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ค ำน ำ 

               รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี้ 
จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการเป็นรายไตรมาส ปัญหา อุปสรรค 
และแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งบประมาณ     
พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต 1                    

               ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1            
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร
ทุกท่านที่สนับสนุนและ ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือนในครั้งนี้  
หวังว่ารายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการเล่มนี้ จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์    
ในการวางแผนด าเนินงาน  เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป และน าปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
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ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

    การรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เฉพาะโครงการ/กิจกรรมของกลุ่ม    
ต่าง ๆ ที่มีแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) และ
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)  โดยใช้ข้อมูลโครงการจากการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR)  เป็นฐาน การน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564            
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรียงล าดับดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกรายกลุ่ม 

2. ผลการวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทประเด็นและแผนย่อย 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนก 
ตามแผนงานและโครงการ 

1. ผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน ของส านักงานเขตพ้ืนที่    
   การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกรายกลุ่ม 
                 ผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  รวม 10 กลุ่ม  มีดังนี้ 

                  1) กลุ่มอ านวยการ 
                  2) กลุ่มนโยบายและแผน 
                  3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                  4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
                  5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                  6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                  7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
                  8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                  9) หนว่ยตรวจสอบภายใน 
                10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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       ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                      ของกลุ่มอ านวยการ 

ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 

73,850 14,175 59,675      มีการจัดประชุม ผู้อ านวยการส านักงาน
เขต ผู้บรหิารสถานศึกษา  รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขต ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
จ านวน 1 ครั้ง ในวันท่ี 28 พฤศจกิายน 
2563 เพื่อรับทราบนโยบาย สพฐ. สพป.
ราชบุรี เขต 1 และชี้แจงการด าเนนิงาน 
ของทุกกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
 
 

       มีการจัดประชุม ผู้อ านวยการส านักงาน
เขต ผู้บรหิารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขต ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1  
จ านวน 1 ครั้ง ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2564 
เพื่อรับทราบนโยบายสพฐ.สพป.ราชบุรี เขต 1 
และช้ีแจงการด าเนินงานของทุกกลุ่ม/หน่วย  
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

ไม่ม-ี ไม่ม-ี 
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      ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                    ของกลุ่มนโยบายและแผน 

ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 การประชุม         
เชิงปฏิบัติการจดัท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

60,450 46,346 14,104 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1   1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจดัการศึกษาไดส้อดคล้องกับ
ความต้องการของพื้นที่ และ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย 
จุดเน้นอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมาย และตัวช้ีวัดของแผนใน
ระดับต่าง ๆ  
  2. บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 
1 ไดร้ับความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบาย 
จุดเน้น และแผนในระดับต่าง ๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
  3. สถานศึกษาในสังกัด สามารถ
น าแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไปใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหาร 
 

ไม่ม-ี ไม่ม-ี 
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ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2 ธุรการครบวงจร 23,247,000 11,466,000 11,781,000 ได้ด าเนินการจดัสรรงบประมาณจา้ง
ครูธุรการโรงเรียนครบตาม จ านวน 
174 อัตรา 

ได้ด าเนินการจดัสรรงบประมาณจา้ง
ครูธุรการโรงเรียนครบตามจ านวน 
171 อัตรา 

สพฐ. จัดสรร
งบประมาณมา
ล่าช้า  
ท าให้ครูธุรการ 
มีปัญหาทางด้าน 
ค่าครองชีพ 

สพฐ.ควรจดัสรร
งบประมาณมา 
ให้ทันตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนดเพื่อเป็น
การลดปัญหา   
ด้านค่าครองชีพ
ให้กับครูธุรการ 

3 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

179,822,773 111,856,389 67,966,384 ในไตรมาสที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี   
เขต 1  ได้ด าเนินการแจ้งการจดัสรร
งบประมาณจาก สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ 2564  ภาคเรียนท่ี 
2/2563 (70%)  ให้กับโรงเรียน    
ในสังกัด จ านวน  33,980  คน   
เป็นเงินท้ังสิ้น 37,266,608 บาท    
ส าหรับภาคเรียนท่ี2/2563 (30%)  
ยังไม่ได้รับจดัสรรถ้าไดร้ับจัดสรร
อาจจะต้องน าเข้าในไตรมาสที่ 2 
 

