฒนาให๎มี
การประชุมผู๎เกี่ยวข๎อง เพื่อเตรียม ความพร๎อมในการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีลํวงหน๎า เพ่ือเป็นการสร๎าง
ความเข๎าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เชํน แนวนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัดทุกระดับ กรอบ
ระยะเวลาของแผน งบประมาณที่จัดสรร จัดเตรียมข๎อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องและที่ทันสมัย  ให๎พร๎อม
ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
       3. ด๎านการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ควรด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎ แตํอาจมีการ
ยืดหยุํนได๎ตามความเหมาะสม  ผู๎รับผิดชอบโครงการต๎องพยายามด าเนินกิจกรรมให๎เป็นไปตามแผนก าหนด 
ทั้งในด๎านระยะเวลา กิจกรรม รวมทั้งสามารถแก๎ไขป๓ญหาตําง ๆ เพ่ือให๎สามารถด าเนินกิจกรรมได๎ครบถ๎วน 
       4. ด๎านการติดตามและประเมินผล  ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎การด าเนินงานเป็นไปตามแผน หรือเมื่อเกิดป๓ญหาควรให๎ค าปรึกษาและ
แก๎ไขป๓ญหาอยํางจริงจัง จัดให๎มีการสรุป รายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการตํอผู๎บริหาร 
มีการแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโดยมีบุคลากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มารํวมเป็น
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เครือขํายกับโรงเรียนในการติดตามและประเมินผล และควรก าหนดตัวชี้วัดของแผนงาน/ โครงการ         
ให๎ชัดเจน รวมทั้งจัดท าแบบประเมินโครงการด๎วย 

      5. ผู๎รับผิดชอบโครงการควรศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณ
นั้น ๆ วําจังหวัดราชบุรี มีแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางใดแล๎วจึงน าแนวทางมาประกอบการเสนอ
โครงการไปยังจังหวัดราชบุรี  

                6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะต๎องมีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให๎สูงขึ้น 
โดยวิธีการที่หลากหลาย เชํน การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือให๎เกิดขนาดที่เหมาะสมกับบริบทของ เขต
พ้ืนที่ รวมถึงการหารูปแบบในการบริหารจัดการให๎โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเพื่อการใช๎ทรัพยากรอยําง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพตํอไป 

               7. ให๎กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงเขตพ้ืนที่ลงพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ และ
จัดให๎มีการรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎ปกครอง นักเรียนและชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              8. ให๎กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ และจัดให๎มี
การรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎ปกครอง นักเรียนและชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 2) ด้านงบประมาณ 
     1. เมื่อโรงเรียนได๎รับการจัดสรรงบประมาณ และมีเงินเหลือจํายจากการด าเนินงาน บรรลุ
วัตถุประสงค๑ และเปูาหมายผลผลิต หรือโครงการตามที่ได๎รับการจัดสรรงบประมาณหรือจากการจัดซื้อจัด
จ๎างแล๎ว สามารถไปด าเนินการจัดหาครุภัณฑ๑ และสิ่งกํอสร๎างที่จ าเป็นและเป็นประโยชน๑ตํอโรงเรียนใน
สังกัด โดยไมํมีการระงับการด าเนินการเพื่อน าคืนสํวนกลาง   
              2. ใช๎ระบบการจัดการความรู๎  (knowledge management) ในองค๑กร เพ่ือเป็นการแบํงป๓น
ความรู๎ในการท างานระหวํางเพ่ือนรํวมงาน จะท าให๎ความรู๎ในการท างานเพ่ิมพูนมากขึ้น และเป็นการ     
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
              3. ควรมีการจัดสรรงบประมาณไว๎ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสามารถให๎ความ
ชํวยเหลือได๎ตามความต๎องการเรํงดํวน   

  3) ด้านการติดตามประเมินผล 
    1. ควรมีการบูรณาการระบบการรายงานการผลการด าเนินงานของ สพฐ. ให๎สามารถใช๎ข๎อมูล
รํวมกันได๎ เพ่ือลดความซ้ าซ๎อน 
    2. เนื่องจากมีระบบที่ต๎องติดตามและรายงานหลายระบบ และมีการก าหนดระยะเวลาในการ
รายงานชัดเจน ผู๎รับผิดชอบควรเรํงด าเนินการตั้งแตํระยะแรก ๆ ที่มีการแจ๎ง เพ่ือไมํให๎เกิดป๓ญหาในการ
รายงานไมํทันตามก าหนด 
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4.2.3 กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร 
                1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ควรอบรมให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผํานดาวเทียม  (DLTV) ให๎มากขึ้น  
ซึ่งป๓จจุบันต๎นทางมีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎หลายชํองทาง เชํน เว็บไซต๑ แอปพลิเคชั่น 

2) ควรจัดหาอุปกรณ๑เพ่ิมเติม เชํน กล๎องวีดีโอคุณภาพ HD ที่สามารถควบคุมได๎ด๎วยรีโมท
คอนโทรล 

