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ผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
การรายงานผลการดาเนินงานรอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เฉพาะโครงการ/กิจกรรมของ
กลุ่มต่าง ๆ ที่มีแผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
และไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –มิถุนายน 2563) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม –
กันยายน 2563) โดยใช้ข้อมูลโครงการจากการนาเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
เป็นฐาน การนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการรอบ 12 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรียงลาดับดังนี้
1. ผลการดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 12 เดือน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จาแนกรายกลุ่ม
2. ผลการวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็นและแผนย่อย
3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จาแนก
ตามแผนงานและโครงการ
1. ผลการดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จาแนกรายกลุ่ม
ผลการดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รวม 10 กลุ่ม มีดังนี้
1) กลุ่มอานวยการ
2) กลุ่มนโยบายและแผน
3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9) หน่วยตรวจสอบภายใน
10) กลุ่มกฎหมายและคดี

2

ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกลุ่มอานวยการ
ที่
1

2

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
พัฒนาประสิทธิภาพ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
กลุ่มพัฒนาครูและ ทางการศึกษา มีบุคลากรเพียงพอ
บุคลากรทางการ
ต่อภาระงานและมีความรู้
ศึกษา
ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การแข่งขันกีฬา
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1
สัมพันธ์ ผู้บริหาร
สถานศึกษา
ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีบุคลากรเพียงพอ
ต่อภาระงานและมีความรู้
ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้เล่นกีฬาและ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพและ
นาไปปฏิบตั ิเป็นกิจวัตรประจาวัน
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมี
สุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มีความตื่นตัวและปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
แลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์
ในการพัฒนาการศึกษา และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีบุคลากรเพียงพอ
ต่อภาระงาน และมีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีบุคลากรเพียงพอ
ต่อภาระงาน และ
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

3

ที่

ชื่อโครงการ

3

ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และ
ภูมิทัศน์ สปจ.
ราชบุรี (เดิม)

4

ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
- บริเวณสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 (สปจ.เดิม) ร่มรื่น ภูมิทัศน์
สวยงามอยู่เสมอ สภาพอาคาร
มีความมั่นคง ปลอดภัย
พร้อมใช้งาน 100%
ดาเนินการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด จานวน 175
คน ครั้งที่ 1/2563

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
- บริเวณสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 (สปจ.เดิม) ร่มรื่น ภูมิทัศน์
สวยงามอยู่เสมอ สภาพอาคาร
มีความมั่นคง ปลอดภัย
พร้อมใช้งาน 100%
สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019
ไม่ได้ดาเนินการจัดประชุม

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
- บริเวณสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 (สปจ.เดิม) ร่มรื่น ภูมิทัศน์
สวยงามอยู่เสมอ สภาพอาคาร
มีความมั่นคง ปลอดภัย
พร้อมใช้งาน 100%
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
มีความเข้าใจ มีทักษะและ
กระบวนการคิดที่เป็นระบบ
สามารถนาไปประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานได้

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

4

ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกลุ่มนโยบายและแผน
ที่

ชื่อโครงการ

1 โครงการประชุม

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ศึกษาสภาพอาคารเรียน อาคาร
ประกอบฯในพื้นที่รับผิดชอบครบ
ตามเป้าหมาย รวมทั้งให้คาแนะนา
โรงเรียนที่ประสงค์ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณได้อย่าง
ครบถ้วน โรงเรียนสามารถ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ได้อย่างถูกต้อง

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ออกศึกษาสภาพอาคารเรียน
อาคารประกอบฯ ที่มีสภาพชารุด
ทรุดโทรม และประสบภัยของ
สถานศึกษาในสังกัดที่เสนอขอ
งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม
ได้ครบถ้วนตามเป้าหมาย โดยให้
คาแนะนาในการจัดทาคาขอ
งบประมาณ และโรงเรียน

เชิงปฏิบัติการจัดทา
แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2563-2565
และแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2563

2

ศึกษาสภาพอาคาร
เรียนอาคาร
ประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอื่นที่
ชารุดทรุดโทรมและ
ประสบภัยพิบัติ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
สพป.ราชบุรี เขต 1 มีแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.25632565 จานวน 10 เล่ม และ
มีแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน
สาหรับใช้เป็นเครื่องมือที่
สอดคล้องกับภารกิจ วัตถุประสงค์
และแผนงานของหน่วยงาน มีการ
ปรับแผนตามนโยบายทาให้การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ประหยัด สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 40 เล่ม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ออกศึกษาสภาพอาคารเรียน
อาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างอื่น
และอาคารประสบ ภัยพิบัติ
ที่ชารุดทรุดโทรมของสถานศึกษา
ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงกับ
การเสนอของบประมาณของ
สถานศึกษา โดยการออกศึกษา
สภาพจากสถานที่จริงให้คาแนะนา

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
ปัญหาอุปสรรค
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
ดาเนินการเรียบร้อยตั้งแต่
เนื่องจากประสบ
ไตรมาสที่ 3
กับสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
2019(Covid19) ทาให้ไม่
สามารถดาเนิน
โครงการในบาง
กิจกรรมให้เป็นไป
ตามปฏิทินการ
ดาเนินงานได้
ได้ศึกษา เก็บข้อมูลจากสถานที่
จริง รวมทั้งได้สอบถามปัญหา
ด้านอาคารสถานที่ เพื่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะ
ได้นาข้อมูลที่ถูกต้อง
ประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามลาดับความ
จาเป็นเร่งด่วน วิกฤติ

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ควรจัดสรร
งบประมาณ
ให้สถานศึกษา
มากกว่าเดิน
และทั่วถึง
กว่าเดิม

5
ที่

3

ชื่อโครงการ

ติดตาม ประเมินผล
การขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวง
ศึกษาธิการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
เป้าหมายมีความเข้าใจและ
ดาเนินการได้อย่างถูกต้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สพฐ.

การตรวจราชการครั้งนี้ คณะ
ผู้ตรวจราชการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เดินทางมาตรวจ
ราชการ เรื่อง การตรวจสอบ
ความพร้อม ในการจัดการเรียน
การสอนทางไกล ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
เป็นการตรวจราชการกรณีเร่งด่วน
รอบที่ 1 มีการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษา จานวน 2 ร.ร.
โดยกาหนดเป้าหมายโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล และเป็น

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3 ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(เมษายน – มิถุนายน 2563) (กรกฎาคม – กันยายน 2563)
ในการของบประมาณปรับปรุง
ซ่อมแซมสาหรับ ใช้ในจัดการเรียน
การสอน และมีความปลอดภัย

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 3

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากปัญหา
การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด19
ทาให้ไม่มีการมา
ติดตามการตรวจ
ราชการของ
ผู้ตรวจราชการ
จาก สพฐ.

ข้อเสนอแนะ
เนื่องจาก
โดยรวมสภาพ
อาคารสถานที่
ทรุดโทรมตาม
อายุการใช้งาน
อาจส่งผล
กระทบต่อการ
เรียนการสอน
ความปลอดภัย
ของบุคลากร
รวมทั้งทรัพย์สิน
ของทางราชการ
ส่วนอื่น
ไม่มี

6
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียน
ขนาดใหญ่ เนื่องจากมีนักเรียน
จานวนมาก ทาให้สามารถให้
คาแนะนาวิธีการที่จะจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย จนทาให้
โรงเรียนเกิดความเข้าใจ และนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

7

ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่

ชื่อโครงการ

1

ยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐาน
การจัดการเรียน
การสอนโรงเรียน
ขนาดเล็ก ด้วยการ
ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียน
การสอนทางไกล
New DLTV, New
DLIT

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
1. สานักงานเขตพื้นที่มีข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียนขนาดเล็ก
2. โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน
ในสังกัดมีอุปกรณ์พร้อมใช้

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
โรงเรียนขนาดเล็ก ร้อยละ 100
มีอุปกรณ์พร้อมใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมและมีสื่อDLIT
และสื่อต่าง ๆ สาหรับจัด
กิจกรรมการเรียนรู้

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส
ทาให้ต้องมีการ
ปรับเปลีย่ น
รูปแบบการจัด
การศึกษาใน
สภาวะทีไ่ ม่ปกติ
2.จานวนครูไม่
ครบชั้นเรียน
ทาให้บางโรงเรียน
ต้องมีการเรียน
รวมในห้องเรียน
เดียวกันแต่แยก
ชั้นเรียน โดย
แต่ละชั้นเรียน
เรียนรูจ้ าก
โรงเรียนต้นทา
ในระดับชั้น
ของตนเอง

1. ควรมีการ
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
2. มีการจัดทา
หลักสูตร
บูรณาการ
การเรียนรู้เสริม
ให้กับผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียน
มีทักษะการ
ปฏิบัติเพิ่มขึ้น
จากการศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม

8

ที่

ชื่อโครงการ

2

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร
เพื่อการบริหาร

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
1. สถานศึกษาในสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จานวน 175
โรงเรียน มีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การศึกษาครบทุกโรงเรียน คิดเป็น
100 เปอร์เซ็นต์ (ระยะ 7 เดือน
(ตุลาคม 2562 - เมษายน
2563)
2. สถานศึกษาในสังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้รับการติดตั้ง
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการศึกษา จานวน
122 โรงเรียน คิดเป็น 69.71
เปอร์เซ็นต์ ระยะ 5 เดือน
(พฤษภาคม - กันยายน 2563)
3. สพป.ราชบุรี เขต 1 มีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการ
บริหารจัดการ
4. บุคลากรในสังกัดมีความรู้
ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยี
ในการช่วยปฏิบัติงาน และรู้ทัน
ป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
กลุ่มงานต่าง ๆ ภายใน
หน่วยงาน สพป.ราชบุรี เขต 1
สามารถพัฒนา ดูแล เว็บไซต์
ของแต่ละกลุม่ งานได้

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. การเช่าใช้
บริการสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตของ
สถานศึกษามี
ปัญหา เนื่องจาก
ให้อานาจเขต
ตรวจราชการ
ดาเนินกา และผู้
ชนะการเสนอ
ราคาไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทัน
ตามสัญญา
2. บุคลากรยัง
ขาดความรู้
เกี่ยวกับระบบ
เครือข่าย และการ
พัฒนาเว็บไซต์

ไม่มี

9
ที่

ชื่อโครงการ

3

ส่งเสริมการจัด
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
(DLTV)

4

การพัฒนาระบบ
นักเรียนรายบุคคล

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
1. โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ได้รับการช่วยเหลือ ดูแล
ด้านอุปกรณ์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมให้สามารถใช้งาน
ได้ตลอด
2. โรงเรียนขนาดเล็กในโครงการ
ศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ได้รับ
การสนับสนุน ส่งเสริม นิเทศ
ชี้แนะ การจัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม อย่างมีมาตรฐาน

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
1. บุคลากรในโรงเรียนขนาด
เล็กในโครงการการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ใน
การซ่อมแซม ดูแลรักษา
อุปกรณ์การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมโดยเบื้องต้น
2. สพป.ราชบุรี เขต 1
มีโรงเรียนต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

สพป.ราชบุรี เขต 1 สามารถ
ดาเนินการพัฒนาบุคลากร
สถานศึกษา จานวน 175
โรงเรียน ให้สามารถดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาได้อย่างถูกต้อง
ตามปฏิทินดาเนินการ

สพป.ราชบุรี เขต 1 และ
สถานศึกษา สามารถดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และสามารถ
จัดเก็บทาสารสนเทศ
เพื่อเผยแพร่แก่ผู้มาขอรับบริการ
และหน่วยงานอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี

บุคลากรของ
สถานศึกษามีการ
ปรับเปลีย่ น
โยกย้าย ทาให้
ต้องมีการเรียนรู้
การทางานใหม่

ไม่มี
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ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ที่
1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
(มกราคม – มีนาคม 2563)
พัฒนาประสิทธิภาพ มีบุคลากรเพียงพอต่อภาระงาน
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
กลุ่มบริหารงาน
และมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน
การเงินและ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สินทรัพย์
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี
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ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่

ชื่อโครงการ

1

สรรหาพนักงาน
ราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว

2

พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(มกราคม – มีนาคม 2563)
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
จานวนผู้ผ่านการสรรหาเพื่อ
ดาเนินการโครงการได้ตาม
แต่งตั้งในตาแหน่งต่าง ๆ ในปี
เป้าหมาย
พ.ศ.2563 ได้ครบตามจานวน
อัตราว่าง 100% ร้อยละ 100
ผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัตไิ ด้ตรง
ตามความต้องการ มีความรู้
ความสามารถ ตามมาตรฐานที่
กาหนด
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับขวัญกาลังใจในการทางาน
ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย สติปญ
ั ญาและ
คุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มี
ความรู้และทักษะในศตวรรษที่
21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
ดาเนินการโครงการได้ตาม
เป้าหมาย

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 3

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี

ติดเหตุการณ์แพร่
ระบาดของโรค
ไวรัสโควิด 19
ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินโครงการ
บางกิจกรรมได้

ไม่มี
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ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่
1

ชื่อโครงการ
โรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล (๑ ตาบล
๑ โรงเรียนคุณภาพ)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
จานวน 50 โรงเรียน เข้าร่วม
การพัฒนาส่งเสริมเพื่อดาเนินการ
ขับเคลื่อน ตามกิจกรรมที่
สานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้มอบหมายงาน
ให้ดาเนินการตามงบประมาณ
ที่จัดสรรมาให้ ครบทุกกิจกรรม
50 โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรม และ
รายชื่อโรงเรียนดังนี้
กิจกรรมที่ 1 งบประมาณการ
ดาเนินงานการพัฒนาและส่งเสริม
การศึกษา50โรงเรียนร้อยละ100
กิจกรรมที่ 2. งบประมาณการ
ดาเนินงานนิเทศ กากับและ
ติดตามการศึกษา 50 โรงเรียน
ร้อยละ 100
กิจกรรมที่ 3. งบประมาณการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 4
โรงเรียน
กิจกรรมที่ 4 งบประมาณการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA
Online)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
จานวน 50 โรงเรียน เข้าร่วม
การพัฒนาส่งเสริมเพื่อ
ดาเนินการขับเคลื่อน
ตามกิจกรรมที่ สานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้มอบหมายงานให้ดาเนินการ
ตามงบประมาณที่จัดสรรมาให้
ครบทุกกิจกรรม 50 โรงเรียน
ซึ่งมีกิจกรรม และรายชื่อ
โรงเรียนดังนี้
กิจกรรมที่ 1. งบประมาณการ
ดาเนินงานการพัฒนาและ
ส่งเสริมการศึกษา 50 โรงเรียน
ร้อยละ 100
กิจกรรมที่ 2. งบประมาณ
การดาเนินงานนิเทศ กากับและ
ติดตามการศึกษา 50 โรงเรียน
ร้อยละ 100
กิจกรรมที่ 3. งบประมาณการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 4
โรงเรียน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. เนื่องจากมี
กิจกรรมหลาย
กิจกรรมที่
คล้ายกันจึงทาให้
โรงเรียนเกิดความ
สับสนในการ
ทางาน การติดต่อ
ประสานงานที่ทา
ให้เกิดการสับสน
ระหว่างกิจกรรม
ของโรงเรียนสุจริต
2.ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (covid19) ทาให้เกิดการ
ประสานงานล่าช้า
2.รายละเอียดใน
การดาเนินงาน
เพื่อให้โรงเรียน
ดาเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องนั้นควร
ได้รับการสื่อสารที่
ชัดเจน

ควรให้
ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้
ประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและ
พัฒนางานได้
อย่างน้อยปีละ1
ครั้ง เพราะใน
บางหน่วยงาน
อาจเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบ
หรือผู้รบั ผิดชอบ
อาจยังไม่
ชานาญในงานที่
ได้รับ จึงอาจทา
ให้งานเกิดความ
ล่าช้าเพราะขาด
ความเข้าใจของ
เนื้องาน

13
ที่

2

ชื่อโครงการ

พัฒนาโรงเรียน
ประชารัฐ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

โรงเรียนประชารัฐมีการพัฒนา
ข้อมูลพื้นฐานและสร้างสรรงาน
ให้เกิดนวัตกรรมของโรงเรียน

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
กิจกรรมที่ 4 งบประมาณการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงาน (ITA
Online) เชิงคุณภาพ
1. ครู ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากกระบวนการ
จัดการ ตลอดจนได้รับการ
พัฒนา-การเรียนรู้ต่างๆ
2. โรงเรียน ได้รับการเติมเต็ม
จากภาคเอกชนทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานสื่อการเรียน
การสอน ระบบฐานข้อมูล
เป็นต้น
3. ผู้บริหาร ได้รับการพัฒนา
คุณสมบัติและสมรรถนะความ
เป็นผู้นาและการบริหารจัดการ
4. ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มสี ่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาและ
สนับสนุนการศึกษามากขึ้น
“โครงการโรงเรียนประชารัฐ”
1.โรงเรียนในโครงการโรงเรียน
เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากนโยบาย ประชารัฐสังกัดสานักงาน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประชารัฐ เพื่อเศรษฐกิจฐานราก ราชบุรี เขต ๑ ได้เข้าร่วม
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โครงการสานอนาคตการศึกษา
นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการรวมพลัง CONNEXT ED โดยร่วมกับ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม
ภาคประชาสังคม เพื่อพัฒนา
ในการขับเคลื่อนยุทธศาตร์