ในไตรมาสที่ 2 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี   
เขต 1 ได้ด าเนินการแจ้งการจัดสรร
งบประมาณจาก สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ภาคเรียนท่ี 
2/2563 (30%) ให้กับโรงเรียน  
ในสังกัด จ านวน 33,9904 คน  
เป็นเงิน 13,427,655 บาท    
และได้รับจดัสรรในไตรมาสที่
1/2564(70%) จ านวน 33,963 
คน และได้ด าเนินการแจ้งจดัสรร
ให้กับสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วน
แล้วเป็นเงิน 61,162,126 บาท   

ไม่ม-ี ไม่ม-ี 
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         ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                       ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 ครูคลังสมอง 1,620,000 810,000 810,000 สามารถด าเนินการจ้างบุคลากรดา้น
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตรไ์ดค้รบ 
จ านวน 9 อัตรา 

สามารถด าเนินการจ้างบุคลากร 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
ได้ครบจ านวน 9 อัตรา 
 

ไม่ม-ี ไม่ม-ี 

2 ครูผู้ทรงคณุค่า  
แห่งแผ่นดิน 

748,000 340,000 408,000 ได้ด าเนินการจา้งครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน จ านวน  4  ราย  ที่
โรงเรียนบ้านพุเกตุ วัดรางเสนห่์นคร
จันทร์  บ้านหนองศาลเจ้า และบ้าน
มะขามเอน ท าให้มีครูดี ครูเก่ง ท่ีมี
ผลการสอนในเชิงประจักษ์ มจีิต
วิญญาณความเป็นครสููง และเป็น
ต้นแบบในการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับคร ูจากรุ่นสู่รุ่น 
 

ได้ด าเนินการจา้งครูผู้ทรงคุณค่า 
แห่งแผ่นดิน จ านวน 4 ราย           
ที่โรงเรียนบ้านพุเกตุ วัดรางเสน่ห์  
นครจันทร์ บ้านหนองศาลเจ้า และ
บ้านมะขามเอน ท าให้มีครูดี ครูเกง่   
ที่มีผลการสอนในเชิงประจักษ์ มีจติ
วิญญาณความเป็นครสููง และ        
เป็นต้นแบบในการถ่ายทอด 
องค์ความรู้ให้กับครูจากรุ่นสูรุ่่น 
 

-ไม่ม ี -ไม่ม ี
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         ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                       ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 ส่งเสริมการคัด
ลายมือผู้บริหาร ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

33,360 31,705 1,655 เครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้ัง9แห่ง ไดร้ับงบประมาณ
ในการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการระดับ
เครือข่าย 

ด าเนินการกิจกรรมโครงส่งเสริม    
การคัดลายมือผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    
การประกวดแข่งขันคัดลายมือ 
  2. ค่าวัสด ุ
  3. ค่าตอบแทนกรรมการ 
  4. ค่าโล่และกรอบเกียรติบัตร 
 

ไม่ม-ี ไม่ม-ี 

2 พัฒนาสมรรถภาพ
และยกระดับ
ประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน
โครงการคณุธรรม 
สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ     
พ.ศ. 2564 

291,740 74,690 217,050   1. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศกึษา 
จังหวัดราชบุรี มีความรู้ ประวัติ  
ความเป็นมา จดุเน้นและกิจกรรม
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศกึษา 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศกึษา 
จังหวัดราชบุรี สามารถน าเสนอ
แผนพัฒนาการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ไม่ได้ด าเนินการจดัประชุมในไตรมาส 
ที่ 2 เนื่องจากเกิดปัญหาการแพร่
ระบาดของการแพร่เช้ือไวรสัโคโรน่า 
2019 (COVID 19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ม-ี ไม่ม-ี 
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ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 พัฒนาการจัด   
การเรยีนการสอน
กลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม    

ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

- - กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมโครงงาน
ปณิธานความดี   
1.ประชุมคณะกรรมการ/ผูเ้กี่ยวขอ้ง
ช้ีแจงนโยบาย     
2 ด าเนินการคัดเลือกผลงาน  
28 โครงงาน   
3 สรุปผลการคดัเลือก  
ได้ 3 โครงงาน และรายงานผล 

ได้ด าเนินการแจ้งโรงเรยีนเตรียมการ
พัฒนาคุณภาพตามแนวทาง ด าเนนิการ 
29 ประการ 
สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

