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ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

    การรายงานผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เฉพาะโครงการ/กิจกรรมของ        
กลุ่มต่าง ๆ ที่มีแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
และไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – 
กันยายน 2563) โดยใช้ข้อมูลโครงการจากการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
เป็นฐาน การน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรียงล าดับดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รอบ 12 เดือน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกรายกลุ่ม 

2. ผลการวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทประเด็นและแผนย่อย 

3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนก 
ตามแผนงานและโครงการ 

1. ผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 12 เดือน ของส านักงาน 
    เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกรายกลุ่ม 
                 ผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 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) หน่วยตรวจสอบภายใน 
                10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
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       ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)  
                      และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                      ของกลุ่มอ านวยการ 

ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 พัฒนาประสิทธิภาพ
กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีบุคลากรเพียงพอ
ต่อภาระงานและมีความรู้  
ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีบุคลากรเพียงพอ
ต่อภาระงานและมีความรู้  
ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีบุคลากรเพียงพอ
ต่อภาระงาน และมคีวามรู้  
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีบุคลากรเพียงพอ
ต่อภาระงาน และ 
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

2 การแข่งขันกีฬา
สัมพันธ์ ผู้บรหิาร
สถานศึกษา 
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ไดเ้ล่นกีฬาและ
ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพและ
น าไปปฏิบตัิเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมี
สุขภาพกายและจติใจที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ มีความตื่นตัวและปฏิบัติ
หน้าท่ีรับผดิชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่นความรู้ ประสบการณ์
ในการพัฒนาการศึกษา และ
เสรมิสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน 
 
 

ด าเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ด าเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ไม่ม ี ไม่ม ี
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี และ 
ภูมิทัศน์ สปจ.
ราชบุรี (เดิม) 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 - บริเวณส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี 
เขต 1 (สปจ.เดมิ) ร่มรื่น ภูมิทัศน์
สวยงามอยู่เสมอ สภาพอาคาร 
มีความมั่นคง ปลอดภัย 
 พร้อมใช้งาน 100% 

- บริเวณส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี 
เขต 1 (สปจ.เดมิ) ร่มรื่น ภูมิทัศน์
สวยงามอยู่เสมอ สภาพอาคาร 
มีความมั่นคง ปลอดภัย  
พร้อมใช้งาน 100% 

- บริเวณส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี 
เขต 1 (สปจ.เดมิ) ร่มรื่น ภูมิทัศน์
สวยงามอยู่เสมอ สภาพอาคาร 
มีความมั่นคง ปลอดภัย  
พร้อมใช้งาน 100% 

ไม่ม ี ไม่ม ี

4 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 
 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ด าเนินการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 175 
คน ครั้งท่ี 1/2563 

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา่ 2019 
ไม่ได้ด าเนินการจดัประชุม 

ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
มีความเข้าใจ มีทักษะและ
กระบวนการคดิที่เป็นระบบ 
สามารถน าไปประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานได ้

ไม่ม ี ไม่ม ี
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    ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)  
                   และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                   ของกลุ่มนโยบายและแผน 

ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการประชุม 
เชิงปฏิบัติการจดัท า
แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2563-2565 
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 สพป.ราชบุรี เขต 1 มีแผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-
2565 จ านวน 10 เล่ม และ 
มีแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 
ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือที่
สอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์
และแผนงานของหน่วยงาน มีการ
ปรับแผนตามนโยบายท าให้การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ประหยดั สามารถบรรลเุป้าหมาย
ของหน่วยงานและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 40 เล่ม 

ด าเนินการเรียบร้อยตั้งแต ่
ไตรมาสที่ 3 

เนื่องจากประสบ
กับสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 
2019(Covid-
19) ท าให้ไม่
สามารถด าเนิน
โครงการในบาง
กิจกรรมใหเ้ป็นไป
ตามปฏิทินการ
ด าเนินงานได ้

ไม่มี 

2 ศึกษาสภาพอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอื่นที่
ช ารุดทรุดโทรมและ
ประสบภัยพิบัติ 

ศึกษาสภาพอาคารเรียน อาคาร
ประกอบฯในพ้ืนท่ีรับผิดชอบครบ
ตามเป้าหมาย รวมทั้งให้ค าแนะน า
โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณได้อย่าง
ครบถ้วน โรงเรยีนสามารถ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป
ได้อย่างถูกต้อง 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ออกศึกษาสภาพอาคารเรียน 
อาคารประกอบฯ ท่ีมีสภาพช ารุด
ทรุดโทรม และประสบภัยของ
สถานศึกษาในสังกัดที่เสนอขอ
งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม 
ได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย โดยให้
ค าแนะน าในการจดัท าค าขอ
งบประมาณ และโรงเรียน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ออกศึกษาสภาพอาคารเรียน 
อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างอื่น 
และอาคารประสบ ภยัพิบัติ  
ที่ช ารุดทรุดโทรมของสถานศึกษา 
ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับ
การเสนอของบประมาณของ
สถานศึกษา โดยการออกศึกษา
สภาพจากสถานท่ีจริงใหค้ าแนะน า 

ได้ศึกษา เก็บข้อมลูจากสถานท่ี
จริง รวมทั้งไดส้อบถามปญัหา
ด้านอาคารสถานท่ี เพื่อ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจะ
ได้น าข้อมลูที่ถูกต้อง 
ประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามล าดับความ
จ าเป็นเร่งด่วน วิกฤติ 

ไม่ม ี ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน   
ควรจัดสรร
งบประมาณ   
ให้สถานศึกษา
มากกว่าเดิน 
และทั่วถึง
กว่าเดิม  
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   เป้าหมายมีความเข้าใจและ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สพฐ. 

ในการของบประมาณปรับปรุง
ซ่อมแซมส าหรับ ใช้ในจัดการเรียน
การสอน และมีความปลอดภัย 

  เนื่องจาก
โดยรวมสภาพ
อาคารสถานท่ี
ทรุดโทรมตาม
อายุการใช้งาน 
อาจส่งผล
กระทบต่อการ
เรียนการสอน 
ความปลอดภัย
ของบุคลากร 
รวมทั้งทรัพย์สิน
ของทางราชการ
ส่วนอ่ืน 

3 ติดตาม ประเมินผล 
การขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 การตรวจราชการครั้งนี้ คณะ
ผู้ตรวจราชการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เดินทางมาตรวจ
ราชการ เรื่อง การตรวจสอบ 
ความพร้อม ในการจดัการเรียน
การสอนทางไกล ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
เป็นการตรวจราชการกรณีเร่งด่วน     
รอบที่ 1  มีการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา จ านวน 2 ร.ร.     
โดยก าหนดเป้าหมายโรงเรยีน
คุณภาพประจ าต าบล และเป็น 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากปัญหา
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด19 
ท าให้ไม่มีการมา
ติดตามการตรวจ
ราชการของ 
ผู้ตรวจราชการ
จาก สพฐ. 

ไม่ม ี
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีนักเรียน
จ านวนมาก ท าให้สามารถให้
ค าแนะน าวิธีการที่จะจัดการเรยีน
การสอนให้กับนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย จนท าให้
โรงเรียนเกิดความเข้าใจ และน าไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
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       ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)  
                      และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                      ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐาน 
การจัดการเรยีน 
การสอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ด้วยการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรยีน 
การสอนทางไกล 
New DLTV, New 
DLIT 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีมีข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก  
2. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
ในสังกัดมีอุปกรณ์พร้อมใช้ 

โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100 
มีอุปกรณ์พร้อมใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมและมสีื่อDLIT 
และสื่อต่าง ๆ ส าหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้

1. การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรสั
ท าให้ต้องมีการ
ปรับเปลีย่น
รูปแบบการจดั
การศึกษาใน
สภาวะทีไ่ม่ปกต ิ
2.จ านวนครูไม่
ครบชั้นเรียน  
ท าให้บางโรงเรียน
ต้องมีการเรียน
รวมในห้องเรียน
เดียวกันแต่แยก
ช้ันเรียน โดย 
แต่ละชั้นเรียน
เรียนรูจ้าก
โรงเรียนต้นทา 
ในระดับชั้น 
ของตนเอง 
 
 
 