 3) ควรจัดหาบุคลากรที่มีความรู๎ ความสามารถ ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 4) ควรฝึกอบรมบุคลากรบนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให๎มีความรู๎ความเข๎าใจด๎าน

เทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 
         5) ผู๎เข๎าอบรมต๎องเข๎าใจในรายละเอียดสาระส าคัญของเรื่อง หลักเกณฑ๑ ระเบียบวิธีการ

ปฏิบัติทุกขั้นตอน และปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด 
 6) อบรมการใช๎งานเครื่องเสียง  

  
       4.2.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

      1) มีการให๎ความรู๎แกํผู๎ที่จะเกษียณ ถึงสิทธิประโยชน๑ที่จะได๎รับเมื่อเกษียณอายุ  ควรเตรียม
หาเอกสารหลักฐานให๎ครบถ๎วน เชํน วันเวลาทวีคูณ หรือจังหวัดเสี่ยงภัยที่ตนเองปฏิบัติงานอยูํ 

      2) การใช๎สื่อ Social  ควรมีการตรวจสอบให๎ถูกต๎อง ชัวร๑ กํอน แชร๑ 
      3) แนะน าผู๎รับบ านาญจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู๎ขอรับบ าเหน็จตกทอดให๎ระบุบุคคล

นอกเหนือจากทายาทตามกฎหมาย 
      4) เจ๎าหน๎าที่ต๎องประสานงานทางด๎านกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ แจ๎งแนวปฏิบัติให๎

ชัดเจนกับกรมการปกครองในการขอให๎สอบปากค าทายาทเพ่ือขอรับเงินกรณีสมาชิกถึงแกํกรรม 
               5) กรณีข๎าราชการขอลาออกจากราชการ ถ๎าอายุราชการไมํถึง 10ปี จะไมํได๎รับบ าเหน็จ
บ านาญแตํได๎รับเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เป็นเงินสะสม+สมทบ+ผลประโยชน๑ ควรแนะน าให๎แจ๎ง
ข๎าราชการทราบเพ่ือมาขอรับเงินดังกลําว ซึ่งหากอายุราชการ 10 ปีขึ้นไป สามารถขอรั บเงินบ าเหน็จ
บ านาญข๎าราชการ ทาง สพป.ราชบุรี จะบันทึกตามระบบ e-pension ขอรับเงินไปพร๎อมกับการขอรับเงิน
บ าเหน็จบ านาญข๎าราชการได๎ 

       6) เจ๎าของโครงการ และเจ๎าหน๎าที่ต๎องมีการประสานงานและมีการบริหารจัดการที่ดี เป็นระบบ      
กับฝุายแผนงบประมาณ และงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย๑ 

      7) โรงเรียนต๎องด าเนินการสํงเรื่องเบิกเงินคําตอบแทนของลูกจ๎างภายในก าหนดเวลาที่แจ๎งให๎
ปฏิบัติ  เพ่ือที่จะได๎ตรวจสอบเอกสารการเบิกจํายให๎ถูกต๎อง  

      8) หากมีลูกจ๎างชั่วคราวลากิจสํวนตัวระหวํางเดือน  โรงเรียนต๎องแจ๎งให๎เจ๎าหน๎าที่ผู๎ เบิกทราบ
กํอนที่จะโอนเงินคําตอบแทนประจ าเดือนให๎กับลูกจ๎างชั่วคราว 

      9) โรงเรียนควรน าเงินประกันสัญญา สํงฝากเข๎าส านักงานคลังจังหวัด ภายในเวลาที่ก าหนด 
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    10) โรงเรียนควรส าเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ๎างที่ได๎รับงบประมาณ เก็บไว๎ที่โรงเรียนทุกเรื่อง  
เพ่ือใช๎เป็นหลักฐานในการถอนคืนเงินประกันสัญญา 

    11) โรงเรียนควรทราบเกี่ยวกับอัตราคําบริการสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงการคลัง  และ
ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและคําเลําเรียน  เพ่ือตรวจสอบกํอนสํงเรื่องเบิกเงินมายังส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

    12) โรงเรียนควรทราบวําเอกสารที่ใช๎ประกอบการขอเบิกเงินต๎องประกอบด๎วยอะไรบ๎าง 
      13)  สมควรให๎ค าแนะน า ชี้แจงแนวทางในการขอเบิกตามระเบียบการปฏิบัติงานกับผู๎ขอเบิก  
      14) ติดตํอประสานงาน กับ ธอส.เพ่ือเรํงด าเนินการจัดสํงใบเสร็จรับเงินให๎เร็วขึ้น ทันตาม
ก าหนดการขอเบิกเงินในแตํละเดือน 
       15) เจ๎าหน๎าที่การเงิน ทักท๎วง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ทักท๎วง  หากผู๎ยืมไมํได๎ด าเนินการ
ตามค าทักท๎วงและไมํได๎ชี้แจงเหตุผล ให๎ด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืม 
       16) ติดตํอประสานงานผู๎ปฏิบัติและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพื่อเรํงด าเนินการจัดสํงใบแจ๎งหนี้ให๎
เร็วขึ้น 