มีการส่งผลงาน 
มาน้อย 

มีการประชาสัมพันธ ์
ส่งเสริม สนับสนุน
ให้ทุกโรงเรียน     
ได้ส่งผลงาน 

4 พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนกลุม่
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

253,990 54,329.20 199,660.80 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
การสร้างเครื่องมือประเมินการอ่าน 
การเขียนและจัดท าฐานข้อมูล 
ตามนโยบายเพื่อพัฒนาการอ่านออก
เขียนไดไ้ม่ทันตามเวลาที่ก าหนด
เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 
 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัด 
สพป.ราชบุรี เขต 1 พัฒนาความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading test : 
RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 ทุกโรงเรียน 
และนิเทศ ตดิตามการจดักิจกรรมและการ
วัดประเมินผล 
 

1.สถานการณ์
ไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ 
2. งบประมาณ   
มีจ านวนจ ากัด 
3. การเลื่อนวัน
สอบท าให้ต้อง    
มีการเปลี่ยนแปลง
เอกสารจ านวน
มาก 

การสอบแตล่ะ
ประเภทควรเว้น   
ระห่างให้มีความ
เหมาะสม ค านึงถึง
ล าดับความส าคญั
ก่อนหลัง 

5 ประเมินคุณภาพ
ผู้เรยีน (NT)       
ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 3 

76,750 75,661 89 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ด าเนินงานโครงการ
ประเมินคุณภาพผูเ้รียน(NT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
โดยมีการส่งเสรมิให้เครือข่ายโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพการศึกษามสี่วนร่วมในการ
บริหารการจัดสอบ/การประเมิน ส่งผลให้
การด าเนินงานในการสอบ/การประเมินมี
ประสิทธิภาพรวดเร็ว มีความโปร่งใสและ 

ไม่ม-ี ไม่ม-ี 
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ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

      สะท้อนถึงคุณภาพของผู้เรียนอยา่งแท้จริง
มีการน าผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนา
คุณภาพศึกษาทั้งในสถานศึกษาและเขต
พื้นที่การศึกษา 

  

6 การประเมินผลการ
ทดสอบผูเ้รียน
ระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) 
ช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 6 และ       
ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 3 

489,193.33 431,878 57,315.33 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการระดบัศูนย์
สอบและระดับสนามสอบ 
2. จัดท าแนวทาง/รูปแบบการบรหิาร 
การจัดสอบ 
3. การน าเขา้ข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล
สถานศึกษาท่ีมีสิทธ์ิสอบ สนามสอบ 
ข้อมูลนักเรยีนผ่านระบบการจัดสอบ 
https://www.niets.or.th/th/ 
4. การเตรียมการด าเนินการทดสอบ 
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน     
(O-NET) 
   4.1 การจดัประชุมช้ีแจงและ
ข้อเสนอแนะ แนวทาง การด าเนินงานการ
บริหารการจัดสอบ  
   4.2 จัดประชุมชี้แจงกรรมการระดับ
ศูนย์สอบ 
   4.3 การจดัประชุมช้ีแจงและ
ข้อเสนอแนะ แนวทาง การด าเนินงานการ
บริหารการจัดสอบ 
5. การด าเนินการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ัน ป. 6 
และช้ัน ม. 3  

การด าเนินการ
ภายใต้ความ
เร่งด่วน และ
สถานการณ์โควดิ 
ท าให้ต้องเร่ง   
การด าเนินการ 
ทุกอย่าง        
บางกิจกรรม    
ท าไม่ทัน 

นโยบายจาก 
สทศ. ควรมีความ
ชัดเจนและควรให้
เวลากับผูป้ระสาน
ในด้านต่างๆ 



                                                                                                                                                                                                                                              9 
 

ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

7 พัฒนาคุณภาพ   
การจัดการศึกษา
ปฐมวัย    

105,420 5,230 100,190 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาส 1 1. ด าเนินการประชุมช้ีแจงแนวทาง 
การประเมินประเมินพัฒนาการใหแ้ก่
คณะกรรมการ 
2. คณะกรรมการออกประเมินพฒันา 
การโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 15 โรงเรียน 
3. สรปุผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
4. แจ้งผลการประเมินพัฒนาการนักเรียน
ที่จบหลักสตูรการศึกษาปฐมวัยให ้สพฐ.
ทราบ 
 