1. ควรมีการ
ด าเนินการอยา่ง
ต่อเนื่อง 
2. มีการจัดท า
หลักสตูร 
บูรณาการ 
การเรยีนรู้เสรมิ
ให้กับผู้เรยีน
เพื่อให้ผู้เรียน 
มีทักษะการ
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น
จากการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2 พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
การสื่อสาร 
เพื่อการบริหาร 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 1. สถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จ านวน 175 
โรงเรียน มีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การศึกษาครบทุกโรงเรยีน คิดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์ (ระยะ 7 เดือน 
(ตุลาคม 2562 - เมษายน 
2563)  
2. สถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ไดร้ับการติดตั้ง
ระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา จ านวน 
122 โรงเรียน คิดเป็น 69.71 
เปอร์เซ็นต์ ระยะ 5 เดือน 
(พฤษภาคม - กันยายน 2563) 
3. สพป.ราชบุรี เขต 1 มีระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต เพื่อการ
บริหารจดัการ  
4. บุคลากรในสังกัดมคีวามรู้ 
ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลย ี
ในการช่วยปฏิบัติงาน และรู้ทัน 
ป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร ์
 
 

กลุ่มงานต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงาน สพป.ราชบุรี เขต 1 
สามารถพัฒนา ดูแล เว็บไซต์
ของแต่ละกลุม่งานได ้

1. การเช่าใช้
บริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตของ
สถานศึกษามี
ปัญหา เนื่องจาก
ให้อ านาจเขต
ตรวจราชการ
ด าเนินกา และผู้
ชนะการเสนอ
ราคาไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทัน
ตามสญัญา 
2. บุคลากรยัง
ขาดความรู้
เกี่ยวกับระบบ
เครือข่าย และการ
พัฒนาเว็บไซต ์

ไม่ม ี
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 1. โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล  
ด้านอุปกรณ์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมให้สามารถใช้งาน 
ได้ตลอด  
2. โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ
ศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม ไดร้ับ
การสนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ 
ช้ีแนะ การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม อย่างมมีาตรฐาน 
 

1. บุคลากรในโรงเรียนขนาด
เล็กในโครงการการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ใน
การซ่อมแซม ดูแลรักษา 
อุปกรณ์การศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียมโดยเบื้องต้น  
2. สพป.ราชบุรี เขต 1 
 มีโรงเรยีนต้นแบบในการ 
จัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) 

ไม่ม ี ไม่ม ี

4 การพัฒนาระบบ
นักเรียนรายบุคคล 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที ่2 สพป.ราชบุรี เขต 1 สามารถ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากร
สถานศึกษา จ านวน 175 
โรงเรียน ใหส้ามารถด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูสารสนเทศทาง
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง  
ตามปฏิทินด าเนินการ 

สพป.ราชบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษา สามารถด าเนินการ
จัดเก็บข้อมลูทางการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2563 ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถ
จัดเก็บท าสารสนเทศ  
เพื่อเผยแพร่แกผู่้มาขอรับบริการ 
และหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

บุคลากรของ
สถานศึกษามีการ
ปรับเปลีย่น 
โยกย้าย ท าให ้
ต้องมีการเรียนรู้
การท างานใหม ่

ไม่ม ี
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  ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)  
                 และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                 ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 พัฒนาประสิทธิภาพ
กลุ่มบรหิารงาน
การเงินและ
สินทรัพย ์
 
 
 
 
 
 
 

มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน 
และมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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  ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)  
                 และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                 ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 สรรหาพนักงาน
ราชการและลูกจ้าง
ช่ัวคราว 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 จ านวนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อ
แต่งตั้งในต าแหน่งต่าง ๆ ในปี 
พ.ศ.2563 ไดค้รบตามจ านวน
อัตราว่าง 100% ร้อยละ 100  
ผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นผู้มีความรู ้
ความสามารถในการปฏิบัตไิด้ตรง
ตามความต้องการ มีความรู้
ความสามารถ ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

ด าเนินการโครงการไดต้าม
เป้าหมาย 

ด าเนินการโครงการไดต้าม
เป้าหมาย 

ไม่ม ี ไม่ม ี

2 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้รับขวัญก าลังใจในการท างาน 
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดลุ  
ทั้งด้านร่างกาย สติปญัญาและ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 
21 รักการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 
 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ติดเหตุการณ์แพร่
ระบาดของโรค
ไวรัสโควิด 19  
ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการ
บางกิจกรรมได ้

ไม่ม ี
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       ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)  
                      และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                      ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบล (๑ ต าบล 
๑ โรงเรียนคณุภาพ) 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
จ านวน 50 โรงเรยีน เข้าร่วม 
การพัฒนาส่งเสริมเพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อน ตามกจิกรรมที่ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานได้มอบหมายงาน 
ให้ด าเนินการตามงบประมาณ 
ที่จัดสรรมาให้ ครบทุกกิจกรรม 
50 โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรม และ
รายชื่อโรงเรียนดังน้ี  
  กิจกรรมที่ 1 งบประมาณการ
ด าเนนิงานการพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา50โรงเรียนร้อยละ100  
  กิจกรรมที่ 2. งบประมาณการ
ด าเนินงานนิเทศ ก ากับและ
ติดตามการศึกษา 50 โรงเรยีน
ร้อยละ 100  
  กิจกรรมที่ 3. งบประมาณการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 4 
โรงเรียน  
  กิจกรรมที่ 4 งบประมาณการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA 
Online) 

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
จ านวน 50 โรงเรยีน เข้าร่วม
การพัฒนาส่งเสริมเพื่อ
ด าเนินการขับเคลื่อน  
ตามกิจกรรมที่ ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มอบหมายงานให้ด าเนินการ
ตามงบประมาณที่จัดสรรมาให้ 
ครบทุกกิจกรรม 50 โรงเรียน 
ซึ่งมีกิจกรรม และรายชื่อ
โรงเรียนดังนี้  
  กิจกรรมที่ 1. งบประมาณการ
ด าเนินงานการพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 50 โรงเรียน 
ร้อยละ 100  
  กิจกรรมที่ 2. งบประมาณ 
การด าเนินงานนิเทศ ก ากับและ
ติดตามการศึกษา 50 โรงเรยีน
ร้อยละ 100  
  กิจกรรมที่ 3. งบประมาณการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรยีน 4 
โรงเรียน  
 
 

1. เนื่องจากมี
กิจกรรมหลาย
กิจกรรมที่
คล้ายกันจึงท าให้
โรงเรียนเกิดความ
สับสนในการ
ท างาน การติดต่อ
ประสานงานท่ีท า
ให้เกิดการสับสน
ระหว่างกิจกรรม
ของโรงเรียนสจุริต 
2.ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (covid-
19) ท าให้เกิดการ
ประสานงานล่าช้า 
2.รายละเอียดใน
การด าเนินงาน
เพื่อให้โรงเรียน
ด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องนั้นควร
ได้รับการสื่อสารที่
ชัดเจน 

ควรให้
ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้
ประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและ
พัฒนางานได้
อย่างน้อยปีละ1
ครั้ง เพราะใน
บางหน่วยงาน
อาจเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบ 
หรือผู้รบัผิดชอบ
อาจยังไม่
ช านาญในงานท่ี
ได้รับ จึงอาจท า
ให้งานเกิดความ
ล่าช้าเพราะขาด
ความเข้าใจของ
เนื้องาน 
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

     กิจกรรมที่ 4 งบประมาณการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน (ITA 
Online) เชิงคุณภาพ  
  1. ครู ไดร้ับความรู้และ
ประสบการณ์จากกระบวนการ
จัดการ ตลอดจนไดร้ับการ
พัฒนา-การเรียนรู้ต่างๆ  
  2. โรงเรยีน ไดร้ับการเติมเต็ม
จากภาคเอกชนท้ังในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานสื่อการเรียน
การสอน ระบบฐานข้อมูล 
เป็นต้น 
  3. ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนา
คุณสมบัติและสมรรถนะความ
เป็นผู้น าและการบริหารจัดการ     
  4. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มสี่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาและ
สนับสนุนการศึกษามากขึ้น 

  

2 พัฒนาโรงเรียน 
ประชารัฐ 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 โรงเรียนประชารัฐมีการพัฒนา
ข้อมูลพื้นฐานและสรา้งสรรงาน 
ให้เกิดนวัตกรรมของโรงเรียน 

“โครงการโรงเรียนประชารัฐ” 
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบาย
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์
ประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก 
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลงั
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนา 

1.โรงเรียนในโครงการโรงเรยีน
ประชารัฐสังกัดส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต ๑ ไดเ้ข้าร่วม
โครงการสานอนาคตการศึกษา 
CONNEXT ED โดยร่วมกับ
ภาครัฐ และภาคประชาสังคม 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาตร ์

1. การพัฒนา
เป็นไปล่าช้า 
เนื่องจากยังม ี 
บางโรงเรียนทีไ่ม่มี
schoolpasner  
ที่เป็นเอกชน หรือ
การไดร้ับความ
ร่วมมือได้รับความ  

1. ขอให้มี
schoolpasner
เข้ามามีบทบาท
เป็นส่วนร่วม
ของโรงเรียน
เพื่อให้ได้ทุนมา
พัฒนาให้เปิด
ความก้าวหน้า 
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

    ประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการ
ด าเนินงานของ ๑๒ คณะท างาน 
สานพลังประชารัฐ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่อง
การศึกษาของประเทศและ 
เป็น หน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนร่วมกบัคณะท างานสาน
พลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่ E2  
การยกระดับคณุภาพ วิชาชีพ 
ร่วมกับ และ E5 การศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาผู้น า 
โดยกระทรวงศึกษาธิการ 
มอบหมายให้องค์กรหลัก 2 แห่ง 
ด าเนินการร่วมกับคณะท างาน
ดังกล่าว โดย E2 ได้มอบหมาย 
ให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)และ E5 
ได้มอบหมายใหส้ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สพฐ. 
 ได้จัดท าโครงการ โรงเรยีน 
ประชารัฐ และจัดท าบันทึก
ข้อตกลงสานพลังประชารัฐ  
ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและ 
การพัฒนาผู้น าระหว่าง ภาครัฐ 3 
หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ  

ของโครงการสู่โรงเรยีนเพื่อร่วม
สนับสนุนจดัท าโครงการพัฒนา
โรงเรียน และมีการจดัท าระบบ
บริจาคออนไลน์ 
(Crowdfunding) บนระบบ 
WWW. CONNEXTED.ORG 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อระดมทุน
สนับสนุนด้านการศึกษาส าหรับ
โรงเรียนทีผ่่านการคัดกรองจาก
คณะท างานส่วนกลางขึ้นระบบ 
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทีส่นใจ
จากทุกภาคส่วนเข้า
มาร่วมสนันสนุนแผนพัฒนา
โรงเรียน และเปิดบัญชี "กองทุน
สานอนาคตการศึกษา 
CONNEXT ED" ร้อยละ 100 
2.บุคลากรครู ICT Talent 
ภาครัฐ และเอกชน ไดร้ับการ
พัฒนาสู่การปรบัเปลีย่นแนวคิด 
ในการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้การสอนบนฐาน
เทคโนโลยีและได้ท าหน้าท่ี
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่โรงเรียนต้นสังกัด 

ล่าช้าท าให้การ 
พัฒนาเกิดปัญหา 
2.ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรสั 
โคโรน่า2019 
(covid-19) 
ท าให้เกิดการ
ประสานงานล่าช้า 
2.รายละเอียด 
ในการด าเนินงาน
เพื่อให้โรงเรียน
ด าเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องนั้นควร
ได้รับการสื่อสาร 
ที่ชัดเจน 
 

มากกว่าน้ี 
2. ควรให้
ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้
ประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและ
พัฒนางานได้
อย่างน้อยปีละ1
ครั้ง เพราะใน
บางหน่วยงาน
อาจเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบ 
หรือผู้รบัผิดชอบ
อาจยังไม่
ช านาญในงาน 
ที่ได้รับ จึงอาจ
ท าให้งานเกิด
ความล่าช้า
เพราะขาด 
ความเข้าใจ 
ของเนื้องาน 
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

    กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารกระทรวง  
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน  
และภาคประชาสังคม 
4 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อน 
และยกระดับการศึกษา  
ของประเทศไทย 

และโรงเรียน ร้อยละ 100   

3 ประเมินคุณภาพผูเ้รียน 
(NT) ช้ันประชุมศึกษา 
ปีท่ี 3 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 4 
สามารถจัดสอบนักเรียนช้ัน ป.3 
ประจ าปีการศึกษา 2562 
จ านวน 3,717 คน ได้ครบถ้วน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
มีฐานข้อมูลผู้เรยีน ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและน ามาวางแผน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 

ไม่ม ี ไม่ม ี

4 ขับเคลื่อนนโยบาย 
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
ปีการศึกษา 2563 

นักเรียนทุกคน ในโรงเรียนท้ัง 
175 แห่งได้ร่วมกิจกรรม และ
ได้รับการพัฒนาความสนใจและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล 

1.จากการสอบถามโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการสามารถบริหารจัดการ
โครงการ “ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลา
รู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ครูผู้สอนมคีวามรู้และทักษะ 
ในการออกแบบกิจกรรม และ 
จัดกิจกรรมตามหลักองค์ 4 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้  
ได้อย่างมีคณุภาพ  
3. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของนักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม  
 

พัฒนาโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการ
จ านวน 175 แห่ง ให้บริหาร
จัดการตามนโยบาย  
“ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู”้  
ได้ร้อยละ 100 

พัฒนาครูผูส้อน และบุคลากร
ทางการศึกษา 350 คน  
ให้สามารถจัดกิจกรรม  
“ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู”้  
ได้ ร้อยละ 100 โดยส่งเสริม 
สนับสนุนและประชาสมัพันธ์
หนังสือรายงานผลการวิจัย เรื่อง
การศึกษาการขับเคลื่อนนโยบาย 
“ลดเวลาเรยีน เพิ่มเวลารู”้  
ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

   4. นักเรียนให้มีคณุภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการ
คิด วิเคราะห์ และไดร้ับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ความสนใจและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล 

    

5 การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 1. ออกนิเทศติดตาม ให้
แนวทางในการพัฒนาครูจ านวน 
108 คนให้สามารถจดั
การศึกษาเรยีนรวมได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ  
มีการจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบคุคล (IEP) ได ้
2. โรงเรียนจดัการเรียนรวม
ได้รับการพัฒนาการจัดการ 
ศึกษาเรียนรวมผูเ้รียนที่เป็นผู้
พิการไดร้ับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีเหมาะสมตาม
ความจ าเป็น 

เกิดสถานการณ์ 
โควิค-19 ท าให้
บางกิจกรรม 
ไม่สามารถ
ด าเนินการได ้

ไม่ม ี

6 พัฒนาสมรรถภาพและ
ยกระดับประสิทธิภาพ
การด าเนินงานโครงการ
คุณธรรม สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 1.ครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกโรงเรียน  
เป็นผู้ตระหนักรู้ เข้าใจ และ 
มีกระบวนการในการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มากกว่า 
ร้อยละ 85  

เกิดสถานการณโ์ค
วิค-19 ท าให้บาง
กิจกรรมไม่
สามารถ
ด าเนินการได ้

ไม่ม ี
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

     2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ. มากกว่าร้อยละ 85 

  

7 พัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียน (School MIS) 
 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศ ในระบบ School MIS
เพื่อจัดระบบการจบการศึกษา 
น าไปสู่การศึกษาต่อ 

โรงเรียนมีการจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศ ในระบบ School 
MIS 100 % เพื่อ จัดระบบ 
การจบการศึกษา น าไปสู่
การศึกษาต่อ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

8 เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  
(เขตพื้นที่สุจรติ) 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 มีการด าเนินการตามขั้นตอน 
และจัดท าประกาศเจตจ านง 
การบริหารงานด้วยความสุจริต 
ประกาศนโยบายคณุธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส 
ในการท างาน เพื่อให้บุคลากรและ
เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องในส านักงาน
ได้รับทราบตามเจตจ านง และ 
ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดยีวกัน 

การด าเนินการตามขั้นตอนและ
จัดท าประกาศเจตจ านง 
การบริหารงานด้วยความสุจริต 
ประกาศนโยบายคณุธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส 
ในการท างาน เพื่อให้บุคลากร
และเจา้หน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง 
ในส านักงานไดร้ับทราบตาม
เจตจ านง และถือปฏิบัต ิ
เป็นแนวทางเดียวกัน 

เกณฑ์การประเมิน 
OIT ประเด็นต่างๆ 
มีการเปลี่ยนแปลง 
ประชาสมัพันธ์
การเปลีย่นเกณฑ์
ประเมินดังกล่าว
ไม่ชัดเจน และ
ไม่ได้แจ้งให้ทาง
ส านักงานเขต
ทราบล่วงหนา้ 

วิเคราะห์ 
วางแผน      
การด าเนินการ
ให้ครบคลมุ  
การเปิดเผย
ข้อมูลถูกต้อง 
ชัดเจนทุก
ประเด็น และ
สืบค้นได้ง่าย 

9 เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมา 
ภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจรติ) 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะ 5 ประการ 
(ทักษะการบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตยส์ุจรติ อยู่อย่างพอเพียง 
และมีจติสาธารณะ  ในระดบั
ร้อยละ 100  

กิจกรรมบาง
กิจกรรมไมไ่ด้
ด าเนินการ
เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานรับ
ต าแนห่งใหม่ ยัง
ไม่เข้าใจในการจัด
การะบบงาน 

ผู้ปฏิบัตหิน้าท่ี
รับผิดชอบ ต้อง
จัดวางระบบ
และการ
ด าเนินงานไว้
ล่วงหน้า พร้อม
ด าเนินงานเป็น
ระบบอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให ้
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