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. การพัฒนา
เป็นไปล่าช้า
เนื่องจากยังมี
บางโรงเรียนทีไ่ ม่มี
schoolpasner
ที่เป็นเอกชน หรือ
การได้รับความ
ร่วมมือได้รับความ

1. ขอให้มี
schoolpasner
เข้ามามีบทบาท
เป็นส่วนร่วม
ของโรงเรียน
เพื่อให้ได้ทุนมา
พัฒนาให้เปิด
ความก้าวหน้า

14
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
ประเทศอย่างยั่งยืนผ่านทางการ
ดาเนินงานของ ๑๒ คณะทางาน
สานพลังประชารัฐ
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่อง
การศึกษาของประเทศและ
เป็น หน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนร่วมกับคณะทางานสาน
พลังประชารัฐ 2 คณะ ได้แก่ E2
การยกระดับคุณภาพ วิชาชีพ
ร่วมกับ และ E5 การศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาผู้นา
โดยกระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้องค์กรหลัก 2 แห่ง
ดาเนินการร่วมกับคณะทางาน
ดังกล่าว โดย E2 ได้มอบหมาย
ให้สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา (สอศ.)และ E5
ได้มอบหมายให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดย สพฐ.
ได้จัดทาโครงการ โรงเรียน
ประชารัฐ และจัดทาบันทึก
ข้อตกลงสานพลังประชารัฐ
ด้านการศึกษาพื้นฐานและ
การพัฒนาผู้นาระหว่าง ภาครัฐ 3
หน่วยงาน (กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
ของโครงการสู่โรงเรียนเพื่อร่วม
สนับสนุนจัดทาโครงการพัฒนา
โรงเรียน และมีการจัดทาระบบ
บริจาคออนไลน์
(Crowdfunding) บนระบบ
WWW. CONNEXTED.ORG
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อระดมทุน
สนับสนุนด้านการศึกษาสาหรับ
โรงเรียนทีผ่ ่านการคัดกรองจาก
คณะทางานส่วนกลางขึ้นระบบ
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลทีส่ นใจ
จากทุกภาคส่วนเข้า
มาร่วมสนันสนุนแผนพัฒนา
โรงเรียน และเปิดบัญชี "กองทุน
สานอนาคตการศึกษา
CONNEXT ED" ร้อยละ 100
2.บุคลากรครู ICT Talent
ภาครัฐ และเอกชน ได้รับการ
พัฒนาสู่การปรับเปลีย่ นแนวคิด
ในการจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ส่งเสริม
สมรรถนะการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้การสอนบนฐาน
เทคโนโลยีและได้ทาหน้าที่
ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่โรงเรียนต้นสังกัด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ล่าช้าทาให้การ
พัฒนาเกิดปัญหา
2.ปัญหาการแพร่
ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า2019
(covid-19)
ทาให้เกิดการ
ประสานงานล่าช้า
2.รายละเอียด
ในการดาเนินงาน
เพื่อให้โรงเรียน
ดาเนินงานได้อย่าง
ถูกต้องนั้นควร
ได้รับการสื่อสาร
ที่ชัดเจน

มากกว่านี้
2. ควรให้
ผู้รับผิดชอบ
โครงการได้
ประชุมเพื่อสร้าง
ความเข้าใจและ
พัฒนางานได้
อย่างน้อยปีละ1
ครั้ง เพราะใน
บางหน่วยงาน
อาจเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบ
หรือผู้รบั ผิดชอบ
อาจยังไม่
ชานาญในงาน
ที่ได้รับ จึงอาจ
ทาให้งานเกิด
ความล่าช้า
เพราะขาด
ความเข้าใจ
ของเนื้องาน

15
ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ที่

ชื่อโครงการ

3

ประเมินคุณภาพผูเ้ รียน
(NT) ชั้นประชุมศึกษา
ปีที่ 3

4

ขับเคลื่อนนโยบาย
นักเรียนทุกคน ในโรงเรียนทั้ง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 175 แห่งได้ร่วมกิจกรรม และ
ปีการศึกษา 2563
ได้รับการพัฒนาความสนใจและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล

1.จากการสอบถามโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการสามารถบริหารจัดการ
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูผู้สอนมีความรู้และทักษะ
ในการออกแบบกิจกรรม และ
จัดกิจกรรมตามหลักองค์ 4
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
3. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ของนักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและมี
ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
ภาคเอกชน 19 หน่วยงาน
และภาคประชาสังคม
4 คน เพื่อร่วมขับเคลื่อน
และยกระดับการศึกษา
ของประเทศไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 4
สามารถจัดสอบนักเรียนชั้น ป.3
ประจาปีการศึกษา 2562
จานวน 3,717 คน ได้ครบถ้วน
พัฒนาโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
จานวน 175 แห่ง ให้บริหาร
จัดการตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้
ได้ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
และโรงเรียน ร้อยละ 100

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีฐานข้อมูลผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและนามาวางแผน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป
พัฒนาครูผสู้ อน และบุคลากร
ทางการศึกษา 350 คน
ให้สามารถจัดกิจกรรม
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้
ได้ ร้อยละ 100 โดยส่งเสริม
สนับสนุนและประชาสัมพันธ์
หนังสือรายงานผลการวิจัย เรื่อง
การศึกษาการขับเคลื่อนนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”้
ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

16
ที่

ชื่อโครงการ

5

การพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาเรียนรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563

6

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

พัฒนาสมรรถภาพและ ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1
ยกระดับประสิทธิภาพ
การดาเนินงานโครงการ
คุณธรรม สพฐ. ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2563

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
4. นักเรียนให้มีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการ
คิด วิเคราะห์ และได้รับการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ ความสนใจและ
ความถนัดของแต่ละบุคคล
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 3

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 3

1. ออกนิเทศติดตาม ให้
แนวทางในการพัฒนาครูจานวน
108 คนให้สามารถจัด
การศึกษาเรียนรวมได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ
มีการจัดทาแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ได้
2. โรงเรียนจัดการเรียนรวม
ได้รับการพัฒนาการจัดการ
ศึกษาเรียนรวมผูเ้ รียนที่เป็นผู้
พิการได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพหรือบริการทาง
การศึกษาที่เหมาะสมตาม
ความจาเป็น
1.ครูผู้สอนและผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกโรงเรียน
เป็นผู้ตระหนักรู้ เข้าใจ และ
มีกระบวนการในการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มากกว่า
ร้อยละ 85

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เกิดสถานการณ์
โควิค-19 ทาให้
บางกิจกรรม
ไม่สามารถ
ดาเนินการได้

ไม่มี

เกิดสถานการณ์โค
วิค-19 ทาให้บาง
กิจกรรมไม่
สามารถ
ดาเนินการได้

ไม่มี

17
ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

พัฒนาระบบจัดเก็บ
ข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียน (School MIS)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา
(เขตพื้นที่สุจริต)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมา
ภิบาลในสถานศึกษา
(โรงเรียนสุจริต)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ที่

ชื่อโครงการ

7

8

9

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
2. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในโครงการโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ. มากกว่าร้อยละ 85
โรงเรียนมีการจัดทาข้อมูล
โรงเรียนมีการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศ ในระบบ School MIS สารสนเทศ ในระบบ School
เพื่อจัดระบบการจบการศึกษา
MIS 100 % เพื่อ จัดระบบ
นาไปสู่การศึกษาต่อ
การจบการศึกษา นาไปสู่
การศึกษาต่อ
มีการดาเนินการตามขั้นตอน
การดาเนินการตามขั้นตอนและ
และจัดทาประกาศเจตจานง
จัดทาประกาศเจตจานง
การบริหารงานด้วยความสุจริต
การบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศนโยบายคุณธรรม
ประกาศนโยบายคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใส
จริยธรรมและความโปร่งใส
ในการทางาน เพื่อให้บุคลากรและ ในการทางาน เพื่อให้บุคลากร
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสานักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบตามเจตจานง และ
ในสานักงานได้รับทราบตาม
ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
เจตจานง และถือปฏิบัติ
เป็นแนวทางเดียวกัน
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 3 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินคุณลักษณะ 5 ประการ
(ทักษะการบวนการคิด มีวินัย
ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง
และมีจติ สาธารณะ ในระดับ
ร้อยละ 100

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี

เกณฑ์การประเมิน
OIT ประเด็นต่างๆ
มีการเปลี่ยนแปลง
ประชาสัมพันธ์
การเปลีย่ นเกณฑ์
ประเมินดังกล่าว
ไม่ชัดเจน และ
ไม่ได้แจ้งให้ทาง
สานักงานเขต
ทราบล่วงหน้า
กิจกรรมบาง
กิจกรรมไม่ได้
ดาเนินการ
เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานรับ
ตาแนห่งใหม่ ยัง
ไม่เข้าใจในการจัด
การะบบงาน