     17) ควรมีมาตรการก าหนดการสํงเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงิน 
     18) เปิดเครื่อง EDC ไว๎ตลอดเวลา เพื่อรองรับการอัพเดทจากธนาคารกรุงไทย 

               19) การเสนอขอซื้อ/ขอจ๎าง   ผู๎รับผิดชอบหรือผู๎ได๎รับมอบหมาย  ต๎องท าความเข๎าใจ ศึกษา
ขั้นตอนพร๎อมกรอกข๎อมูลและตรวจทานข๎อมูลให๎ละเอียดทุกครั้ง 
               20) ผู๎รับผิดชอบ/ผู๎ได๎รับมอบหมาย  ควรจัดท าแผนในการจัดหาพัสดุในแตํละโครงการก าหนด
วัตถุประสงค๑  และระยะเวลาในการจัดหาให๎ชัดเจน  เมื่อได๎รับอนุมัติเงินงบประมาณ ควรรีบด าเนินการ 
เพ่ือให๎การด าเนินงานจัดหามีประสิทธิภาพและส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว๎   
               21) ผู๎ปฏิบัติควรเตรียมเอกสารรายละเอียดให๎ครบถ๎วนกํอนจะปฏิบัติงาน “บันทึกข๎อมูลเข๎าใน
ระบบ GFMIS” 
               22) ผู๎ปฏิบัติงานต๎องมีสมาธิในระหวํางปฏิบัติงาน มีความละเอียดรอบคอบ ในการบันทึก
ข๎อมูล เพราะข๎อมูลที่น าเข๎าระบบจะเก่ียวกับตัวเลขเป็นสํวนใหญํ ทั้งนี้ เพื่อปูองกันมิให๎เกิดความผิดพลาดใน
การบันทึกข๎อมูล อันจะสํงผลกระทบตํอหลายสํวนด๎วยกัน เชํน เกี่ยวกับงบประมาณ แหลํงของเงศูนย๑ต๎นทุน
ของหนํวยงาน เป็นต๎น 
               23) ควรตรวจสอบและวิเคราะห๑รายการสินทรัพย๑ที่ได๎มาให๎ตรงตามประเภทหมวดสินทรัพย๑ 
               24) เจ๎าหน๎าที่พัสดุเรํงด าเนินการส ารวจรายการครุภัณฑ๑ ให๎ครบถ๎วนและเป็นป๓จจุบัน 
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      4.2.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       1) ควรพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด๎านบริหารงานบุคคลให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ๑เพ่ือให๎มีความรู๎ ความสามารถ ในการสร๎างเสริมศักยภาพ          
              2) ควรทบทวนบทบาทหน๎าที่ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ชัดเจนเพ่ือปรับกระบวนการและขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน ให๎กระชับและมีประสิทธิภาพรวดเร็ว  
             3) ควรแก๎ไขและยกเว๎นเงื่อนไขการจัดสรรอัตราก าลังข๎าราชการครู  ในสถานศึกษาที่วํางจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เพ่ือให๎มีอัตราก าลังเหมาะสมกับภาระงาน 
 

4.2.6  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กลุ่มงานฝึกอบรม 
1) ควรมีการประเมินสมรรถนะ และจัดท าแผนพัฒนาตนเอง ID Plan และส ารวจความ

ต๎องการและความจ าเป็น กํอนจัดท าโครงการอบรม 
2) ควรมีการประเมินกํอนการอบรม ระหวํางการอบรม และหลังการอบรม เพ่ือผลการ

ติดตามและประเมินผลการอบรมท่ีถูกต๎องและชัดเจน 
3) ควรจัดท าแนวปฏิบัติ เชํน การขออนุญาตไปราชการ การขออนุญาตไปศึกษาดูงาน  

ขั้นตอน การเข๎ารับการพัฒนาโครงการตํางๆ ให๎ชัดเจนและแจ๎งไปยังสถานศึกษา และมีการย้ าเตือนแนว
ปฏิบัติที่มีการปฏิบัติไมํถูกต๎องในการประชุมผู๎บริหาร 

4) ควรมีการจัดท าทะเบียนข๎อมูลผู๎มีความสามารถในแตํละเรื่องเพ่ือสะดวกตํอการ
คัดเลือกและสนับสนุนให๎เข๎ารับการพัฒนา อบรม ประชุม สัมมนา เป็นคณะท างาน หรือวิทยากร 

5) การพัฒนาด๎วยระบบออนไลน๑ ต๎องมีการปรับปรุงระบบในการรองรับส าหรับผู๎เข๎ารับ
การพัฒนาพร๎อมๆกันเป็นจ านวนมาก  และมีขั้นตอนในการพัฒนาที่ไมํยุํงยากซับซ๎อน 