     2.โรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล
ไม่น้อยกว่าร่อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคณุธรรม 
ความโปร่งใสในการปฏิบตัิงาน
ของสถานศึกษาในระดับดี (A) 
ขึ้นไป 

 ทันกับ
ระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ 

10 เสรมิสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(กิจกรรม
ขับเคลื่อนหลักสูตร 
ต้านทุจริตศึกษา) 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ
การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ 
มีทักษะกระบวนการ และม ี
เจตคติทีด่ีในการเป็นพลเมืองดี 
และต่อต้านการทุจริต สามารถ
ร่วมมือกับองค์กร เครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนเิทศ 
ติดตาม การด าเนินงาน online 

เกิดสถานการณ์ 
covid -19  
จึงไม่สามารถ
ด าเนินการ 
ได้ตามแผน 

ไม่ม ี

11 พัฒนากิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน 

สถานศึกษาจัดใหม้ีกิจกรรม
สหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

จ านวนสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 
1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุ
ตะเคียน ไดร้ับทุนการสนับสนุน
โรงเรียนในระดับการศึกษา ข้ัน
พื้นฐาน ของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
งบประมาณ 
15,000 บาท 

สถานศึกษาจัดใหม้ีกิจกรรม
สหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

สถานศึกษาจัดใหม้ีกิจกรรม
สหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ ์
ที่ก าหนด 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

12 โรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero wasteschool) 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และนักเรียน มีความรู้และเข้าใจ
แนวทางการจัดกิจกรรมสามารถ
ปฏิบัติงานการรณรงค์คัดแยกขยะ 
การจัดการขยะแบบครบวงจร 
และการจัดท าธนาคารขยะ     
เพื่อการเสริมสร้างวินัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและ
น าไปถ่ายทอดแนะน าสู่ชุมชน 
ที่อยู่ในท้องถิ่นปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีความรู้และเข้าใจแนว
ทางการจัดกิจกรรมสามารถ
ปฏิบัติงานการรณรงค์คัดแยกขยะ 
การจัดการขยะแบบครบวงจร และ
การจัดท าธนาคารขยะ  
เพื่อการเสริมสร้างวินัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและ
น าไปถ่ายทอดแนะน าสู่ชุมชน 
ที่อยู่ในท้องถิ่นปฏิบัติได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และเรียน มีความรู้และเข้าใจ 
แนวทางการจัดกิจกรรมสามารถ
ปฏิบัติงานการรณรงค์คัดแยกขยะ 
การจัดการขยะแบบครบวงจร 
และการจัดท าธนาคารขยะ  
เพื่อการเสริมสร้างวินัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและ
น าไปถ่ายทอดแนะน าสู่ชุมชน 
ที่อยู่ในท้องถิ่นปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และเรียน มีความรู้และเข้าใจ
แนวทางการจัดกิจกรรมสามารถ
ปฏิบัติงานการรณรงค์คัดแยก
ขยะ การจัดการขยะแบบครบ
วงจร และการจัดท าธนาคาร
ขยะ เพื่อการเสริมสรา้งวินัย 
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
และน าไปถ่ายทอดแนะน าสู่
ชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นปฏิบัติ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

13 พัฒนาหลักสตูร
สถานศึกษา กรอบ
หลักสตูรท้องถิ่น และ
กระบวนการจดัการ
เรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษ 
ที่ 21 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีการด าเนินการจดัท าคู่มือ 
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
2562 

ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ที่พัฒนาให้ผู้เรียน 
มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

สถานศึกษามีการจัดท าหลักสตูร
สถานศึกษา ปีพุทธศักราช 2563 
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และฉบับปรับปรุง 2560 

ผลการด าเนินงานไมส่ามารถ
บรรลผุลตามค่าเป้าหมายดัชนี
ตัวช้ีวัดความส าเร็จเนื่องจากผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 ลดลงทุกกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู้ แต่การจัดกิจกรรม
โครงการ ทุกโรงเรียนจดัท า
หลักสตูรสถานศึกษาสอดคล้อง
กับกลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรยีน
สามารถจัดกิจกรรมตามที่
ก าหนดได้ครบ ครูผูส้อนมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรยีนมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ 

1.โรงเรียนขนาด
เล็กมีครูไม่ครบชั้น
เรียนส่งผลให้จดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่พัฒนาให้
ผู้เรยีนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  
ได้ไม่หลากหลาย 
2. ไมส่ามารถ
อบรมครผูู้สอนได้
เนื่องจาก
สถานการณ์ 
COVID-19 
3. เกิดการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรสั  

1.ส่งเสรมิให้ครู
ฝึกให้นักเรียน
เรียนรูเ้พิ่มเติม
จากอินเทอร์เน็ต 
2.ส่งเสรมิการ
เรียนรู้ออนไลน ์
2. บันทึกสื่อการ
เรียนรู้การศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียมใน
รูปแบบวิดิโอ 
ในแผ่น CD หรือ 
DVD เพื่อให้
ผู้เรยีนสามารถ
เรียนรูโ้ดยใช้
เครื่องเล่นได ้
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

     ในกิจกรรมการเรยีนรูผ้่านการ
ปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ เช่น 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
แลกเปลีย่นความคดิเห็น ภาวะ
ผู้น า/ผู้ตาม การแก้ปัญหา 
รวมทั้งร่วมคิดและสร้าง
นวัตกรรมร่วมกัน 

2019 ท าให้มี
การเลื่อนการเปดิ
ภาคเรยีนส่งผลให้
ไม่สามารถพัฒนา
ครูและจัดกิจกรรม
ได้ตามปกต ิ
 4. ไมส่ามารถ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม/
อินเทอร์เน็ต 
ให้กับผู้เรยีนได้ทุก
คนเนื่องจาก
ผู้เรยีนบางคนไมม่ี
อุปกรณ์ เช่น ทีวี 
โทรศัพท์สมาร์ท
โฟน สัญญาณ
ดาวเทียมหรือ
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 5. 
ครูขาดความ
ช านาญในการ
สร้างสื่อโดยใช้
เทคโนโลย ี
 
 

และเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่เกิดจาก
สัญญาณ
ดาวเทียมหรือ
อินเทอร์เน็ต  
3. ท า MOU 
กับมหาวิทยาลยั
ในพื้นที่เพ่ือ
ช่วยเหลือ
ครูผูส้อนในการ
สร้างสื่อโดยใช้
เทคโนโลย ี
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

14 เตรียมความพร้อม
ผู้เรยีนเพื่อรองรับการ
ประเมิน PISA 2021 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ส านักงานเขตพื้นท่ีด าเนินการ
ประชุมชี้แจงผู้บรหิารทุกโรงเรียน
ถึงความส าคัญและเตรยีมความ
พร้อมต่อการประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) 
การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อ
การประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล การจัดอบรม 
เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโครงการ
เตรียมความพร้อมผูเ้รียนเพื่อ
รองรับการประเมิน PISA 2021 
(การใช้โปรแกรม PISA ในการท า
ข้อสอบ) วันท่ี 20 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
โรงเรียนวดัเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 
และนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน การวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับการ
ประเมิน PISA 

ครูผูส้อนในระดบัมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสใน
สังกัด จ านวน 30 โรงเรียน 
ได้รับการพัฒนาด้านการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามแนว
ทางการประเมิน PISA และ 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีน 
การสอนมีการให้นักเรยีนทดลอง
ท าแบบทดสอบออนไลน์ของ 
สสวท. 