 

ไม่ม-ี ไม่ม-ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                              10 
 

         ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                       ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 คัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน  
ระดับการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระดับกลุ่ม
จังหวัด กลุ่มที่ 5 

350,000 298,756 51,244 นักเรียนและสถานศึกษาที่เป็นตัวแทน
ระดับจังหวดั ในกลุ่มจังหวัดที่ 5     
ยังไม่ได้เข้ารบัการประเมินคัดเลือก   
ในระดับกลุม่จังหวัด เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และสพฐ. แจ้งเลื่อนการประเมิน
ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลีค่ลาย 

- นักเรียน ในระดับกลุ่มจังหวดัที่ 5  ไดร้ับ
การประเมินคดัเลือก รวม  16 คน และ
ผลการคัดเลือกดังนี ้
1. รางวัลพระราชทาน จ านวน  8  คน 
2. รางวัลชมเชย  จ านวน  6  คน 
3. รางวัลผ่านเกณฑ์  จ านวน  1  คน 
4. มีนักเรียนสละสิทธ์ิไมร่ับการประเมิน  
จ านวน 1  คน 
- สถานศึกษา เข้ารับการคัดเลือกรับ
รางวัลพระราชทาน  รวม  9 แห่ง  ผลการ
คัดเลือกดังนี ้
1. รางวัลพระราชทานจ านวน 5  แห่ง 
2. รางวัลชมเชย  จ านวน  4  แห่ง 

เนื่องจาก
สถานการณ ์
การแพร่ระบาด
ของโรคไวรสั     
โคโรนา 2019 
(COVID-19)  และ 
สพฐ.แจ้งเลื่อน 
การประเมิน
ออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะ
คลี่คลาย 

-ไม่ม ี

2 การรับนักเรียน    
ปีการศึกษา 2564 

12,000 6,000 6,000 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1- 1. ประชากรวัยเรยีนตามเกณฑ์ กลุ่มอายุ  
4-6 ปี และย่างเข้าปีที่เจด็จนถึงปทีี่สิบหก
ทุกคน ได้รับการศึกษาภาคบังคับและ   
ขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ มีโอกาส
ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน นักเรียนเรียนรู้
อย่างมีความสุข 
2. นักเรียนเรียนจบการศึกษาตาม
ก าหนดเวลาของหลักสตูร และเข้ารับ
การศึกษาต่อในสายสามัญและสายอาชีพ
เพิ่มมากข้ึน 

ไม่ม-ี ไม่ม-ี 
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ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 โครงการลูกเสือ  
จิตอาสาบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

5,000 5,000 - ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บังคับบญัชา 
ลูกเสือ เนตรนารี จ านวน 197 คน 
ปฏิบัติกิจกรรมจติอาสาในสถานศกึษา 
และชุมชนใกล้เคยีง ในวันท่ี 9 
ธันวาคม 2563  ผลทีไ่ดร้ับจากการ
จัดกิกจรรม ลูกเสือมีทักษะชีวิต        
มีจิตอาสา เพื่อช่วยเหลือสังคมตาม
อุดมการณ์ของลูกเสือ มีความร่วมมือ 
ร่วมใจในการปฏิบตัิกิจกรรมใหส้ าเร็จ
ลุล่วงตามเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บังคับบญัชา ลูกเสือ 
เนตรนารี จ านวน 197 คน ปฏิบตัิ
กิจกรรมจติอาสาในสถานศึกษา และ
ชุมชนใกล้เคียง ในวันที่ 9 ธันวาคม 
2563  ผลทีไ่ด้รับจากการจดักิจกรรม 
ลูกเสือ  มีทักษะชีวิต มีจติอาสา เพื่อ
ช่วยเหลือสังคม ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ 
มีความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบตัิ
กิจกรรมใหส้ าเร็จลลุ่วงตามเป้าหมาย 

- มีการสั่งการใน
การจัดกิจกรรมที่
ซ้ าซ้อนท าให้
สถานศึกษาใน
สังกัด มีความ
เข้าใจท่ีไม่ชัดเจน
ในการปฏิบัติการ
จัดกิจกรรม   
- สถานศึกษาและ
หน่วยงาน จะต้อง
ด าเนินการจัดท า 
รายงานผล ส่ง
รายงานผลหลาย
หน่วยงานและแต่
ละหน่วยงาน 
มีรูปแบบการ
รายงานที่แตกต่าง
กันท าให้ใช้
เวลานานในการ
สรุปผลการ
ด าเนินงาน 
 