วิเคราะห์
วางแผน
การดาเนินการ
ให้ครบคลุม
การเปิดเผย
ข้อมูลถูกต้อง
ชัดเจนทุก
ประเด็น และ
สืบค้นได้ง่าย
ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่
รับผิดชอบ ต้อง
จัดวางระบบ
และการ
ดาเนินงานไว้
ล่วงหน้า พร้อม
ดาเนินงานเป็น
ระบบอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้

18
ที่

ชื่อโครงการ

10

เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(กิจกรรม
ขับเคลื่อนหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา)

11

พัฒนากิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียน

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรม
สหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

จานวนสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน
1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านพุ
ตะเคียน ได้รับทุนการสนับสนุน
โรงเรียนในระดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
งบประมาณ
15,000 บาท

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 3

สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรม
สหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
2.โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ไม่น้อยกว่าร่อยละ 60 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน
ของสถานศึกษาในระดับดี (A)
ขึ้นไป
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียนทุกระดับ
การศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
มีทักษะกระบวนการ และมี
เจตคติทดี่ ีในการเป็นพลเมืองดี
และต่อต้านการทุจริต สามารถ
ร่วมมือกับองค์กร เครือข่าย
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ
ติดตาม การดาเนินงาน online
สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรม
สหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ
ทันกับ
ระยะเวลาของ
ปีงบประมาณ

เกิดสถานการณ์
covid -19
จึงไม่สามารถ
ดาเนินการ
ได้ตามแผน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

19
ที่

ชื่อโครงการ

12

โรงเรียนปลอดขยะ
(Zero wasteschool)

13

พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา กรอบ
หลักสูตรท้องถิ่น และ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียน มีความรู้และเข้าใจ
แนวทางการจัดกิจกรรมสามารถ
ปฏิบัติงานการรณรงค์คัดแยกขยะ
การจัดการขยะแบบครบวงจร
และการจัดทาธนาคารขยะ
เพื่อการเสริมสร้างวินัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและ
นาไปถ่ายทอดแนะนาสู่ชุมชน
ที่อยู่ในท้องถิ่นปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีการดาเนินการจัดทาคู่มือ
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กรอบหลักสูตรท้องถิ่น และ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
2562

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน มีความรู้และเข้าใจแนว
ทางการจัดกิจกรรมสามารถ
ปฏิบัติงานการรณรงค์คัดแยกขยะ
การจัดการขยะแบบครบวงจร และ
การจัดทาธนาคารขยะ
เพื่อการเสริมสร้างวินัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและ
นาไปถ่ายทอดแนะนาสู่ชุมชน
ที่อยู่ในท้องถิ่นปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่พัฒนาให้ผู้เรียน
มีทักษะในศตวรรษที่ 21

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเรียน มีความรู้และเข้าใจ
แนวทางการจัดกิจกรรมสามารถ
ปฏิบัติงานการรณรงค์คัดแยกขยะ
การจัดการขยะแบบครบวงจร
และการจัดทาธนาคารขยะ
เพื่อการเสริมสร้างวินัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและ
นาไปถ่ายทอดแนะนาสู่ชุมชน
ที่อยู่ในท้องถิ่นปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา ปีพุทธศักราช 2563
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และฉบับปรับปรุง 2560

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และเรียน มีความรู้และเข้าใจ
แนวทางการจัดกิจกรรมสามารถ
ปฏิบัติงานการรณรงค์คัดแยก
ขยะ การจัดการขยะแบบครบ
วงจร และการจัดทาธนาคาร
ขยะ เพื่อการเสริมสร้างวินัย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
และนาไปถ่ายทอดแนะนาสู่
ชุมชนที่อยู่ในท้องถิ่นปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานไม่สามารถ
บรรลุผลตามค่าเป้าหมายดัชนี
ตัวชี้วัดความสาเร็จเนื่องจากผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา
2562 ลดลงทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ แต่การจัดกิจกรรม
โครงการ ทุกโรงเรียนจัดทา
หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้อง
กับกลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายทุกโรงเรียน
สามารถจัดกิจกรรมตามที่
กาหนดได้ครบ ครูผสู้ อนมีการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี

1.โรงเรียนขนาด
เล็กมีครูไม่ครบชั้น
เรียนส่งผลให้จดั
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่พัฒนาให้
ผู้เรียนมีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
ได้ไม่หลากหลาย
2. ไม่สามารถ
อบรมครูผู้สอนได้
เนื่องจาก
สถานการณ์
COVID-19
3. เกิดการแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส

1.ส่งเสริมให้ครู
ฝึกให้นักเรียน
เรียนรูเ้ พิ่มเติม
จากอินเทอร์เน็ต
2.ส่งเสริมการ
เรียนรู้ออนไลน์
2. บันทึกสื่อการ
เรียนรู้การศึกษา
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียมใน
รูปแบบวิดิโอ
ในแผ่น CD หรือ
DVD เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถ
เรียนรูโ้ ดยใช้
เครื่องเล่นได้

20
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
ในกิจกรรมการเรียนรูผ้ ่านการ
ปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ เช่น
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ การ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ภาวะ
ผู้นา/ผู้ตาม การแก้ปัญหา
รวมทั้งร่วมคิดและสร้าง
นวัตกรรมร่วมกัน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

2019 ทาให้มี
การเลื่อนการเปิด
ภาคเรียนส่งผลให้
ไม่สามารถพัฒนา
ครูและจัดกิจกรรม
ได้ตามปกติ
4. ไม่สามารถ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม/
อินเทอร์เน็ต
ให้กับผู้เรียนได้ทุก
คนเนื่องจาก
ผู้เรียนบางคนไม่มี
อุปกรณ์ เช่น ทีวี
โทรศัพท์สมาร์ท
โฟน สัญญาณ
ดาวเทียมหรือ
สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต 5.
ครูขาดความ
ชานาญในการ
สร้างสื่อโดยใช้
เทคโนโลยี

และเพื่อป้องกัน
ปัญหาที่เกิดจาก
สัญญาณ
ดาวเทียมหรือ
อินเทอร์เน็ต
3. ทา MOU
กับมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่เพื่อ
ช่วยเหลือ
ครูผสู้ อนในการ
สร้างสื่อโดยใช้
เทคโนโลยี

21
ที่
14

ชื่อโครงการ
เตรียมความพร้อม
ผู้เรียนเพื่อรองรับการ
ประเมิน PISA 2021

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
สานักงานเขตพื้นที่ดาเนินการ
ประชุมชี้แจงผู้บริหารทุกโรงเรียน
ถึงความสาคัญและเตรียมความ
พร้อมต่อการประเมินสมรรถนะ
นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)
การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อ
การประเมินสมรรถนะนักเรียน
มาตรฐานสากล การจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาครูโครงการ
เตรียมความพร้อมผูเ้ รียนเพื่อ
รองรับการประเมิน PISA 2021
(การใช้โปรแกรม PISA ในการทา
ข้อสอบ) วันที่ 20 กรกฎาคม
2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
และนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลที่สอดคล้องกับการ
ประเมิน PISA

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
ครูผสู้ อนในระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนขยายโอกาสใน
สังกัด จานวน 30 โรงเรียน
ได้รับการพัฒนาด้านการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามแนว
ทางการประเมิน PISA และ
ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนมีการให้นักเรียนทดลอง
ทาแบบทดสอบออนไลน์ของ
สสวท.