1. การเกดิ
สถานการณ์ 
COVID - 19 
ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของ
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
ครูผูส้อนไม่
สามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนให้กับ
นักเรียนในสภาวะ
ปกติได ้
2.เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโค
โรนาไวรัส 2019 
ท าให้มีการเลื่อน
เปิดภาคเรียนและ
ไม่สามารถ
ด าเนินการนเิทศ
ได้ตามปกติ ส่งผล
ให้จ านวนครั้งใน
การติดตามลดลง  
3.บางโรงเรียนมี
จ านวนเครื่อง 

1.มีการปรับ
รูปแบบการ
จัดการ1.เรียน
การสอนของครู
และรูปแบบการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน 
2. ฝึกให้
ครูผูส้อน
สามารถ
ออกแบบการวัด
และประเมินผล
ตามแนว
ทางการประเมิน 
PISA  
3. จัดท า
แบบทดสอบ
ออนไลน์เพิ่มเติม
และปรับความ
ยากง่ายตาม
ระดับชั้นเรียน
เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนา
ตนเองไดต้าม
ระดับ
ความสามารถ
และช้ันเรยีน 
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

      คอมพิวเตอรไ์ม่
เพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน  
4.ครูผู้สอน
บางส่วนไมเ่ข้าใจ
ในแนวทางการ
ประเมินของ PISA 

 

15 การขับเคลื่อน 
การจัดการเรยีน 
การสอนสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ได้ด าเนินการประสานงานการ
อบรมทางไกลให้กับครูพี่เลี้ยง
ประจ าศูนย์การอบรมในระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น 
ประถมศึกษาตอนปลาย 
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ
พัฒนานักเรียนอย่างมีคณุภาพด้วย
การจัดประสบการณ์เรยีนรู้
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ 
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 
สสวท.  
2. ด าเนินการนิเทศติดตาม 
การจัดการเรยีนการสอนตาม
แนวทางสะเตม็ศึกษา 

ผลการด าเนินงานพบว่า
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา ในระดับชั้นปฐมวัย – 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 81 
โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 46.28 
โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเตม็
ศึกษาในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรยีนผ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
โครงงาน การสร้างนวัตกรรม 
และค่ายสะเต็มศึกษา 
นอกจากน้ีจากการส ารวจ 
ความต้องการในการพัฒนา
ครูผูส้อนให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจดัการ
เรียนรูต้ามแนวทางสะเตม็ศึกษา
ด้านหลักสูตร ด้านวิธีการสอน/  

1. ผลกระทบจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 
(COVID 19) 
ส่งผลใหไ้ม่
สามารถจัดการ
อบรมให้ครผูู้สอน
ได้ตามปกติ  
2. การเลื่อนการ
เปิดเรียนภาคเรียน
ที่ 1 และการ
ปรับตัวเพื่อเฝ้า
ระวังการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 
19) ส่งผลกระทบ
ต่อการจัดการ 

1. ส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
ให้เหมาะสมต่อ
การจัด
การศึกษา
ออนไลน ์
2. ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐานมีการ
จัดสรร
งบประมาณให้
ส านักงาน 
เขตพื้นท่ีเพื่อใช้
ในการขับเคลื่อน
การด าเนินงาน
สะเต็มศึกษา 
ในสถานศึกษา
ให้ครบทุก
สถานศึกษา  
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

     การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ด้านการวัดและประเมินผล 
พบว่า ครูผู้สอนต้องการได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ด้านวิธีการสอน/การจดักิจกรรม
การเรยีนรู้มากท่ีสุด รองลงมา
คือการพัฒนาความรูด้้าน
หลักสตูร และความรู้ด้านการวัด
และประเมินผล ตามล าดับ 

เรียนการสอนตาม
แนวทางสะเตม็
ศึกษาซึ่งเป็นการ
จัดกิจกรรมกลุม่ใช้
เวลามากกว่าเรียน
การสอนแบบ
บรรยาย 
3. จากการนิเทศ 
ติดตามการจดัการ
เรียนรู้แนวทาง 
สะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา พบว่า 
สถานศึกษาใน
สังกัดไมส่ามารถ
จัดกิจกรรมเรียนรู้
ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาได้ครบ
ทุกสถานศึกษา 
เนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านบุคลากร 
งบประมาณ สื่อ
และอุปกรณ์   
องค์ความรู้ด้าน
การจัดการเรยีนรู้
สะเต็มศึกษา 
 
 

รวมถึงการ
สนับสนุนสื่อ 
อุปกรณ์การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้และการ
สร้างนวัตกรรม
ของผู้เรียน  
3. ส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุก
โรงเรียนจัดการ
เรียนรูต้าม
แนวทางสะเตม็
ศึกษาให้ครบทุก
โรงเรียน 
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

16 “ค่ายเยาวชน.. 
รักษ์พงไพร”  
เฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
ปีท่ี 6 ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 จัดการเรียนการสอนทางไกล 
DLTV และการเรียนผ่านสื่อ
ออนไลน ์

ไม่ได้จัดคา่ยฯ 
เนื่องจากไมไ่ด้รับ
งบประมาณ และ
นักเรียนต้องเรียน
ที่บ้านเนื่องจาก
เกิดการแพร่
ระบาดโรคไวรสั 
โคโรนา 2019 
COVID19 

ไม่ม ี

17 บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย 

1 ครูปฐมวยัที่ไดร้ับการพัฒนา
สามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์
ได้อย่างถูกต้อง 2. เด็กปฐมวัย 
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3. โรงเรียน 
ที่เข้ารับการประเมินฯ ผา่นการ
ประเมินและรับตราพระราชทาน 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 4. โรงเรยีนที่เข้าร่วม
โครงการมีการด าเนินงาน 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
อย่างต่อเนื่องและตามพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 5. โรงเรยีนที่เข้าร่วม  

1 ครูปฐมวยัที่ไดร้ับการพัฒนา
สามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง 2. เด็กปฐมวัยของ
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการไดเ้รียนรู้
และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 3. โรงเรยีน 
ที่เข้ารับการประเมินฯ ผา่นการ
ประเมินและไดร้ับตราพระราชทาน 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มีการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์
ของโครงการอย่างต่อเนื่องและ 
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 5 โรงเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการได้รบัการนิเทศติดตาม 

1. ครูปฐมวัยที่ไดร้ับการพัฒนา
สามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง 
2. เด็กปฐมวัยของโรงเรยีนที่เข้า
ร่วมโครงการได้เรยีนรู้และมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 3 โรงเรียนทีเ่ข้ารับ
การประเมินฯ ผ่านการประเมิน
และได้รับตราพระราชทาน บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
4 โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างต่อเนื่องและ  
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 5 โรงเรียนท่ีเข้าร่วม 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ติดสถาณการณ ์
โควิด-19 ท าให้
ไม่ได้จัดอบรม  
แต่มีการอบรม
ผ่านทางไกลจาก 
สพฐ. 

ไม่ม ี
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  โครงการได้รบัการนิเทศติดตาม 
โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 

การด าเนินงานโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย 

โครงการได้รบัการนิเทศติดตาม
การด าเนินงานโครงการ  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย 

   

18 ประเมินพัฒนาการ
นักเรียนท่ีจบหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 1 นักเรียนปฐมวัยได้รับการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 2 นักเรียน
ปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จติใจ สังคมและสติปญัญา 
ตามมาตรฐานคณุลักษณะที่พึง
ประสงค ์

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 ติดสถาณการณ ์
โควิด-19 ท าให้
ไม่ได้ด าเนินการ 
ให้เป็นไปตาม
กิจกรรมของ
โครงการ 

ควรมีการ
ประเมิน
พัฒนาการทุกปี
การศึกษา 

19 พัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมี
การจัดท าข้อมลูสารสนเทศในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับปัจจัย 
กระบวนการและผลผลติ  
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ได้รับการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศระบบบริหาร
และการจัด  
3. สถานศึกษาในสังกัดสามารถจดั
การศึกษาได้อย่างมีคณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาตามเป้าหมาย 

สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการ
จัดท าข้อมูลสารสนเทศในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการ
ด าเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับปัจจัย 
กระบวนการและผลผลติ 

1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
มีการจัดท าข้อมลูสารสนเทศ 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดได้
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับปัจจัย 
กระบวนการและผลผลติ  
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ได้รับการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศระบบบริหาร
และการจัด  
3. สถานศึกษาในสังกัดสามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างมคีุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาตาม
เป้าหมาย 

1.สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
มีการจัดท าข้อมลูสารสนเทศ 
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการด าเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดได้
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
ปัจจัย กระบวนการและผลผลิต 
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ได้รับการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศระบบ
บริหารและการจัด  
3. สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมคีุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาตาม
เป้าหมาย 

1.สถานศึกษา 
ในสังกัดทุกแห่ง 
มีการจัดท าข้อมลู
สารสนเทศในการ
จัดการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และ
การด าเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
ต้นสังกัดได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้อง
กับปัจจัย 
กระบวนการและ
ผลผลติ 
 

     ไม่ม ี
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

      2. สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่งไดร้ับ
การติดตาม 
ตรวจสอบ 
ประเมินผลและ
นิเทศระบบบริหาร
และการจัด  
3. สถานศึกษา 
ในสังกัดสามารถ
จัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาตาม
เป้าหมาย 
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       ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)  
                      และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                      ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบ 
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

กิจกรรมที่ 1 การสร้างภูมคิุ้มกัน
ทางสังคม ด้วยการด าเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
สถานศึกษารับการประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
1. ประเภทผลงานดเีด่น  
ระดับเพชร  
  1. โรงเรยีนวัดโพธิ์ดก 
  2. โรงเรยีนวัดหนองกระทุม่  
  3. โรงเรยีนบ้านหนองกระทุ่ม  
  4. โรงเรยีนบ้านหนองปากชัฏ  
  5. โรงเรยีนบ้านท่ามะขาม  
2. ประเภทผลงานดเีด่น  
ระดับทอง  
  1. โรงเรยีนหนองขนาก  
  2. โรงเรยีนบ้านวังปลา  
  3. โรงเรยีนบ้านหนองปรือ  
  4. โรงเรยีนบ้านทุ่งแจง  
  5. โรงเรยีนวัดวังมะนาว    

ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศึกษา 
จ านวน 175 โรงเรียน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศึกษา 
จ านวน 175 โรงเรียน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนในสถานศึกษา 
จ านวน 175 โรงเรียน 

1. เนื่องจากมี
สถานการณ์แพร่
ระบาดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 
จึงท าให้
ด าเนินงานจัด
ประชุมลา่ช้า  
ไม่เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ 
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

    6. โรงเรยีนบ้านสวนผึ้ง 
  7. โรงเรยีนบ้านหนองโก  
3. ประเภทผลงานดเีด่น ระดับเงิน     
   1. โรงเรียนวดับางกระ 
   2. โรงเรียนวดัอรัญญิกาวาส  
   3. โรงเรียนวดัท้ายเมือง  
   4. โรงเรียนบา้นเบิกไพร  
   5. โรงเรียนบา้นตลาดควาย  
  6. โรงเรยีนบ้านหนองไผ่  
  7. โรงเรยีนสีวะรา  
  8. โรงเรยีนบ้านยางคู่  
  9. โรงเรยีนบ้านไทรงาม  
 10. โรงเรียนวดัสนามสุทธาวาส    
 11. โรงเรียนบา้นโป่ง  
 12. โรงเรียนบา้นหนองลังกา   
 13. โรงเรียนบา้นหัวเขาจีน  
 14. โรงเรียนบา้นนาคอก  
 15. โรงเรียนบา้นเขาช้าง  
 16. โรงเรียนบา้นอ่างหิน  
 17. โรงเรียนวดัรางเสน่ห ์
นครจันทร์  
 18. โรงเรียนบา้นกล้วย  
 19. โรงเรียนบา้นโป่งเจด็ 
 20. โรงเรียนบา้นเก่าต้นมะค่า   
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  21. โรงเรยีนวัดเวียงทุน  
กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ไม่เหมาะสม กิจกรรมรณรงค ์
เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง 
เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
โดยขอให้สนธิก าลังพนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.) 
ศูนย์เสมารักษ์ ต ารวจ ปลดัฝ่าย
มั่นคง อาสาสมัครรักษาดินแดน 
ในพื้นที่ความรับผิดชอบอ าเภอ
เมืองราชบุรี ปากท่อ จอมบึง  
สวนผึ้ง บ้านคาและอ าเภอวัดเพลง 
เหตุการณ์ปกติ กิจกรรมรณรงค์
เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค ์
วันวาเลนไทน์ เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 
น. ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา
พัฒนา อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี โดยขอใหส้นธิก าลัง
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
(พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ ต ารวจ 
ปลัดฝ่ายมั่นคง อาสาสมคัรรักษา
ดินแดน เหตุการณ์ปกติ กิจกรรม 
ที่ 3 การคุ้มครองและช่วยเหลือ  
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  นักเรียนท่ีเผชิญเหตุพิเศษ และ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเยี่ยม
บ้านนักเรียน นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษาได้ให้
ค าปรึกษารายบุคคล จ านวน 18 
ราย ดังน้ี - ครู จ านวน 12 ราย 
ได้รับการให้ค าปรึกษารายบุคคล 
และเทคนิคการให้ค าปรึกษา 
เชิงจิตวิทยา เบื้องต้น - นักเรียน 
จ านวน 6 ราย ได้รับการให้
ค าปรึกษารายบุคคล และเข้าช่วย
ในกรณีมภีาวะเสี่ยงรุนแรง
ร่วมกับสหวิชาชีพ โรงเรียน 
บ้านโป่งกระทิงบน แจ้งว่า 
เด็กชายแก้วกล้า พุ่งโบ นักเรียน
ช้ันอนุบาล 3 เกิดเหตุ ไฟไหม้บ้าน
ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเสียหาย
ทั้งหมด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 
2562 เวลาประมาณ 18.00 น. 
ได้มอบผ้าห่มและผ้าขนหนูและ
รวบรวมเงินบริจาค จ านวน 
6,600 บาท ให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนดังกล่าว  
เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2563 
เวลา 13.30 น. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
โดยมอบผ้าห่มและผ้าขนหนู  
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  ให้โรงเรียนในสังกัดมอบแก่
นักเรียนยากจน ในการออกเยี่ยม
บ้านนักเรียน จ านวน 20 
โรงเรียน ๆ ละ 2 ชุด รวม 40 ชุด 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตาม 
ข่าวสาร (ศตข.สพฐ.) ประชุม
ปฏิบัติการสรา้งเครือข่ายจังหวดั
ของการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
โดยใช้นักจิตวิทยาคลินิก เป็นฐาน 
จุดที่ 2 ภาคกลางและ 
ภาคตะวันออก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันท่ี 
28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563  
ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือก
สถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน ด าเนินการ
คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับเขตพื้นท่ี           
มีโรงเรียนเข้ารับการคดัเลือก 
จ านวน 7 โรงเรียน ได้รับ       
การคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นท่ี 
จ านวน 3 โรงเรียน ดังนี้  
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  1. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียน      
บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)  
2. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรยีน     
บ้านไพรสะเดา  
3. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 
ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้าน 
จอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับเขตตรวจราชการที่ 3 
ประเภทสถานศึกษาระดับ 
ประถมศึกษาขนาดใหญ่     
เกียรติบตัรระดับทอง โรงเรียน
บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชา
ศึกษา) ประเภทสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาขนาดกลาง  
เกียรติบตัรระดับทอง อันดับที่ 1 
โรงเรียนบ้านไพรสะเดาอันดับที่ 2 
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ประเภท
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก เกยีรติบตัรระดับทอง 
อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านตลาด
ควาย(ประชานุกูล) อันดับที่ 2 
โรงเรียนบ้านวังปลา อันดับที่ 3 
โรงเรียนบ้านยางคู่ อันดับที่ 4  
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

  โรงเรียนบ้านร่องเจริญ กิจกรรม  
ที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด าเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน ให้กับครู        
ที่รับผิดชอบ งานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน ไดร้ับความรู้ 
ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้อย่างรอบด้าน จ านวน 
175 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 
175 คน เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 
2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 
โรงเรียนวดัเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 
โดยมี นางสาวปราณี เพ็งจันทา 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา และนายณฐกร ท่อแก้ว 
ผู้อ านวยกลุม่บริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 
เป็นวิทยากร 
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ที ่ ช่ือโครงการ ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2 การรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2563 

1. ประชากรวัยเรยีนตามเกณฑ์ 
กลุ่มอายุ 4 – 6 ปี และย่างเข้าปี
ที่เจ็ดจนถึงปีท่ีสิบหกทุกคน ได้รับ 
การศึกษาภาคบังคับและขั้น
พื้นฐานท่ัวถึง และได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
มีโอกาสตามสิทธิอย่างเท่าเทียม
ก้น โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย นักเรยีนเรยีนรู้อย่าง
มีความสุข  
2 นักเรียนเรียนจบการศึกษา 
ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
และเข้ารับการศึกษาต่อในสาย
สามัญและสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
 
 

1. ประชากรวัยเรยีนตามเกณฑ์ 
กลุ่มอายุ 4 – 6 ปี และย่างเข้า  
ปีท่ีเจ็ดจนถึงปีท่ีสิบหกทุกคน 
ได้รับการศึกษาภาคบังคับและ 
ขั้นพื้นฐานท่ัวถึง และได้รับการ
พัฒนาอย่างเหมาะสมเต็ม 
ตามศักยภาพ มีโอกาสตามสิทธิ
อย่างเท่าเทียมก้น โดยรูปแบบ 
การจัดการเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
นักเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข  
2 นักเรียนเรียนจบการศึกษา 
ตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
และเข้ารับการศึกษาต่อในสาย
สามัญและสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น 

ด าเนินการเสร็จแล้วตั้งแต ่
ไตรมาส 2 

ด าเนินการเสร็จแล้ว 
ตั้งแต่ไตรมาส 2 

- ผู้ปกครองที่
อพยพย้าย
ครอบครัวไปอยู่  
ที่อ่ืนท าให้
ลูกหลานไมไ่ด ้
เข้าเรียน - บิดา 
มารดาหรือ
ผู้ปกครองขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียน - 
เด็กบางคนเปลี่ยน
ช่ือ นามสกุล ที่อยู่ 
ข้อมูลไมต่รงกัน 
ท าให้การติดตาม
เด็กเข้าเรียนไม่ได้
การย้ายที่อยู่อาศัย
ของบิดา มารดา 
ผู้ปกครองและเด็ก
บ่อย ๆ ท าให้
ติดตามเด็กมาเข้า
เรียนยากมาก 
เนื่องจากข้อมูลที่
อยู่อาศัยไม่ชัดเจน 
 