          -  กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 
1) ควรมีการย้ าเตือนระเบียบหลักเกณฑ๑ตํางๆ ที่เกี่ยวกับการลาศึกษาตํอ การอนุญาตไป

ราชการ ไปศึกษาดูงาน การไปเข๎ารับการอบรม ทั้งในการประชุม และทางเอกสาร 
2) หนํวยจัดการพัฒนาฯ  ควรมีการก าหนดปฏิทินการด าเนินโครงการ และวิธีการสมัคร

เข๎ารํวมโครงการให๎ชัดเจน 
3) การอนุญาตไปให๎ครูไปเข๎ารับการอบรม ต๎องพิจารณาให๎ตรงกับความจ าเป็นและไมํ

กระทบตํอการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของโรงเรียน เป็นส าคัญ 
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4.2.7 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
            1) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

(1) ควรสํงเสริมให๎สถานศึกษารํวมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติมากขึ้น 
                       (2)  โรงเรียนควรได๎รับการพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวม มีการนิเทศจ านวนสถานศึกษา
เพ่ิมขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ผลการปฏิบัติงานที่ดี สํงเสริมโรงเรียนต๎นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวมให๎มี
นวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติที่ดีด๎านการจัดการศึกษาเรียนรวม สํงเสริมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎โดยการประชุม 
การจัดนิทรรศการ การผลิตสื่อการสอน การจัดท าสื่อออนไลน๑ และการถอดบทเรียน (AAR) 
                  (3) ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
                    (4)  มีการอบรมเพ่ิมองค๑ความรู๎  ทักษะ กระบวนการให๎มากขึ้นจากเดิม 
                    (5)  ควรมีวทิยากรแกนน าเพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจการสอนเพศวิถีอยํางถูกต๎อง 
                    (6)  มีการสร๎างสื่อและรูปแบบที่ทันสมัย 
                        (7)  ผู๎ปฏิบัติหน๎าที่รับผิดชอบ ต๎องจัดวางระบบและการด าเนินงานไว๎ลํวงหน๎าพร๎อมด าเนินงาน         
เป็นระบบอยํางตํอเนื่องเพ่ือให๎ทันกับระยะเวลาของปีงบประมาณ 
                   (8) กิจกรรมหรือโครงการจากสํวนกลางมีมากเกินไป ดังนั้นสํวนกลางควรมีโครงการให๎น๎อยลง       
แตํสํงเสริมสนับสนุนโครงการที่เกิดจากความต๎องการที่สอดคล๎องกับบริบทของเขตพ้ืนที่และโรงเรียนให๎มากขึ้น    
บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กแตํเข๎ารํวมโครงการหลายโครงการสํงผลให๎ครูใช๎เวลาสํวนมากมา
ท ากิจกรรมหรือโครงการตํางๆ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎การวางแผนการใช๎สื่อ การวางแผนการวัดผล
และการสร๎างเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายจึงน๎อยลงไปด๎วย 
                      (9)  มอบนโยบายให๎กลุํม/งานของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ท าวิจัยเพ่ือพัฒนางาน อยํางน๎อย 1 เรื่อง ตํอปี  
                (10) มอบนโยบายให๎ศึกษานิเทศก๑ท าวิจัยเพื่อพัฒนางานอยํางน๎อย 1 เรื่องตํอปี  
                (11) นิเทศ ก ากับ ติดตามให๎สถานศึกษาทุกแหํง และครูผู๎สอนท าวิจัยเพ่ือพัฒนางานอยําง
น๎อย 1 เรื่องตํอปี  
                (12) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอยํางตํอเนื่อง เน๎นการจัดโดยเขตพ้ืนที่การศึกษามากกวํา
สํวนกลางที่จัดเป็นภูมิภาค  เนื่องจากศึกษานิเทศก๑เจ๎าของพ้ืนที่มีความเข๎าใจในความต๎องการ ประเด็นที่
ควรพัฒนา (รายละเอียดที่ต๎องพัฒนา) มากกวําการจัดโดยสํวนกลาง และให๎วิทยากรที่ยังไมํเข๎าใจสภาพ   
ของครูในแตํละพ้ืนที่ไปรับเรื่องทีไมํตรงความต๎อง หรือตรงแตํน๎อย  

  2)  กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
       (1)  ควรสํงเสริมให๎สถานศึกษารํวมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแหํงชาติมากข้ึน  
               (2) พัฒนายกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยก าหนดคําเปูาหมายดังนี้ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

คะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 

2562 

ค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 2563 

(+3%) 

คะแนนเฉลี่ย 
 ปีการศึกษา 

2562 

ค่าเป้าหมาย 
 ปีการศึกษา  

2563(+3%) 