ควรมีการ
ด าเนินการ 
สั่งการที่ชัดเจน 
เป็นไปตามสังกัด 
เพื่อความชัดเจน
ในการปฏิบัติงาน
ตามล าดับขั้นตอน 
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ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4 รณรงค์เฝ้าระวัง 
และส่งเสรมิ
สร้างสรรค์วัน 
วาเลนไทน์ 
ประจ าปี 2564 
ภายใต้มาตรการ
การป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-
19) 

5,000 5,000 - ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 กิจกรรมที่ 1 โรงเรียน 175 แห่ง จัด
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริม
สร้างสรรค์วันวาเลนไทม ์ประจ าป ี2564 
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
กิจกรรมที่ 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดโครงการ
กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริม
สร้างสรรค์วันวาเลนไทม ์ประจ าป ี2564 
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยจัดกิจกรรมประกวดคลิป
สั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น TikTok 
มีความยาวคลิปไม่เกิน 30 วินาที เพื่อ
สื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบ เช่น 
ระหว่างเพื่อน ระหวา่งคนในครอบครัว/
สังคม ตามกรอบแนวคิดของการสง่เสริม
ความรักทุกรูปแบบมีความปรารถนาดี 
และห่วงใย รู้จักให้ก าลังใจกันในวันวาเลน
ไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัย
และโรงเรียนปลอดภัย (Happiness 
Valentine’s Day : safety 
 

1. ผู้เข้าร่วม
ประกวดคลิปสั้น  
ตีโจทยไ์ม่ออกบาง
รายใช้เวลาเกินที่
ก าหนด  
2. ส่วนมากครูจะ
เป็นคนท าคลิป  
ให้นักเรียนเป็น 
ผู้แสดง 

ควรจัดโครงการ
ดังกล่าวทุกป ี
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ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

      family and safety school)           
ตามแนวทางการด าเนินงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน  ผลการประกวด ดังนี้  
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล  
1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่       
นายณัฐดนยั  แสงมณี โรงเรยีนบ้าน
หนองปากชัฏ รางวัลชนะเลศิ อันดับ 2 
เงินรางวัล  700 บาท พร้อมเกียรติบัตร 
ได้แก่ นางสาวพินทุสร อมรสันต์ 
โรงเรียนวดัหนองตาหลวง รางวัล
ชนะเลิศ 3 เงินรางวัล 500 บาท  
พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่นางสาวสชุาวดี 
ทุเครือโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ) 
รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร จ านวน 17 
โรงเรียน มีการมอบเงินรางวัลและ 
เกียรติบตัร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม
ปักษาสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 

  

5 โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2563 

55,600 55,600 - ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1     ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการ
สอบคัดเลือกโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2563 แล้วเสร็จ
ตามปฏิทินการปฏิบตัิงานท่ี สสวท.
ก าหนด ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 

สพป.รบ.1 จัดสอบ
ภายในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 ท าให้
การการจดัสอบต้องมี
การเว้นระยะระยะห่าง
ตามนโยบายของ ศบค. 

ไม่ม ี
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          ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2564)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
                        ของหน่วยตรวจสอบภายใน 

ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ทีไ่ด้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการตรวจสอบ
ภายในประจ าปี
งบประมาณ 2564 

50,000 6,910.55 43,089.45 สามารถตรวจสอบการบริหาร
จัดการทางด้านการเงิน การบญัชี 
และ  การจดัซื้อจัดจา้งตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ  
พ.ศ.2560และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 จ านวน 9 แห่ง 

สามารถตรวจสอบการบริหาร
จัดการทางด้านการเงิน การบญัชี 
และการจัดซื้อจดัจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 
2560 และระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 จ านวน  13  แห่ง 
แต่ไมเ่ป็นไปตามแผนปฏิบตัิการ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส (โควิด-19) 