 
   

ไม่ม ี
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ที ่ ช่ือโครงการ ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 เยาวชนวัยใสต้านภัย
ยาเสพตดิ 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกระบวนการยุติธรรม   
ทางอาญาส าหรับเด็กและ
เยาวชน ผลกระทบของยา   
เสพติด ไมล่องก็รู้ได้ เรียนรู้  
การป้องกันตนเองจากภัย 
ยาเสพตดิผา่นตัวอย่างคดี  
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ 
สร้างภมูิคุ้มกันยาเสพตดิให้กับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 4 – 6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 วันท่ี 19 
สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียน 
วัดดอนตลุง วันท่ี 20 สิงหาคม 
2563 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์
ราษฎร์ศรัทธาธรรม ซึ่งเป็น 
โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง ไดร้ับ 
การสนับสนุนวิทยากรจากสถาน 
พินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดราชบุร ี
 

เวลาในการ 
วางแผนการ
ด าเนินงานน้อยไป 

ควรจัดต่อเนื่อง
ทุกป ี
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

1. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนในระดับชาติ ภมูิภาค 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
ระหว่างวันท่ี 7 - 9 ธันวาคม 
2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ 
โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
จ านวน 64 โรงเรยีน 239 
กิจกรรม ผลการแข่งขันแยก
ตามล าดับประเภทเหรยีญรวม อยู่
ในล าดับที่ 9 และอันดับที่ 9 
เช่นกัน ตามล าดับเหรียญชนะเลิศ 
ของเขตพื้นท่ีการศึกษา ในภูมิภาค 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ซึ่ง
มีทั้งหมด จ านวน 48 เขต - แยก
ตามประเภทเหรียญรางวลัทั้งหมด 
ได้ดังนี้ - ระดับเหรียญทอง 
จ านวน 123 รางวัล - ระดับ
เหรียญเงิน จ านวน 76 รางวัล - 
ระดับเหรียญทองแดง จ านวน 27 
รางวัล - ได้เข้าร่วม จ านวน 13 
รางวัล 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือโควิด 
19 ท าให้ต้องงด
การจัดกิจกรรม 

ไม่ม ี
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5 เฝ้าระวังและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา 
 

ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณ 
ให้โรงเรียนขยายโอกาส 
ทางการศึกษา จ านวน 30 
โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท 
ด าเนินการจัดอบรมในเดือน
สิงหาคม - กันยายน 2563 

สถานการณ์แพร่
ระบาดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 
จึงต้องให้แต่ละ
โรงเรียน
ด าเนินการจัด
อบรมเอง  
แต่ด าเนินการ 
ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อไวรสั 
โคโรนา 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)  
               และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
               ของกลุ่มตรวจสอบภายใน 

ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 ตรวจสอบภายใน 
ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

สามารถตรวจสอบสถานศึกษา
ทางด้านการเงิน การบญัชี และ
การพัสดุ และตรวจสอบการ
ด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน ได้บรรลตุามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด จ านวน 20แห่ง และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
มีระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม 

สามารถตรวจสอบการบริหาร
จัดการทางการเงิน การบัญชีตาม
ระบบ GFMIS ของส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้ครบถ้วนจ านวน 
1 แห่ง และตรวจสอบใบส าคัญ
และหลักฐานการจา่ย (งบเดือน) 
ได้ครบถ้วนจ านวน 823 ฎีกา  
ซึ่งส านักงานเขตพพ้ืนท่ีการศึกษา
ได้แก้ไขหลักฐานการจ่ายครบถ้วน 
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้ง มีการรายงานการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2 
แจ้งสพฐ.ไดต้ามก าหนดเวลา 

ตรวจสอบการบรหิารจดัการ
ทางการ การบัญชีตามระบบ 
GFMIS ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี 
เขต 1 ได้ครบถ้วน จ านวน 1 แหง่ 
และตรวจสอบใบส าคัญและ
หลักฐานการจ่ายได้ครบถ้วน 
จ านวน 137 ฏีกา ซึ่งส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้แกไ้ขหลักฐาน
การจ่ายให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
และรายงานการใช้จ่าย
ค่าสาะารณูปโภค ไตรมาสที่ 3 
แจ้ง สพฐ. ภายในก าหนดเวลา 

1. สามารถตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจเป็นไปตามเป้าหมาย โดย
สุ่มตรวจสอบด้านการเงิน และ
บัญชีและดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง
ของสพป.รบ. 1 จ านวน1 แห่ง 
มีการปฏิบตัิงานทางด้านการเงิน 
การบัญชีตามระบบ GFMIS 
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
และการจัดซื้อจดัจ้างถูกต้อง
ตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบับ
คับ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่ก าหนด  
2. สามารถตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจเป็นไปตามเป้าหมาย  
โดยสุ่มตรวจด้านการเงินและ
บัญชีและดา้นการจดัซื้อจัดจา้ง
ของสถานศึกษา จ านวน 47 
แห่ง ซึ่งสามารถปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชีและพสัดไุด้ถูกต้อง
ตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายที่ก าหนด 3. 
สถานศึกษามีการควบคุมพสัดุ
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

1. การปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนที่สืบ
ทอดต่อกันมาและ
เข้าใจว่าถูกต้อง
และไม่มีการ 
สอนงาน  
2. การปลี่ยน
แปลงโยกย้าย
ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน บัญช ี
และพัสด ุ
3. ผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชีและ
พัสดุ ไมม่ีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
และแนวปฏิบตัิใน
เรื่องที่โรงเรยีน
ด าเนินการ 4. 
โรงเรียนไม่ศึกษา
และท าความ
เข้าใจหนังสือสั่ง 

1. โรงเรียนควร
ศึกษาและท า
ความเข้าใจ
หนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ กรณี
มีข้อสงสัยให้
สอบถาม
เจ้าหน้าท่ีผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
2. กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี
และพัสดุรวมทั้ง
สถานศึกษาท่ีมี
ปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน 
ควรมีการ
ประสานงาน 
ส านักงานเขต  
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ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

      การของส านักงาน
เขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 
เกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

พื้นที่การศึกษา 
เพื่อขอทราบ
แนวปฏิบัติงานท่ี
ถูกต้อง 
3. ให้ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
และแนวปฏิบตัิ
ในเรื่องที่
โรงเรียน
ด าเนินการ 4. 
โรงเรียนควร
ศึกษาและท า
ความเข้าใจ
หนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ กรณี
มีข้อสงสัยให้
สอบถาม
เจ้าหน้าท่ีผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
5. มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ตรวจสอบ ตาม
ข้อเสนอแนะ
และข้อทักท้วง  
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  ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)  
                 และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                 ของกลุ่มกฎหมายและคดี 

ที ่ ช่ือโครงการ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2562) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 
(เมษายน – มิถุนายน 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 
(กรกฎาคม – กันยายน 2563) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 พัฒนาประสิทธิภาพ
กลุ่มกฎหมาย 
และคด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการจ้างนิติกรได้อย่าง
ต่อเนื่องจึงพัฒนาประสิทธิภาพ
การท างานของกลุ่มกฎหมาย 
และคด ี

ด าเนินการจ้างได้อยา่งต่อเนื่อง
ส่งผลให้กลุ่มกฎหมายและคด ี
มีประสิทธิภาพในการท างาน 

ด าเนินการจ้างได้อยา่งต่อเนื่อง 
ท าให้การท างานของกลุ่มกฎหมาย
และคดปีฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินการจ้างไดต้่อเนื่องส่งผล
ให้การด าเนินการของกลุ่ม
กฎหมายเและคดีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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2.  ผลการวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

     แผนแม่บทประเด็น และแผนย่อย 

ตารางที ่2  แสดงจ านวนและร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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    4 

2. นโยบายและแผน           1         2    3 

3. ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร 

          1         2    3 

4. บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

          1             1 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล           1             1 

6. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

         1 7 6    1  2   3   20 

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 1          2     1        4 

8. หน่วยตรวจสอบภายใน                    1    1 

9. กฎหมายและคดี                       1 1 

10. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

          1             1 

รวม 1         1 15 6  1  2  2  7 3  1 39 
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    ตารางที่ 3 แสดงจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 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    4 

2. นโยบายและแผน     1            2    3 
3. ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

      1  1       1     3 

4. บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

       1             1 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล        1             1 