ภาษาไทย 48.02 49.46 52.01 53.57 

ภาษาอังกฤษ 30.27 31.18 28.09 28.93 

คณิตศาสตร๑ 31.25 32.19 22.33 23.00 

วิทยาศาสตร๑ 33.74 34.75 28.46 29.31 

เฉลี่ยร้อยละ 35.82 36.89 32.72 33.70 

  3)  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
       (1) ควรชี้แจงในหนังสือราชการให๎ชัดเจนในเรื่องของเกณฑ๑การตรวจสอบระดับ 1 ดาว ระดับ 
2 ดาว และระดับ 3 ดาว 
       (2)  ควรจัดงบประมาณเพ่ิมเติมให้โรงเรียนทุกปีงบประมาณ 
       (3) ควรสร๎างความเข๎าใจในรายละเอียดทุกกิจกรรมอยํางละเอียด 

  4)  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
                  (1) ปีงบประมาณ  2564  ควรมีการด าเนินการเรื่องการพัฒนาจัดการศึกษาเรียนรวม เชํน 
การจัดอบรมเรื่องการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล( IEP) การให๎ความรู๎เรื่องการคัดกรองเด็ก
นักเรียนพิการ การจัดท าสื่อการเรียนการสอนและสื่อออนไลน๑ เพ่ิมชํองทางการให๎บริการคุณครูการศึกษา
พิเศษที่หลากหลาย เชํน การสอบถามทางโทรศัพท๑ เว็บไซด๑การศึกษา แพลตฟอร๑มการเรียนออนไลน๑ อีเมล๑ 
หรือLine เป็นต๎น 
                  (2) ต๎องมีการจัดให๎ความรู๎ส าหรับครูผู๎ปฏิบัติหน๎าที่ทุกปี 
         (3)  โรงเรียนจัดศูนย๑การเรียนรู๎แบบยํอมบ๎าน โดยขอความรํวมมือจากชุมชน จัดเป็นศูนย๑
การเรียนรู๎รํวมกันในชํวงสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
   (4) โรงเรียนต๎องการให๎ต๎นสังกัดดูแลชํวยเหลือเรื่องงบประมาณ อุปกรณ๑ และวัสดุสิ้นเปลือง
ที่โรงเรียนจ าเป็นเป็นต๎องใช๎เพื่อเป็นการปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดเชื้อดังกลําว 

   5)  กลุ่มงานอ่ืน ๆ 
         (1)  ควรมีชํองทางการติดตํอประสานงานที่งํายตํอการประชาสัมพันธ๑อยํางรวดเร็ว 

        (2) วิเคราะห๑ วางแผน การด าเนินการให๎ครบคลุม การเปิดเผยข๎อมูลถูกต๎อง ชัดเจนทุก
ประเด็น และสืบค๎นได๎งําย 
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      4.2.8  กลุ่มสง่เสริมการจัดการศึกษา 
               เพ่ือให๎การด าเนินงานของกลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีข๎อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
    1) ด้านการวางแผน 

      (1) ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทิศทางในการขับเคลื่อนงานเพ่ือให๎เกิด ความเป็น
รูปธรรม รวมทั้งสิ่งที่คาดหวังและผลส าเร็จที่เป็นเปูาหมายของโครงการแตํละโครงการให๎เกิดความชัดเจน เพ่ือให๎ 
แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการก าหนดแผนสูํการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให๎เกิดผลส าเร็จ
ตํอองค๑กร  
        (2) เตรียมความพร๎อมในการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีลํวงหน๎า เพ่ือเป็นการสร๎างความเข๎าใจ     
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
        (3) ด๎านการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ควรด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎ แตํอาจมีการยืดหยุํน
ได๎ตามความเหมาะสม  ผู๎รับผิดชอบโครงการต๎องพยายามด าเนินกิจกรรมให๎เป็นไปตามแผนก าหนด ทั้งในด๎าน
ระยะเวลา กิจกรรม รวมทั้งสามารถแก๎ไขป๓ญหาตํางๆ เพ่ือให๎สามารถด าเนินกิจกรรมได๎ครบถ๎วน 

   2) ด้านงบประมาณ 
        (1) ปรับแผนงาน/โครงการให๎สอดรับกับงบประมาณท่ีได๎รับจัดสรร   
                 (2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีงบประมาณส ารอง เพ่ือสามารถให๎ความชํวยเหลือได๎
ตามความต๎องการเรํงดํวน   
    3) ด้านการติดตามประเมินผล 
      (1) ควรมีการบูรณาการระบบการรายงานการผลการด าเนินงาน ให๎สามารถใช๎ข๎อมูลรํวมกัน
ได๎ เพื่อลดความซ้ าซ๎อน 
      (2) เนื่องจากมีระบบที่ต๎องติดตามและรายงานหลายระบบ และมีการก าหนดระยะเวลาใน
การรายงานชัดเจน ผู๎รับผิดชอบควรเรํงด าเนินการตั้งแตํระยะแรก ๆ ที่มีการแจ๎งเพ่ือไมํให๎เกิดป๓ญหาในการ
รายงานไมํทันตามก าหนด 