1. สถานศึกษาไม่อ่าน
และท าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ หนังสือสั่งการ 
หรือแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 
2. การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท่ีสืบทอด  
ต่อกันมาและเข้าใจว่า
ถูกต้องและไม่มีการ 
สอนงาน 
3. การเปลี่ยนแปลง
โยกย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน
บัญชี และพัสด ุ
4.การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส (โควดิ-19) ท า
ให้การตรวจสอบหน่วย
รับตรวจไมเ่ป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการต้องปรับ
เวลาการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับการ
รายงาน 

1. สถานศึกษา  
ควรศึกษาและท า
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หนังสือ สั่งการ หรือ
แนวปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาให้
ชัดเจน กรณมีีข้อ
สงสัยใหส้อบถาม
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง  
2. กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารสถานศึกษา
และผูป้ฏิบัติงาน
การเงิน บัญชีและ
พัสดุ รวมทั้งมี
ปัญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานควรมีการ
ประสานงาน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อขอ
ทราบแนว
ปฏิบัติงานท่ีต้อง 
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2.  ผลการวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

     แผนแม่บทประเด็น และแผนย่อย 

ตารางที ่2  แสดงจ านวนและร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกตามแผนยุทธศาสตร์ 

กลุ่มงาน 

(1) 
ความ 
มั่งคง 

(2) 
การ

ต่างประเ
ทศ 

(3) 
การ 

เกษตร 

(4) 
อุตสาหก
รรมและ

การ
บรหิาร
แห่ง

อนาคต 

(5) 
การท่อง 
เที่ยว 

(6) พื้นที่
และเมอืง

น่าอยู่
อัจฉริยะ 

(7) 
โครงสร้า
งพื้นฐาน
ระบบโล
จิสติกส์ 
และ

ดิจิทัล 

(8) 
ผู้ประกอบก

ารและ
วิสาหกจิ

ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อมยุคใหม ่

(9) 
เขต
เศรษ
ฐกิจิ
เศษ 

(10)  การ
ปรับเปลี่ย
นานิยม
และ

วัฒนธรรม 

(11) 
การ

พัฒนา
ศักยภา
พคน
ตลอด
ช่วง
ชีวิต 

(12) 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู ้

(13) การ
เสริมสร้าง
ให้คนไทยมี
สุขภาพที่ด ี

(14) 
ศักยภา
พการ
กีฬา 

(15) 
พลังทาง
สังคม 

(16) 
เสรษฐ
กิจฐาน
ราก 

(17) 
ความ
เสมอ

ภาคและ
หลักประ
สันทาง
สังคม 

 

(18) 
การเติม
โตอย่าง
ยั่งยืน 

(19) 
การ

บรหิาร
จัดการ
น้ าทั้ง
ระบบ 

(20) 
การ

บริการ
ประชาช
นและ

ประสิทธิ
ภาพ

ภาครัฐ 

(21) 
การ

ต่อต้าน
ทุจริต
และ

ประพฤติ
มิชอบ 

(22) 
กฎหมาย

และ
กระบวน

การ
ยุติธรรม 

(23) 
การวิจัย

และ
พัฒนา
นวัต 
กรรม 

รวม 

1. อ านวยการ                    1    1 

2. นโยบายและแผน           1 1     1       3 

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล           1 1            2 

4. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

         2 3 2            7 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา          1  3     1       5 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน                     1   1 

รวม          3 5 7     2   1 1   19 
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    ตารางที่ 3 แสดงจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกตามแผนย่อย 

กลุ่มงาน เป้าหมายแผนย่อย 20 เป้าหมาย 
10201 10202 90101 100101 110101 110201 110301 110401 120101 120201 130501 140101 170101 170201 200201 200301 200401 200501 210101 210102 รวม 

1. อ านวยการ                  1   1 

2. นโยบายและแผน        1      1 1      4 

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล       1  1            2 

4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

   2  1 1 1 2            7 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา    1     3     1       5 

6. หน่วยตรวจสอบภายใน                    1 1 

รวม    3  1 2 2 6     2 1   1  1 19 
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ตารางที่ 4  ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

                           จ าแนกตามแผนงานและโครงการ 

แผนงาน กลุ่ม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ได้รับท้ังหมด 
เบิกจ่าย 