6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา 

1    2  6  7 1         3  20 

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษา       1  2     1       4 

8. หน่วยตรวจสอบภายใน                1     1 

9. กฎหมายและคดี                1     1 

10. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

        1            1 

รวม 1    3  9 2 11 1  1  1  3 4  3  39 
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ตารางที่ 4  ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                           จ าแนกตามแผนงานและโครงการ 

แผนงาน กลุ่ม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ได้รับท้ังหมด 
เบิกจ่าย 

ในไตรมาสที่ 1 
เบิกจ่าย 

ในไตรมาสที่ 2 
เบิกจ่าย 

ในไตรมาสที่ 3 
เบิกจ่าย 

ในไตรมาสที่ 4 
รวมเบิกจ่าย 
4 ไตรมาส 

พื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย ์

1. อ านวยการ 4 400,900 36,225 142,225 66,225 126,225 370,900 

 2. นโยบายและแผน 3 140,850 - 4,020 14,365 23,100 41,485 
 3. ส่งเสริมการศึกษาทางไกล

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

3 298,700 34,500 100,000 64,260 - 168,760 

 4. บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย ์

1 378,000 94,500 94,500 94,500 94,500 378,000 

 5. บริหารงานบุคคล 1 66,000 - 22,000 22,000 22,000 66,000 
 6. นิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจดัการศึกษา 
10 761,300 - 245,000 98,017- 346,000 591,000 

 7. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 3 90,000 30,000 10,000 10,000 40,000 90,000 
 8. หน่วยตรวจสอบภายใน  1 50,000 12,500 12,500 12,500 12,500 50,000 
 9. กฎหมายและคด ี 1 189,000 47,250 47,250 47,250 47,250 189,000 

รวม  27 2,374,750 254,975 677,495 331,100 711,575 1,975,145 
ยุทธศาสตร์เพื่อ
สนับสนุนการการพัฒนา
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

1. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา 

8 126,300 - - - 86,000 86,000 

 2. อ านวยการ 1 124,000 - 7,000 - 38,000 45,000 
รวม  9 250,300  7,000  124,000 131,000 
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แผนงาน กลุ่ม 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 

ได้รับท้ังหมด 
เบิกจ่าย 

ในไตรมาสที่ 1 
เบิกจ่าย 

ในไตรมาสที่ 2 
เบิกจ่าย 

ในไตรมาสที่ 3 
เบิกจ่าย 

ในไตรมาสที่ 4 
รวมเบิกจ่าย 
4 ไตรมาส 

บูรณาการป้องกัน
ปราบปรามและ
บ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 80,000 - - - 80,000 80,000 

รวม  1 80,000    80,000 80,000 
บุคลากรภาครัฐ 1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

การจัดการศึกษา 
1 200,000 - - 200,000 - 200,000 

รวม  1 200,000   200,000  200,000 
การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
มนุษย ์

1. พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

1 1,213,920 - - 628,375  628,375 

รวม  1 1,213,920   628,375  628,375 
รวมท้ังสิ้น  39 4,118,970 254,975 684,495 1,159,475 915,575 3,014,520 
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แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกตามแผนงาน และโครงการ 
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     จากข้อมูลตารางที่ 4  การแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกตามแผนงาน และ
โครงการ พบว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น  จ านวน  9  แผนงาน มีการด าเนินงานโครงการและแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  5  แผนงาน  ได้แก่ 

              1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

                   มีกลุ่มงานที่ด าเนินโครงการ จ านวน  6 กลุ่มงาน คือ  

                   1) กลุ่มอ านวยการ ด าเนินโครงการจ านวน  4 โครงการ งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น  400,900  บาท  
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 36,225 บาท ไตรมาสที่ 2  จ านวน 142,225 บาท ไตรมาสที่ 3 
จ านวน 66,225 บาท และไตรมาสที่ 4 จ านวน 126,225 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 370,900 บาท   

                   2) กลุ่มนโยบายและแผน  จ านวน 3 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  140,850 บาท  สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 แล้ว จ านวน 4,020 บาท  ไตรมาสที่ 3 จ านวน 14,365 บาท และไตรมาสที่ 4 
จ านวน 23,100 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน  41,485 บาท  

                  3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จ านวน 3 โครงการ  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น  298,700 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 34,500 บาท  
ไตรมาสที่ 2 จ านวน 100,000 บาท และไตรมาสที่ 3 จ านวน 64,260 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
จ านวน  168,760 บาท  

                   4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณรวมทั้งสิ้น  378,000 บาท       
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 94,500 บาท  ไตรมาสที่ 2 จ านวน 94,500 บาท ไตรมาสที่ 3 จ านวน 
94,500 บาท และไตรมาสที่ 4 จ านวน 94,500 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน  378,000  บาท  

                   5) กลุ่มบริหารงานบุคคล  ด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ  งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 
66,000 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 แล้ว จ านวน 22,000 บาท และไตรมาสที่ 3 จ านวน 
22,000 บาท และไตรมาสที่ 4 จ านวน 22,000 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น  จ านวน  66,000  บาท 

                   6) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินโครงการ จ านวน  10 โครงการ งบประมาณ
รวมจ านวนทั้งสิ้น 761,300 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 แล้ว จ านวน 245,000 บาท และไตรมาสที่ 3 
จ านวน 98,017 บาท และไตรมาสที่ 4 จ านวน 346,000 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 591,000 บาท 

                      7) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ด าเนินโครงการ จ านวน  3 โครงการ งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น     
90,000 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 30,000 บาท และไตรมาสที่ 2 จ านวน 10,000 บาท 
ไตรมาสที่ 3 จ านวน 10,000 บาท และไตรมาสที่ 4 จ านวน 40,000 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน       
90,000 บาท 

                   8) หน่วยตรวจสอบภายใน  ด าเนินโครงการ จ านวน  1 โครงการ งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 
50,000 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 12,500 บาท และไตรมาสที่ 2 จ านวน 
12,500 บาท ไตรมาสที่ 3 จ านวน 12,500 บาท และไตรมาสที่ 4 จ านวน 12,500 บาท รวมเบิกจ่าย
งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 50,000 บาท 
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                   9) กลุ่มกฎหมายและคดี ด าเนินโครงการ จ านวน  1 โครงการ งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 
189,000 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 47,250 บาท และไตรมาสที่ 2 จ านวน 
47,250 บาท ไตรมาสที่ 3 จ านวน 47,250 บาท และไตรมาสที่ 4 จ านวน 47,250  บาท รวมเบิกจ่าย
งบประมาณท้ังสิ้น จ านวน 189,000 บาท 

               2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

                  มีกลุ่มงานที่ด าเนินโครงการ จ านวน  2 กลุ่มงาน คือ  

                     1) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ด าเนินโครงการ จ านวน  8 โครงการ งบประมาณรวม
จ านวนทั้งสิ้น 126,300 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 แล้ว จ านวน 86,000 บาท  รวมเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 86,000 บาท 

                  2) กลุ่มอ านวยการ ด าเนินโครงการ จ านวน  1 โครงการ งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 124,000 บาท  
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 แล้ว จ านวน 7,000 บาท และไตรมาสที่ 4 จ านวน 38,000 บาท รวมเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 45,000 บาท 

               3. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

                   มีกลุ่มงานที่ด าเนินโครงการ จ านวน  1 กลุ่มงาน คือ 

                    1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด าเนินโครงการ จ านวน  1 โครงการ งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 
80,000 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 แล้ว จ านวน 80,000 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น จ านวน 80,000 บาท 

               4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

                   มีกลุ่มงานที่ด าเนินโครงการ จ านวน  1 กลุ่มงาน คือ 

                    1) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการจัดการศึกษา ด าเนินโครงการ จ านวน  1 โครงการ งบประมาณ
รวมจ านวนทั้งสิ้น 200,000 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 แล้ว จ านวน 200,000 บาท รวมเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น จ านวน 200,000 บาท 

                 5. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

                  มีกลุ่มงานที่ด าเนินโครงการ จ านวน  1 กลุ่มงาน คือ 

                    1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินโครงการ จ านวน  1 โครงการ งบประมาณรวมจ านวนทั้งสิ้น 
1,213,920 บาท  สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 แล้ว จ านวน 628,375 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 
จ านวน 628,375 บาท 

              สรุปภาพรวมการด าเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า มีจ านวนโครงการ
ที่ด าเนินงานจ านวนทั้งสิ้น  39 โครงการ งบประมาณในการด าเนินงานรวมจ านวนทั้งสิ้น  4,118,970 บาท       
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จ านวน 254,975 บาท  ไตรมาส 2 จ านวน 684,495 บาท         
ไตรมาส 3 จ านวน 1,159,475 บาท และไตรมาส 4 จ านวน 915,575 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น       
จ านวน 3,014,520 บาท 