    4.2.9  ตรวจสอบภายใน 
             ๑)  ควรมีคูํมือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการยืมเงิน การจํายเงินยืม และการสํงใช๎เงินยืมทดรองราชการ
ของหนํวยงาน เพ่ือให๎ผู๎ที่ท าหน๎าที่เกี่ยวกับเงินทดรอง และผู๎ที่เกี่ยวข๎องใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
อยํางถูกต๎อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
             2) ให๎ค านวณคําเสื่อมราคาให๎ครบถ๎วนเป็นป๓จจุบันและบันทึกประวัติการซํอมบ ารุงครุภัณฑ๑     
ในทะเบียนคุมทรัพย๑สินส าหรับครุภัณฑ๑ที่มีการซํอมบ ารุงให๎ครบถ๎วนทุกรายการ และส ารวจรายการ
ครุภัณฑ๑ที่ไมํมีหมายเลขหรือรหัสครุภัณฑ๑ โดยสอบทานกับทะเบียนคุมทรัพย๑สินที่บันทึกไว๎ครบถ๎วน      
เป็นป๓จจุบันแล๎ว และให๎เขียนรหัสครุภัณฑ๑ก ากับที่ตัวครุภัณฑ๑ให๎ถูกต๎ องตรงกับทะเบียนคุมทรัพย๑สิน      
เพ่ือปูองกันและควบคุมทรัพย๑สินของทางราชการไมํให๎สูญหาย 
           3) ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการปฏิบัติงาน  ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานฯ ระเบียบ ข๎อบังคับ    
ที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงาน อยูํเสมอ และจัดท าคํูมือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให๎สามารถปฏิบัติงาน
ได๎อยํางครบถ๎วนถูกต๎องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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           4) เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎ตรวจสอบภายในต๎องศึกษา และรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ ให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางครบถ๎วน
ถูกต๎องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
           5) จัดท าคูํมือแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
           6)  ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎ตรวจสอบ ต๎องศึกษา สืบค๎นแนวทางการด าเนินงานฯ ระเบียบ ข๎อบังคับ 
หนังสือสั่งการที่เก่ียวข๎องในการปฏิบัติงาน อยูํเสมอ 
           7)  หนํวยตรวจสอบภายในได๎สรุปผลการตรวจสอบและแจ๎งผลการตรวจสอบพร๎อมข๎อเสนอแนะ
ให๎ผู๎รับตรวจทราบ(กรณีที่มีข๎อสังเกต) เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตํอไป 
           8) เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎ตรวจสอบภายในต๎องศึกษาระเบียบ ข๎อบังคับ หลักเกณฑ๑แนวทาง
การด าเนินงานตําง ๆ ให๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนการท างาน เพ่ือให๎สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางถูกต๎อง ตรงตามระเบียบ และมีการพัฒนาความรู๎เกี่ยวกับการท างานของตนโดยศึกษา
เรียนรู๎จากแหลํงความรู๎ เว็บไซด๑ และมีการจัดท าคูํมือการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานให๎ เกิด
ความมีประสิทธิภาพตํอไป 
           9) จัดท าหลักฐานการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการจักรยานสูํอนาคตและกองทุนชะลอ กองสุทธิ์ใจ 
เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให๎ทันการตรวจสอบภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ๑ ของปีถัดไปเป็น อยํางช๎า 
         10)  โรงเรียนและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง   เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันควรศึกษาแนวทางการ
ด าเนินงานฯ ตามระเบียบข๎อบังคับและบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยูํให๎เหมาะสม และนักเรียนได๎รับอาหาร
กลางวันครบทุกคน 
           11) โรงเรียนควรให๎ความส าคัญ  เรื่องโครงการอาหารกลางวันและจัดซื้อวัตถุดิบให๎มีคุณภาพ ตลอดจนความ
สะอาดของโรงอาหาร  แมํครัว  อุปกรณ๑การท าบรรจุอาหาร ฯลฯ  มีการปิดปูายรายการอาหารแตํละวัน ในโรงอาหา
ให๎ผู๎ปกครองและนักเรียนทราบ เพ่ือความโปรํงใส และเสริมสร๎างการมีสํวนรํวม 
         12) โรงเรียนควรจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  ให๎เป็น
ระบบเป็นแฟูม สามารถตรวจสอบและสืบค๎นได๎งําย 
             ๑3)  มีการให๎ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติในเรื่องท่ีโรงเรียนด าเนินการ 
         ๑4)  มีการติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบ ตามข๎อเสนอแนะและข๎อทักท๎วง 
         ๑5)  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหารสถานศึกษาและผู๎ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ รวมทั้ง