ในไตรมาสที่ 1 
เบิกจ่าย 

ในไตรมาสที่ 2 
รวมเบิกจ่าย 
2 ไตรมาส 

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

1. อ านวยการ 1 73,850 7,000 7,175 14,175 

 2. นโยบายและแผน 1 60,450 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 46,346 46,346 
 3. บริหารงานบุคคล 1 1,620,000 405,000 405,000 810,000 
 4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 6 1,467,339.33 18,000 1,090,432.20 1,108,432.20 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 5 427,600 123,496 67,000 190,496 
 6. หน่วยตรวจสอบภายใน 1 50,000 4,947.15 1,963.40 6,910.55 

รวม  15 3,699,239.33 558,443.15 1,617,916.60 2,176,359.75 
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการการพัฒนา
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 1 291,740 74,690 ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
ปัญหาโควิด 19 

74,690 

 2. บริหารงานบุคคล 1 748,000 136,000 204,000 340,000 
รวม  2 1,039,740 210,690 204,000 414,690 

ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

1. นโยบายและแผน 2 203,069,773 41,091,608 82,230,781 123,322,389 

รวม  2 187,463,773 37,649,108 68,803,126 106,452,234 

รวมท้ังสิ้น  19 192,202,752.33 38,418,241.15 70,625,042.60 109,043,283.75 
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แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกตามแผนงาน และโครงการ 
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     จากข้อมูลตารางที่ 4  การแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกตามแผนงาน และ
โครงการ พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น  จ านวน  9  แผนงาน มีการด าเนินงานโครงการและแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  3  แผนงาน  ได้แก่ 

              1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

                   มีกลุ่มงานที่ด าเนินโครงการ จ านวน  6 กลุ่มงาน คือ  

                   1) กลุ่มอ านวยการ ด าเนินโครงการจ านวน  1 โครงการ งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น  73,850  
บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 7,000 บาท และไตรมาสที่ 2  จ านวน 7,175 บาท 
รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 14,175 บาท   

                   2) กลุ่มนโยบายและแผน  จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  60,450 บาท  สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 แล้ว จ านวน 46,346 บาท  รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน  46,346 บาท   

                   3) กลุ่มบริหารงานบุคคล  ด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 
1,620,000 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 405,000 บาท และไตรมาสที่ 2 
จ านวน 405,000 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  810,000  บาท 

                   4) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินโครงการ จ านวน  6 โครงการ 
งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 1,467,339.33 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 
18,000 บาท และไตรมาสที่  2 จ านวน 1,090,432.20 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 
1,108,432.20 บาท 

                    5) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ด าเนินโครงการ จ านวน  5 โครงการ งบประมาณรวมจ านวน
ทั้งสิ้น 427,600 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 123,496 บาท และไตรมาสที่ 2 
จ านวน 67,000 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 190,496 บาท 

                    6) หน่วยตรวจสอบภายใน  ด าเนินโครงการ จ านวน  1 โครงการ งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 
50,000 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 4,947.15 บาท และไตรมาสที่ 2 จ านวน 
1,963.40 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 6,910.45 บาท 

               2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

                  มีกลุ่มงานที่ด าเนินโครงการ จ านวน  2 กลุ่มงาน คือ  

                   1) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินโครงการ จ านวน  1 โครงการ 
งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 291,740 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 74,690 
บาท และไตรมาสที่ 2 จ านวน  ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19       
รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 74,690 บาท 
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                       2) กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินโครงการ จ านวน  1 โครงการ งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 
748,000 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 136,000 บาท และไตรมาสที่ 2 
จ านวน 204,000 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 340,000 บาท 

                 3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

                    มีกลุ่มงานที่ด าเนินโครงการ จ านวน  1 กลุ่มงาน คือ 

                        1) กลุ่มนโยบายและแผน ด าเนินโครงการ จ านวน  2 โครงการ งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 
187,463,773 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 41,091,608 บาท และไตรมาส 
ที่ 2  จ านวน  82,230,781 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 123,322,389 บาท 

              สรุปภาพรวมการด าเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า มีจ านวนโครงการ
ที่ด าเนินงานจ านวนทั้งสิ้น  19 โครงการ งบประมาณในการด าเนินงานรวมจ านวนทั้งสิ้น  192,202,752.33 บาท       
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่  1 แล้ว จ านวน 38,418,241.15 บาท และไตรมาส 2 จ านวน 
70,625,042.60 บาท  รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 109,043,283.75 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