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. การเกิด
สถานการณ์
COVID - 19
ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานของ
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
ครูผสู้ อนไม่
สามารถจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนให้กับ
นักเรียนในสภาวะ
ปกติได้
2.เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อโค
โรนาไวรัส 2019
ทาให้มีการเลื่อน
เปิดภาคเรียนและ
ไม่สามารถ
ดาเนินการนิเทศ
ได้ตามปกติ ส่งผล
ให้จานวนครั้งใน
การติดตามลดลง
3.บางโรงเรียนมี
จานวนเครื่อง

1.มีการปรับ
รูปแบบการ
จัดการ1.เรียน
การสอนของครู
และรูปแบบการ
เรียนรู้ของ
นักเรียน
2. ฝึกให้
ครูผสู้ อน
สามารถ
ออกแบบการวัด
และประเมินผล
ตามแนว
ทางการประเมิน
PISA
3. จัดทา
แบบทดสอบ
ออนไลน์เพิ่มเติม
และปรับความ
ยากง่ายตาม
ระดับชั้นเรียน
เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนา
ตนเองได้ตาม
ระดับ
ความสามารถ
และชั้นเรียน

22
ที่

15

ชื่อโครงการ

การขับเคลื่อน
การจัดการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษา
(STEM Education)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ปัญหาอุปสรรค

คอมพิวเตอร์ไม่
เพียงพอต่อจานวน
นักเรียน
4.ครูผู้สอน
บางส่วนไม่เข้าใจ
ในแนวทางการ
ประเมินของ PISA
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการดาเนินงานพบว่า
1. ผลกระทบจาก
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรม
สถานการณ์การ
ได้ดาเนินการประสานงานการ
การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม แพร่ระบาดของ
อบรมทางไกลให้กับครูพี่เลี้ยง
ศึกษา ในระดับชั้นปฐมวัย –
โรคติดเชื้อไวรัส
ประจาศูนย์การอบรมในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 81 โคโรนา 2019
ปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 46.28 (COVID 19)
ประถมศึกษาตอนปลาย
โดยสถานศึกษาส่วนใหญ่มีการ ส่งผลให้ไม่
มัธยมศึกษาตอนต้นและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็ม
สามารถจัดการ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการ ศึกษาในสาระการเรียนรู้
อบรมให้ครูผู้สอน
พัฒนานักเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพด้วย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ได้ตามปกติ
การจัดประสบการณ์เรียนรู้
คอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนผ่าน
2. การเลื่อนการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
เปิดเรียนภาคเรียน
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
โครงงาน การสร้างนวัตกรรม
ที่ 1 และการ
สสวท.
และค่ายสะเต็มศึกษา
ปรับตัวเพื่อเฝ้า
2. ดาเนินการนิเทศติดตาม
นอกจากนี้จากการสารวจ
ระวังการแพร่
การจัดการเรียนการสอนตาม
ความต้องการในการพัฒนา
ระบาดของโรคติด
แนวทางสะเต็มศึกษา
ครูผสู้ อนให้มีความรู้
เชื้อไวรัสโคโรนา
ความสามารถในการจัดการ
2019 (COVID เรียนรูต้ ามแนวทางสะเต็มศึกษา 19) ส่งผลกระทบ
ด้านหลักสูตร ด้านวิธีการสอน/ ต่อการจัดการ

ข้อเสนอแนะ

1. ส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรม
ให้เหมาะสมต่อ
การจัด
การศึกษา
ออนไลน์
2. สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานมีการ
จัดสรร
งบประมาณให้
สานักงาน
เขตพื้นที่เพื่อใช้
ในการขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
สะเต็มศึกษา
ในสถานศึกษา
ให้ครบทุก
สถานศึกษา

23
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ด้านการวัดและประเมินผล
พบว่า ครูผู้สอนต้องการได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ด้านวิธีการสอน/การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้มากทีส่ ุด รองลงมา
คือการพัฒนาความรูด้ ้าน
หลักสูตร และความรู้ด้านการวัด
และประเมินผล ตามลาดับ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

เรียนการสอนตาม
แนวทางสะเต็ม
ศึกษาซึ่งเป็นการ
จัดกิจกรรมกลุม่ ใช้
เวลามากกว่าเรียน
การสอนแบบ
บรรยาย
3. จากการนิเทศ
ติดตามการจัดการ
เรียนรู้แนวทาง
สะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา พบว่า
สถานศึกษาใน
สังกัดไม่สามารถ
จัดกิจกรรมเรียนรู้
ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษาได้ครบ
ทุกสถานศึกษา
เนื่องจากข้อจากัด
ด้านบุคลากร
งบประมาณ สื่อ
และอุปกรณ์
องค์ความรู้ด้าน
การจัดการเรียนรู้
สะเต็มศึกษา

รวมถึงการ
สนับสนุนสื่อ
อุปกรณ์การจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้และการ
สร้างนวัตกรรม
ของผู้เรียน
3. สานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุก
โรงเรียนจัดการ
เรียนรูต้ าม
แนวทางสะเต็ม
ศึกษาให้ครบทุก
โรงเรียน

24
ที่

ชื่อโครงการ

16

“ค่ายเยาวชน..
รักษ์พงไพร”
เฉลิมพระเกียรติ 60
พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ปีที่ 6 ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2563
บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย

17

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 3

1 ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา
สามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง 2. เด็กปฐมวัย
ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3. โรงเรียน
ที่เข้ารับการประเมินฯ ผ่านการ
ประเมินและรับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย 4. โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีการดาเนินงาน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
อย่างต่อเนื่องและตามพระราช
ประสงค์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 5. โรงเรียนที่เข้าร่วม

1 ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา
สามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง 2. เด็กปฐมวัยของ
โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้
และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 3. โรงเรียน
ที่เข้ารับการประเมินฯ ผ่านการ
ประเมินและได้รับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างต่อเนื่องและ
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 5 โรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้รบั การนิเทศติดตาม

1. ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนา
สามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์
ถ่ายทอดความรู้ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง
2. เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 3 โรงเรียนทีเ่ ข้ารับ
การประเมินฯ ผ่านการประเมิน
และได้รับตราพระราชทาน บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
การดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
ของโครงการอย่างต่อเนื่องและ
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 5 โรงเรียนที่เข้าร่วม

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
ปัญหาอุปสรรค
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
จัดการเรียนการสอนทางไกล
ไม่ได้จัดค่ายฯ
DLTV และการเรียนผ่านสื่อ
เนื่องจากไม่ได้รับ
ออนไลน์
งบประมาณ และ
นักเรียนต้องเรียน
ที่บ้านเนื่องจาก
เกิดการแพร่
ระบาดโรคไวรัส
โคโรนา 2019
COVID19
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 4 ติดสถาณการณ์
โควิด-19 ทาให้
ไม่ได้จัดอบรม
แต่มีการอบรม
ผ่านทางไกลจาก
สพฐ.

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ไม่มี

25
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
โครงการได้รบั การนิเทศติดตาม
โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
การดาเนินงานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
1 นักเรียนปฐมวัยได้รับการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 2 นักเรียน
ปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญ
ั ญา
ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
ดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับปัจจัย
กระบวนการและผลผลิต

18

ประเมินพัฒนาการ
นักเรียนที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

19

พัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมี
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการ
ดาเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้องกับปัจจัย
กระบวนการและผลผลิต
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศระบบบริหาร
และการจัด
3. สถานศึกษาในสังกัดสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาตามเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
โครงการได้รบั การนิเทศติดตาม
การดาเนินงานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 3

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

1. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการดาเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดได้
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับปัจจัย
กระบวนการและผลผลิต
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศระบบบริหาร
และการจัด
3. สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาตาม
เป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 4

ติดสถาณการณ์
โควิด-19 ทาให้
ไม่ได้ดาเนินการ
ให้เป็นไปตาม
กิจกรรมของ
โครงการ

ควรมีการ
ประเมิน
พัฒนาการทุกปี
การศึกษา

1.สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และการดาเนินงานตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดได้
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับ
ปัจจัย กระบวนการและผลผลิต
2. สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศระบบ
บริหารและการจัด
3. สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาตาม
เป้าหมาย

1.สถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่ง
มีการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศในการ
จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และ
การดาเนินงาน
ตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
ต้นสังกัดได้อย่าง
ถูกต้อง สอดคล้อง
กับปัจจัย
กระบวนการและ
ผลผลิต

ไม่มี

26
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ปัญหาอุปสรรค
2. สถานศึกษาใน
สังกัดทุกแห่งได้รับ
การติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผลและ
นิเทศระบบบริหาร
และการจัด
3. สถานศึกษา
ในสังกัดสามารถ
จัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาตาม
เป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

27

ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่
1

ชื่อโครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
กิจกรรมที่ 1 การสร้างภูมคิ ุ้มกัน
ทางสังคม ด้วยการดาเนินงาน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สถานศึกษารับการประเมิน
โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. ประเภทผลงานดีเด่น
ระดับเพชร
1. โรงเรียนวัดโพธิ์ดก
2. โรงเรียนวัดหนองกระทุม่
3. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
4. โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ
5. โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
2. ประเภทผลงานดีเด่น
ระดับทอง
1. โรงเรียนหนองขนาก
2. โรงเรียนบ้านวังปลา
3. โรงเรียนบ้านหนองปรือ
4. โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
5. โรงเรียนวัดวังมะนาว

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
จานวน 175 โรงเรียน

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
จานวน 175 โรงเรียน

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
ปัญหาอุปสรรค
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแล 1. เนื่องจากมี
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา สถานการณ์แพร่
จานวน 175 โรงเรียน
ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
จึงทาให้
ดาเนินงานจัด
ประชุมล่าช้า
ไม่เป็นไปตามแผน
ที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ

28
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
6. โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
7. โรงเรียนบ้านหนองโก
3. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน
1. โรงเรียนวัดบางกระ
2. โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
3. โรงเรียนวัดท้ายเมือง
4. โรงเรียนบ้านเบิกไพร
5. โรงเรียนบ้านตลาดควาย
6. โรงเรียนบ้านหนองไผ่
7. โรงเรียนสีวะรา
8. โรงเรียนบ้านยางคู่
9. โรงเรียนบ้านไทรงาม
10. โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส
11. โรงเรียนบ้านโป่ง
12. โรงเรียนบ้านหนองลังกา
13. โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
14. โรงเรียนบ้านนาคอก
15. โรงเรียนบ้านเขาช้าง
16. โรงเรียนบ้านอ่างหิน
17. โรงเรียนวัดรางเสน่ห์
นครจันทร์
18. โรงเรียนบ้านกล้วย
19. โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
20. โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

29
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
21. โรงเรียนวัดเวียงทุน
กิจกรรมที่ 2 การเฝ้าระวัง
ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
ไม่เหมาะสม กิจกรรมรณรงค์
เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
โดยขอให้สนธิกาลังพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา (พสน.)
ศูนย์เสมารักษ์ ตารวจ ปลัดฝ่าย
มั่นคง อาสาสมัครรักษาดินแดน
ในพื้นที่ความรับผิดชอบอาเภอ
เมืองราชบุรี ปากท่อ จอมบึง
สวนผึ้ง บ้านคาและอาเภอวัดเพลง
เหตุการณ์ปกติ กิจกรรมรณรงค์
เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์
วันวาเลนไทน์ เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00
น. ณ บริเวณริมเขื่อนรัฐประชา
พัฒนา อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี โดยขอให้สนธิกาลัง
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
(พสน.) ศูนย์เสมารักษ์ ตารวจ
ปลัดฝ่ายมั่นคง อาสาสมัครรักษา
ดินแดน เหตุการณ์ปกติ กิจกรรม
ที่ 3 การคุ้มครองและช่วยเหลือ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

30
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
นักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ และ
ส่งเสริมและสนับสนุนการเยี่ยม
บ้านนักเรียน นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจาเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้
คาปรึกษารายบุคคล จานวน 18
ราย ดังนี้ - ครู จานวน 12 ราย
ได้รับการให้คาปรึกษารายบุคคล
และเทคนิคการให้คาปรึกษา
เชิงจิตวิทยา เบื้องต้น - นักเรียน
จานวน 6 ราย ได้รับการให้
คาปรึกษารายบุคคล และเข้าช่วย
ในกรณีมภี าวะเสี่ยงรุนแรง
ร่วมกับสหวิชาชีพ โรงเรียน
บ้านโป่งกระทิงบน แจ้งว่า
เด็กชายแก้วกล้า พุ่งโบ นักเรียน
ชั้นอนุบาล 3 เกิดเหตุ ไฟไหม้บ้าน
ที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินเสียหาย
ทั้งหมด เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2562 เวลาประมาณ 18.00 น.
ได้มอบผ้าห่มและผ้าขนหนูและ
รวบรวมเงินบริจาค จานวน
6,600 บาท ให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563
เวลา 13.30 น. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โดยมอบผ้าห่มและผ้าขนหนู

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

31
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ให้โรงเรียนในสังกัดมอบแก่
นักเรียนยากจน ในการออกเยี่ยม
บ้านนักเรียน จานวน 20
โรงเรียน ๆ ละ 2 ชุด รวม 40 ชุด
กิจกรรมที่ 4 ประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังและติดตาม
ข่าวสาร (ศตข.สพฐ.) ประชุม
ปฏิบัติการสร้างเครือข่ายจังหวัด
ของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยใช้นักจิตวิทยาคลินิก เป็นฐาน
จุดที่ 2 ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่
28 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ 5 การคัดเลือก
สถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินการ
คัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ระดับเขตพื้นที่
มีโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือก
จานวน 7 โรงเรียน ได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพื้นที่
จานวน 3 โรงเรียน ดังนี้

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

32
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
1. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียน
บ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
2. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียน
บ้านไพรสะเดา
3. สถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
จอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับเขตตรวจราชการที่ 3
ประเภทสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาขนาดใหญ่
เกียรติบตั รระดับทอง โรงเรียน
บ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชา
ศึกษา) ประเภทสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาขนาดกลาง
เกียรติบตั รระดับทอง อันดับที่ 1
โรงเรียนบ้านไพรสะเดาอันดับที่ 2
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ประเภท
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ขนาดเล็ก เกียรติบตั รระดับทอง
อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านตลาด
ควาย(ประชานุกูล) อันดับที่ 2
โรงเรียนบ้านวังปลา อันดับที่ 3
โรงเรียนบ้านยางคู่ อันดับที่ 4

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

33
ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ กิจกรรม
ที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดาเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ให้กับครู
ที่รับผิดชอบ งานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ได้รับความรู้
ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ได้อย่างรอบด้าน จานวน
175 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม
175 คน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม
2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
โดยมี นางสาวปราณี เพ็งจันทา
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา และนายณฐกร ท่อแก้ว
ผู้อานวยกลุม่ บริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
เป็นวิทยากร

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

34
ที่
2

ชื่อโครงการ
การรับนักเรียน ปี
การศึกษา 2563

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
1. ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์
กลุ่มอายุ 4 – 6 ปี และย่างเข้าปี
ที่เจ็ดจนถึงปีที่สิบหกทุกคน ได้รับ
การศึกษาภาคบังคับและขั้น
พื้นฐานทั่วถึง และได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ
มีโอกาสตามสิทธิอย่างเท่าเทียม
ก้น โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที่หลากหลาย นักเรียนเรียนรู้อย่าง
มีความสุข
2 นักเรียนเรียนจบการศึกษา
ตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
และเข้ารับการศึกษาต่อในสาย
สามัญและสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
1. ประชากรวัยเรียนตามเกณฑ์
กลุ่มอายุ 4 – 6 ปี และย่างเข้า
ปีทเี่ จ็ดจนถึงปีที่สิบหกทุกคน
ได้รับการศึกษาภาคบังคับและ
ขั้นพื้นฐานทั่วถึง และได้รับการ
พัฒนาอย่างเหมาะสมเต็ม
ตามศักยภาพ มีโอกาสตามสิทธิ
อย่างเท่าเทียมก้น โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
2 นักเรียนเรียนจบการศึกษา
ตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
และเข้ารับการศึกษาต่อในสาย
สามัญและสายอาชีพเพิ่มมากขึ้น

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
ดาเนินการเสร็จแล้วตั้งแต่
ไตรมาส 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4 ปัญหาอุปสรรค
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
ดาเนินการเสร็จแล้ว
- ผู้ปกครองที่
ตั้งแต่ไตรมาส 2
อพยพย้าย
ครอบครัวไปอยู่
ที่อื่นทาให้
ลูกหลานไม่ได้
เข้าเรียน - บิดา
มารดาหรือ
ผู้ปกครองขาด
ความรู้ความเข้าใจ
ในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียน เด็กบางคนเปลี่ยน
ชื่อ นามสกุล ที่อยู่
ข้อมูลไม่ตรงกัน
ทาให้การติดตาม
เด็กเข้าเรียนไม่ได้
การย้ายที่อยู่อาศัย
ของบิดา มารดา
ผู้ปกครองและเด็ก
บ่อย ๆ ทาให้
ติดตามเด็กมาเข้า
เรียนยากมาก
เนื่องจากข้อมูลที่
อยู่อาศัยไม่ชัดเจน

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

35
ที่

ชื่อโครงการ

3

เยาวชนวัยใสต้านภัย
ยาเสพติด

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 3

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4 ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวลาในการ
ควรจัดต่อเนื่อง
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วางแผนการ
ทุกปี
ดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้
ดาเนินงานน้อยไป
เกี่ยวกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาสาหรับเด็กและ
เยาวชน ผลกระทบของยา
เสพติด ไม่ลองก็รู้ได้ เรียนรู้
การป้องกันตนเองจากภัย
ยาเสพติดผ่านตัวอย่างคดี
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 – 6 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 19
สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียน
วัดดอนตลุง วันที่ 20 สิงหาคม
2563 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์
ราษฎร์ศรัทธาธรรม ซึ่งเป็น
โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง ได้รับ
การสนับสนุนวิทยากรจากสถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดราชบุรี

36
ที่

ชื่อโครงการ

4 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
1. ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนในระดับชาติ ภูมิภาค
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม
2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
จานวน 64 โรงเรียน 239
กิจกรรม ผลการแข่งขันแยก
ตามลาดับประเภทเหรียญรวม อยู่
ในลาดับที่ 9 และอันดับที่ 9
เช่นกัน ตามลาดับเหรียญชนะเลิศ
ของเขตพื้นที่การศึกษา ในภูมิภาค
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ซึ่ง
มีทั้งหมด จานวน 48 เขต - แยก
ตามประเภทเหรียญรางวัลทั้งหมด
ได้ดังนี้ - ระดับเหรียญทอง
จานวน 123 รางวัล - ระดับ
เหรียญเงิน จานวน 76 รางวัล ระดับเหรียญทองแดง จานวน 27
รางวัล - ได้เข้าร่วม จานวน 13
รางวัล

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 3

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
ปัญหาอุปสรรค
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิด
19 ทาให้ต้องงด
การจัดกิจกรรม

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

37
ที่

ชื่อโครงการ

5

เฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 2

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
ไม่ได้ดาเนินการในไตรมาสที่ 3

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา จานวน 30
โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท
ดาเนินการจัดอบรมในเดือน
สิงหาคม - กันยายน 2563

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สถานการณ์แพร่
ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
จึงต้องให้แต่ละ
โรงเรียน
ดาเนินการจัด
อบรมเอง
แต่ดาเนินการ
ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

ควรดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน
ที่
1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
ตรวจสอบภายใน
สามารถตรวจสอบสถานศึกษา
ประจาปี
ทางด้านการเงิน การบัญชี และ
งบประมาณ 2563 การพัสดุ และตรวจสอบการ
ดาเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน ได้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กาหนด จานวน 20แห่ง และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
สามารถตรวจสอบการบริหาร
จัดการทางการเงิน การบัญชีตาม
ระบบ GFMIS ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้ครบถ้วนจานวน
1 แห่ง และตรวจสอบใบสาคัญ
และหลักฐานการจ่าย (งบเดือน)
ได้ครบถ้วนจานวน 823 ฎีกา
ซึ่งสานักงานเขตพพื้นที่การศึกษา
ได้แก้ไขหลักฐานการจ่ายครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ง มีการรายงานการใช้จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค ไตรมาสที่ 2
แจ้งสพฐ.ได้ตามกาหนดเวลา

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
ตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทางการ การบัญชีตามระบบ
GFMIS ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ได้ครบถ้วน จานวน 1 แห่ง
และตรวจสอบใบสาคัญและ
หลักฐานการจ่ายได้ครบถ้วน
จานวน 137 ฏีกา ซึ่งสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้แก้ไขหลักฐาน
การจ่ายให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว
และรายงานการใช้จ่าย
ค่าสาะารณูปโภค ไตรมาสที่ 3
แจ้ง สพฐ. ภายในกาหนดเวลา

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
1. สามารถตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจเป็นไปตามเป้าหมาย โดย
สุ่มตรวจสอบด้านการเงิน และ
บัญชีและด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสพป.รบ. 1 จานวน1 แห่ง
มีการปฏิบตั ิงานทางด้านการเงิน
การบัญชีตามระบบ GFMIS
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
และการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้อง
ตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบับ
คับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบายที่กาหนด
2. สามารถตรวจสอบหน่วยรับ
ตรวจเป็นไปตามเป้าหมาย
โดยสุ่มตรวจด้านการเงินและ
บัญชีและด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ของสถานศึกษา จานวน 47
แห่ง ซึ่งสามารถปฏิบัติงานด้าน
การเงิน บัญชีและพัสดุได้ถูกต้อง
ตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและ
นโยบายที่กาหนด 3.
สถานศึกษามีการควบคุมพัสดุ
ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. การปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนที่สืบ
ทอดต่อกันมาและ
เข้าใจว่าถูกต้อง
และไม่มีการ
สอนงาน
2. การปลี่ยน
แปลงโยกย้าย
ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี
และพัสดุ
3. ผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชีและ
พัสดุ ไม่มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
และแนวปฏิบตั ิใน
เรื่องที่โรงเรียน
ดาเนินการ 4.
โรงเรียนไม่ศึกษา
และทาความ
เข้าใจหนังสือสั่ง

1. โรงเรียนควร
ศึกษาและทา
ความเข้าใจ
หนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ กรณี
มีข้อสงสัยให้
สอบถาม
เจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
2. กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลง
ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน บัญชี
และพัสดุรวมทั้ง
สถานศึกษาที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
ควรมีการ
ประสานงาน
สานักงานเขต
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ที่

ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การของสานักงาน
เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
เกี่ยวกับแนวทาง
การปฏิบัติงาน

พื้นที่การศึกษา
เพื่อขอทราบ
แนวปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง
3. ให้ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ
และแนวปฏิบตั ิ
ในเรื่องที่
โรงเรียน
ดาเนินการ 4.
โรงเรียนควร
ศึกษาและทา
ความเข้าใจ
หนังสือสั่งการ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ กรณี
มีข้อสงสัยให้
สอบถาม
เจ้าหน้าที่ผู้ที่
เกี่ยวข้อง
5. มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ตรวจสอบ ตาม
ข้อเสนอแนะ
และข้อทักท้วง
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ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของกลุ่มกฎหมายและคดี
ที่
1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
พัฒนาประสิทธิภาพ ดาเนินการจ้างนิติกรได้อย่าง
กลุ่มกฎหมาย
ต่อเนื่องจึงพัฒนาประสิทธิภาพ
และคดี
การทางานของกลุ่มกฎหมาย
และคดี
ชื่อโครงการ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2563)
ดาเนินการจ้างได้อย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้กลุ่มกฎหมายและคดี
มีประสิทธิภาพในการทางาน

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 3
(เมษายน – มิถุนายน 2563)
ดาเนินการจ้างได้อย่างต่อเนื่อง
ทาให้การทางานของกลุ่มกฎหมาย
และคดีปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงานในไตรมาส 4
(กรกฎาคม – กันยายน 2563)
ดาเนินการจ้างได้ต่อเนื่องส่งผล
ให้การดาเนินการของกลุ่ม
กฎหมายเและคดีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี
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2. ผลการวิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็น และแผนย่อย
ตารางที่ 2 แสดงจานวนและร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จาแนกตามแผนยุทธศาสตร์
(1)
ความ
มั่งคง
กลุ่มงาน

(2)
การ
ต่างประเ
ทศ

(3)
การ
เกษตร

(4)
อุตสาหก
รรมและ
การ
บริหาร
แห่ง
อนาคต

(5)
การท่อง
เที่ยว

(6) พื้นที่
และเมือง
น่าอยู่
อัจฉริยะ

(7)
โครงสร้า
งพื้นฐาน
ระบบโล
จิสติกส์
และ
ดิจิทัล

(8)
ผู้ประกอบก
ารและ
วิสาหกิจ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อมยุคใหม่

(9)
เขต
เศรษ
ฐกิจิ
เศษ

(10) การ
ปรับเปลี่ย
นานิยม
และ
วัฒนธรรม

(11)
การ
พัฒนา
ศักยภา
พคน
ตลอด
ช่วง
ชีวิต

1. อานวยการ

1

2. นโยบายและแผน

(12)
การ
พัฒนา
การ
เรียนรู้

(13) การ
เสริมสร้าง
ให้คนไทยมี
สุขภาพที่ดี

(14)
ศักยภา
พการ
กีฬา

(15)
พลังทาง
สังคม

(16)
เสรษฐ
กิจฐาน
ราก

(17)
ความ
เสมอ
ภาคและ
หลักประ
สันทาง
สังคม

(18)
การเติม
โตอย่าง
ยั่งยืน

(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

2

4

1

2

3

3. ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

1

2

3

4. บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์

1

1

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล

1

1

6. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษา

1
1

7

1

(19)
การ
บริหาร
จัดการ
น้าทั้ง
ระบบ

6

1

2

2

3

1

4

8. หน่วยตรวจสอบภายใน

1

1

9. กฎหมายและคดี

1

10. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
รวม

20

1
1

1

15

1
1

6

1

2

2

7

3

1

39
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ตารางที่ 3 แสดงจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จาแนกตามแผนย่อย
กลุ่มงาน

เป้าหมายแผนย่อย 20 เป้าหมาย
10201

10202

90101

100101

110101

1. อานวยการ

110201

110301

110401

120101

120201

1

2. นโยบายและแผน
3. ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

130501

140101

170101

170201

200201

200301

1

1
1

1

200401

200501

210101

210102

รวม

2

4

2

3

1

3

4. บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์

1

1

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล

1

1

6. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา

1

2

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษา

6

7

1

2

1

3
1

20
4

8. หน่วยตรวจสอบภายใน

1

1

9. กฎหมายและคดี

1

1

10. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
รวม

1
1

3

9

2

11

1
1

1

1

3

4

3

39
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ตารางที่ 4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จาแนกตามแผนงานและโครงการ
แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