สถานศึกษาที่มีป๓ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ควรมีการประสานงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เพ่ือขอทราบแนวปฏิบัติงานที่ถูกต๎องตํอไป 
         ๑6)  ให๎มีครูธุรการท าหน๎าที่การเงิน บัญชีและพัสดุประจ าแตํละโรงเรียน 
         17) ให๎สถานศึกษาถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่
เกี่ยวข๎อง และควรศึกษาเรื่องที่โรงเรียนด าเนินการวําจะต๎องปฏิบัติตามระเบียบทางการเงินหรือตามระเบียบพัสดุฯ   
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        18) ผู๎บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ควรศึกษาแนวทางการด าเนินการใช๎เงินอุดหนุนป๓จจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน แตํงตั้งกรรมการรับผิดชอบในเรื่องเงินอุดหนุนป๓จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน และ
ด าเนินการตามปฏิทินงานคัดกรองนักเรียนเพ่ือรับป๓จจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน สํวนวิธีการจํายเงินควร
เลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับนักเรียนยากจนที่มีรายชื่อตามที่ได๎รับจัดสรร และมีการติดตาม ควบคุมก ากับให๎
นักเรียนใช๎จํายเงินให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ 
       19) ให๎โรงเรียนศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพ่ือใช๎ในการประกอบอาหาร การจ๎าง
บุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ๎างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส าเร็จ) ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ป๓ญหาการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2562 และให๎ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 และกฎกระทรวง
ที่เก่ียวข๎อง 
       20) โรงเรียนและผู๎ทีมี่สํวนเกี่ยวข๎องในการปฏิบัติงาน  ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามระเบียบ 
ข๎อบังคับ ที่เก่ียวข๎องกับการปฏิบัติงาน อยูํเสมอ 
       21)  ให๎โรงเรียนจัดเก็บเอกสารหลักฐานให๎เป็นระบบ งํายตํอการตรวจสอบและสืบค๎น 
       22) ให๎โรงเรียนจัดท าทะเบียนคุม  งานด๎านการเงิน บัญชีและพัสดุ  ให๎ครบถ๎วนถูกต๎องตามระเบียบ 
ที่เกี่ยวข๎องและเป็นป๓จจุบัน ซึ่งจะท าให๎โรงเรียนสามารถวางแผนการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน๑อยําง
สูงสุด  เกิดความคุ๎มคํา และสามารถตรวจสอบได๎อยํางรวดเร็ว ทันเวลา และบรรลุวัตถุประสงค๑ที่วางไว๎  
       23)  หนํวยตรวจสอบภายในได๎สรุปผลการตรวจสอบและแจ๎งผลการตรวจสอบพร๎อมข๎อเสนอแนะ
ให๎แกํหนํวยรับตรวจ (โรงเรียน) ทราบ เพ่ือโรงเรียนใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตํอไป 
       24)  เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานและผู๎ตรวจสอบภายในต๎องศึกษา และรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ ให๎มีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให๎สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางครบถ๎วน
ถูกต๎องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
        25)  โรงเรียนและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการปฏิบัติงาน  ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานฯ ระเบียบ 
ข๎อบังคับ ที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงาน ซึ่ง สพฐ. ด าเนินการจัดท าแนวทางการด าเนินงานตามโครงการฯ 
และปฏิทินการด าเนินงานตามนโยบายฯ ให๎โรงเรียนทราบ ทุกปี 
        26)  ผู๎บริหารสถานศึกษา เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานตามโครงการ
สนับสนุนคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามคูํมือการ
ปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระเบียบตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง กรณี
สถานศึกษามีบุคลากรผู๎ปฏิบัติงานโยกย๎ายหรือเกษียณอายุราชการ ให๎มีการสํงมอบงานในหน๎าที่พร๎อม
เอกสารหลักฐานตําง ๆ ให๎เรียบร๎อย เพ่ือคนที่มารับงานตํอจะได๎ทราบและประสานงานตํอไปได๎ 
         27)  ควรทอดระยะเวลาหํางออกไปให๎เหมาะสมกับทั้งสองกิจกรรม 
         28) ให๎สถานศึกษารายงานผลการตรวจสอบให๎ทันภายในก าหนด และท าความเข๎าใจเกี่ยวกับ
หนังสือแจ๎งรายงานผลการตรวจสอบให๎ชัดเจน 
         ๒๙) จัดท าคูํมือการตรวจสอบพัสดุประจ าปีเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
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    4.2.10 กลุ่มกฎหมายและคดี 
   1) ก าหนดชํองทางการรับ เรื่องร๎องเรียน โดยผู๎ร๎อ งเรียนเกิดความสะดวกในการสํง เอกสาร
หลักฐาน 