กลุ่ม

จานวน
โครงการ

งบประมาณ (บาท)
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
ในไตรมาสที่ 2
ในไตรมาสที่ 3
142,225
66,225

1. อานวยการ

4

400,900

เบิกจ่าย
ในไตรมาสที่ 1
36,225

2. นโยบายและแผน
3. ส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
4. บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์
5. บริหารงานบุคคล
6. นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
8. หน่วยตรวจสอบภายใน
9. กฎหมายและคดี

3
3

140,850
298,700

34,500

4,020
100,000

14,365
64,260

23,100
-

41,485
168,760

1

378,000

94,500

94,500

94,500

94,500

378,000

1
10

66,000
761,300

-

22,000
245,000

22,000
98,017-

22,000
346,000

66,000
591,000

3
1
1
27
8

90,000
50,000
189,000
2,374,750
126,300

30,000
12,500
47,250
254,975
-

10,000
12,500
47,250
677,495

10,000
12,500
47,250
331,100
-

40,000
12,500
47,250
711,575
86,000

90,000
50,000
189,000
1,975,145
86,000

1
9

124,000
250,300

-

7,000
7,000

-

38,000
124,000

45,000
131,000

รวม
ยุทธศาสตร์เพื่อ
1. นิเทศ ติดตาม และ
สนับสนุนการการพัฒนา ประเมินผลการจัดการศึกษา
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
2. อานวยการ
รวม

ได้รับทั้งหมด

-

เบิกจ่าย
ในไตรมาสที่ 4
126,225

รวมเบิกจ่าย
4 ไตรมาส
370,900
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แผนงาน
บูรณาการป้องกัน
ปราบปรามและ
บาบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด
รวม
บุคลากรภาครัฐ
รวม
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
มนุษย์
รวม
รวมทั้งสิ้น

กลุ่ม
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา

1. นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษา
1. พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

จานวน
โครงการ

ได้รับทั้งหมด

1

80,000

1
1

80,000
200,000

1
1

200,000
1,213,920

1
39

1,213,920
4,118,970

เบิกจ่าย
ในไตรมาสที่ 1
-

-

254,975

งบประมาณ (บาท)
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
ในไตรมาสที่ 2
ในไตรมาสที่ 3
-

เบิกจ่าย
ในไตรมาสที่ 4
80,000

รวมเบิกจ่าย
4 ไตรมาส
80,000

80,000
-

80,000
200,000

-

200,000

-

200,000
628,375

200,000
628,375

684,495

628,375
1,159,475

628,375
3,014,520

915,575
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แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จาแนกตามแผนงาน และโครงการ
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จากข้อมูลตารางที่ 4 การแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จาแนกตามแผนงาน และ
โครงการ พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้น จานวน 9 แผนงาน มีการดาเนินงานโครงการและแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 5 แผนงาน ได้แก่
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีกลุ่มงานที่ดาเนินโครงการ จานวน 6 กลุ่มงาน คือ
1) กลุ่มอานวยการ ดาเนิ นโครงการจานวน 4 โครงการ งบประมาณรวมจานวนทั้งสิ้ น 400,900 บาท
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จานวน 36,225 บาท ไตรมาสที่ 2 จานวน 142,225 บาท ไตรมาสที่ 3
จานวน 66,225 บาท และไตรมาสที่ 4 จานวน 126,225 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 370,900 บาท
2) กลุ่มนโยบายและแผน จานวน 3 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 140,850 บาท สามารถ
เบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 แล้ว จานวน 4,020 บาท ไตรมาสที่ 3 จานวน 14,365 บาท และไตรมาสที่ 4
จานวน 23,100 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 41,485 บาท
3) กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาทางไกลเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร จ านวน 3 โครงการ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 298,700 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จานวน 34,500 บาท
ไตรมาสที่ 2 จ านวน 100,000 บาท และไตรมาสที่ 3 จานวน 64,260 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้ น
จานวน 168,760 บาท
4) กลุ่ มบริ หารงานการเงิ นและสิ นทรั พย์ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณรวมทั้ งสิ้ น 378,000 บาท
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จานวน 94,500 บาท ไตรมาสที่ 2 จานวน 94,500 บาท ไตรมาสที่ 3 จานวน
94,500 บาท และไตรมาสที่ 4 จานวน 94,500 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 378,000 บาท
5) กลุ่ มบริ ห ารงานบุ คคล ดาเนินโครงการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณรวมจานวนทั้งสิ้ น
66,000 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 แล้ว จานวน 22,000 บาท และไตรมาสที่ 3 จานวน
22,000 บาท และไตรมาสที่ 4 จานวน 22,000 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 66,000 บาท
6) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดาเนินโครงการ จานวน 10 โครงการ งบประมาณ
รวมจานวนทั้งสิ้น 761,300 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 แล้ว จานวน 245,000 บาท และไตรมาสที่ 3
จานวน 98,017 บาท และไตรมาสที่ 4 จานวน 346,000 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จานวน 591,000 บาท
7) กลุ่ มส่ งเสริมการจั ดการศึ กษา ด าเนิ นโครงการ จานวน 3 โครงการ งบประมาณรวมจานวนทั้ งสิ้ น
90,000 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จานวน 30,000 บาท และไตรมาสที่ 2 จานวน 10,000 บาท
ไตรมาสที่ 3 จ านวน 10,000 บาท และไตรมาสที่ 4 จ านวน 40,000 บาท รวมเบิ กจ่ ายงบประมาณทั้ งสิ้ น จ านวน
90,000 บาท
8) หน่วยตรวจสอบภายใน ดาเนินโครงการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณรวมจานวนทั้งสิ้น
50,000 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จานวน 12,500 บาท และไตรมาสที่ 2 จานวน
12,500 บาท ไตรมาสที่ 3 จ านวน 12,500 บาท และไตรมาสที่ 4 จ านวน 12,500 บาท รวมเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 50,000 บาท
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9) กลุ่ ม กฎหมายและคดี ด าเนิ น โครงการ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณรวมจานวนทั้ ง สิ้ น
189,000 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ว จานวน 47,250 บาท และไตรมาสที่ 2 จานวน
47,250 บาท ไตรมาสที่ 3 จ านวน 47,250 บาท และไตรมาสที่ 4 จ านวน 47,250 บาท รวมเบิ ก จ่ า ย
งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 189,000 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีกลุ่มงานที่ดาเนินโครงการ จานวน 2 กลุ่มงาน คือ
1) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดาเนินโครงการ จานวน 8 โครงการ งบประมาณรวม
จานวนทั้งสิ้ น 126,300 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 แล้ว จานวน 86,000 บาท รวมเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 86,000 บาท
2) กลุ่มอานวยการ ดาเนินโครงการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณรวมจานวนทั้งสิ้น 124,000 บาท
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 2 แล้ว จานวน 7,000 บาท และไตรมาสที่ 4 จานวน 38,000 บาท รวมเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 45,000 บาท
3. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
มีกลุ่มงานที่ดาเนินโครงการ จานวน 1 กลุ่มงาน คือ
1) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดาเนินโครงการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณรวมจานวนทั้งสิ้น
80,000 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 4 แล้ว จานวน 80,000 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณ
ทั้งสิ้น จานวน 80,000 บาท
4. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
มีกลุ่มงานที่ดาเนินโครงการ จานวน 1 กลุ่มงาน คือ
1) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการการจัดการศึกษา ดาเนินโครงการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณ
รวมจานวนทั้งสิ้น 200,000 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 แล้ว จานวน 200,000 บาท รวมเบิกจ่าย
งบประมาณทั้งสิ้น จานวน 200,000 บาท
5. แผนงานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
มีกลุ่มงานที่ดาเนินโครงการ จานวน 1 กลุ่มงาน คือ
1) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินโครงการ จานวน 1 โครงการ งบประมาณรวมจานวนทั้งสิ้น
1,213,920 บาท สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 แล้ว จานวน 628,375 บาท รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น
จานวน 628,375 บาท
สรุปภาพรวมการดาเนินงานโครงการและผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พบว่า มีจานวนโครงการ
ที่ ด าเนิ น งานจ านวนทั้ งสิ้ น 39 โครงการ งบประมาณในการด าเนิ นงานรวมจ านวนทั้ งสิ้ น 4,118,970 บาท
สามารถเบิ กจ่ ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 แล้ ว จ านวน 254,975 บาท ไตรมาส 2 จ านวน 684,495 บาท
ไตรมาส 3 จ านวน 1,159,475 บาท และไตรมาส 4 จานวน 915,575 บาท รวมเบิ กจ่ ายงบประมาณทั้ งสิ้ น
จานวน 3,014,520 บาท