ประกอบการร๎องเรียน  

   2) กรณีมี เรื่องร๎องเรียนควรรายงานผู๎บริหารทราบทันที เพ่ือตรวจสอบข๎อมูลเบื้องต๎น เพ่ือลด
จ านวนเรื่องร๎องเรียน 

    3) ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให๎มีความรู๎  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีวินัย เพื่อมิให๎กระท าผิดระเบียบ กฎหมาย 

    4) คณะกรรมการสอบสวน อกศจ. และ กศจ.ต๎องใช๎ดุลพินิจในการพิจารณาลงโทษตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติก าหนดอยํางถูกต๎องและเหมาะสม 

    5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรสํงเสริม ควรสนับสนุนให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ในสังกัดเข๎ารับการอบรมด๎านการสอบสวนอยํางสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการแก๎ป๓ญหาการขาดแคลน
บุคลากรที่มคีวามรู๎ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน 

     6) การด า เนินการทางวินัยต๎องปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายและระเบียบก าหนดโดยเครํงครัด
และต๎องด าเนินการให๎แล๎วเสร็จตามก าหนดเวลา 

             7) การแสวงหาพยานหลักฐานให๎ได๎มากที่สุดเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา โดยจัดหาวิธีการ   
ให๎ความคุ๎มครองพยานอยําให๎ได๎รับอันตรายใดๆ ท าความเข๎าใจกับพยานวําการให๎ถ๎อยค าจะไมํมีผลกระทบ
ในภายหลัง         
    8) การจัดอบรมให๎ความรู๎ทางด๎านการด าเนินการทางวินัยกับผู๎ที่สามารถรํวมเป็นคณะกรรมการสอบสวน
เพ่ือให๎มีประสบการณ๑ และจัดหาบุคลากรโดยการบรรจุแตํงตั้งผู๎ปฏิบัติหน๎าที่นิติกรตามโครงสร๎าง 
    9) การให๎ค าปรึกษาเป็นขั้นตอนส าคัญในการแก๎ไขป๓ญหาข๎อขัดแย๎ง เบื้องต๎นซึ่ ง เป็นการลด
จ านวนเรื่องท่ีต๎องด าเนินการทางวินัย แตํปรากฏวํามีการให๎ค าปรึกษาในบางรายที่ผู๎รับค าปรึกษาไมได๎น าสิ่ง
ที่ได๎รับจากการปรึกษาไปใช๎ในการแก๎ไขป๓ญหาข๎อขัดแย๎งอยํางแท๎จริง ท าให๎ป๓ญหาข๎อขัดแย๎งลุกลามจนถึง
ขั้นที่ต๎องด าเนินการทางวินัย จึงเห็นสมควรให๎ฝุายบริหารเข๎ารํวมให๎ค าปรึกษาในรายที่มีป๓ญหาความขัดแย๎ง
รุนแรงที่อาจลุกลามจนถึงข้ันต๎องด าเนินการทางวินัย เพ่ือระงับยับยั้งไมํให๎ป๓ญหาข๎อขัดแย๎งลุกลามตํอไป 
  10) การวางแผนการด าเนิน เผยแพรํ ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจ ในเรื่องการกระท าโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลํออันจะกํอให๎เกิดความเสียหายกับทางราชการหรือบุคคลภายนอก ให๎กับข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในชํองทางตํางๆ และเพ่ิมเนื้อหาความรู๎ เรื่องการปฏิบัติ เกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ๎าหน๎าที่ในการจัดท าโครงการอบรมกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและวินัยข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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     11) การเผยแพรํความรู๎ให๎กับผู๎บริหารสถานศึกษา ข๎าราชการครูและบุคลาทางการศึกษาผู๎รับผิดชอบเรื่อง
การท าสัญญาทางปกครอง การจัดซื้อจัดจ๎างกับผู๎รับจ๎าง โดยให๎ระมัดระวัง ตรวจสอบควบคุมผู๎รับจ๎างให๎ด าเนินการ
ตามก าหนดเวลาเพ่ือปูองกันมิให๎เกิดการผิดสัญญาทางปกครอง หากพบวําผิดสัญญาจ๎าง  ให๎ด าเนินการตามระเบียบฯ
ทันที เชํน คําปรับผิดสัญญา การบอกเลิกสัญญา  
    12) ในป๓จจุบันการสืบหาหลักทรัพย๑จากหนํวยงานตํางๆ ที่ เกี่ยวข๎อง อาจไมํต๎องแจ๎ง เวียน
หนัง สือ  แตํสามารถแจ๎งให๎หนํวยงานในพ้ืนที่ของเจ๎าหนี้ขอความรํวมมือจากหนํวยงานในพ้ืนที่ของ
หนํวยงานได๎โดยตรง เนื่องจากมีระบบออนไลน๑เชื่อมโยงข๎อมูลกันทั้งประเทศ 

  13) ประสานงานขอความรํวมมือภายในหนํวยงานของทุกกลุํมงาน/หนํวยงาน เพ่ือเสริมสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจ การประชาสัมพันธ๑ การจัดท าโครงการตํางๆ เพ่ือสนับสนุนให๎กับข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเป็นรูปแบบทีมก ากับดูแลตรวจสอบรํวมกัน ลักษณะด าเนินการเป็นเอกภาพ 
สอดคล๎องกันอยํางเป็นระบบในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
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