
 



ค ำน ำ 

 รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) และผลการใช้จ่าย
งบประมาณของโครงการจ าแนกตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นรายไตรมาส 1 -2 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มงาน และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้การสนับสนุน 
ในการจัดท ารายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
(ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และผู้จัดท าหวังว่ารายงานเล่มนี้  คงจะเป็น
ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน และสามารถน าไปพัฒนา เพ่ือให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

                                                                กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สำรบัญ  

  หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 1 
      ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
 ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มอ านวยการ 2 
 ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มนโยบายและแผน 4 
 ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 7 
 ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม  
      และประเมินผลการจัดการศึกษา 8 
 ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มส่งเสริมการจัด  
      การศึกษา 15 
 ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยตรวจสอบภายใน 23 
 ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มพัฒนาครูและ  
      บุคลากรทางการศึกษา 24 
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ   
      พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
      ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 26 
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ   
      พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
      ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 29 
 ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ   
      พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
      ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 30 
 จ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
      ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องแผนแม่บท  
      ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 32 

 



ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

************************ 

    การรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งกลุ่มงานต่าง ๆ  ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) โดยใช้ข้อมูลโครงการจากการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) เป็นฐานการน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดังนี้ 

                ผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ าแนกเป็นรายกลุ่ม ดังตารางข้างล่างนี้ 

ตารางที่ 1 กลุ่มอ านวยการ 
   ตารางที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน 
   ตารางที่ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ตารางที่ 4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ตารางที่ 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

             ตารางที่ 6 หน่วยตรวจสอบภายใน 
   ตารางที่ 7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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       ตารางที่ 1  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                      กลุ่มอ านวยการ 

ที ่ ช่ือโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมตั ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา 

73,570 7,000 66,570      ได้มีการประชุม ผู้อ านวยการส านักงาน
เขต ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขต ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
เจ้ าหน้ าที่ ในสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
จ านวน 1 ครั้ง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2564 เพื่อรับทราบนโยบาย สพฐ.                   
สพป.ราชบุรี  เขต 1 และช้ีแจงการ
ด าเนินงานของทุกกลุ่ม/หน่วย ในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี                    
เขต 1 

      ได้มีการประชุม ผู้อ านวยการส านักงาน           
เขต ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขต ผู้ อ านวยการกลุ่ ม/หน่วย 
เ จ้ าหน้ าที่ ใ นสั งกั ดส านั ก ง าน เขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 
1 ครั้ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อ
รับทราบนโยบาย สพฐ. สพป.ราชบุรี เขต 1 
และช้ีแจงการด าเนินงานของทุกกลุ่ม/หน่วย                         
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

ไม่ม ี ไม่ม ี

2 ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี และ 
ภูมิทัศน์ สพป.
ราชบุรี เขต 1 

1,165,000  109,790 1,055,210 - ซ่อมแซมภายในอาคารส านักงานบริ เวณ
โดยรอบอาคารส านักงาน ได้แก่ ซ่อมแซม    
บ่อเลี้ยงปลาหน้าอาคาร 2 ซ่อมแซมไฟฟ้า        
โรงจอดรถยนต์ส านักงานและโรงจอดรถยนต์
เจ้าหน้าท่ี ซ่อมแซมห้องประชุมกาสะลอง 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 ส่งเสริมและ           
ยกย่อง           
เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

ในสังกัด สพป.
ราชบุรี เขต 1 
ประจ าปี 2565 

275,710 108,210 167,500 -      ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
ก ารศึ กษาประถมศึกษาราชบุ รี  เ ขต  1               
มีความภาคภูมิใจ และเป็นแรงผลักดัน ในการ
สร้างชาติ สร้างอนาคตที่จะน าไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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      ตารางที่ 2  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                    กลุ่มนโยบายและแผน 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 

(มกราคม – มีนาคม 2564) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 ธุรการครบวงจร 22,392,000  9,795,500 12,596,500 ด าเนินการจัดสรรงบประมาณจ้างครู
ธุรการโรงเรียนครบตาม จ านวน 
152 อัตรา 

จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างให้กับ
ธุรการโรงเรียนในสังกัด ไตรมาสที่ื 2 
ปีงบประมาณ 2565 (ม.ค.65 
จ านวน 149 อัตรา ก.พ.65           
จ านวน 142 อัตรา และ มี.ค. 65 
จ านวน 140 อัตรา) 

สพฐ. จัดสรร
งบประมาณมา
ล่าช้า ท าให้ครู
ธุรการมีปญัหา
ทางด้าน       
ค่าครองชีพ 

สพฐ. ควรจัดสรร
งบประมาณมาให้
ทันตามระยะเวลา
ที่ก าหนด เพื่อเป็น
การลดปัญหาด้าน
ค่าครองชีพให้กับ
ครูธุรการ 

2 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน 

146,757,545  54,457,545 92,300,000 ในไตรมาสที่ 1 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี            
เขต 1 ได้ด าเนินการแจ้งการจัดสรร
งบประมาณจาก สพฐ. ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ภาคเรียน               
ที่ 2/2564 (70%) ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด จ านวน 33,843 คน               
(รวมนักเรียนจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว จ านวน 3 คน) เป็นเงิน
ทัง้สิ้น 36,557,545 บาท ส าหรบั
ภาคเรยีนที่ 2/2564 (30%)                     
ยังไม่ได้รับการจัดสรร 

1. ร้อยละ 100 นักเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
2. ร้อยละ 90 นักเรียนมีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์           
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
3. ร้อยละ 90 ผู้ปกครองมีความ         
พึงพอใจท่ีได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 การขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพ ระดับ
ประถมศึกษา 

6,580  0 6,580  -      ทบทวนรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ 
และโรงเรียนเครือข่าย ของ สพป.
ราชบุรี เขต 1 ดังนี้                            
1. โรงเรียนคณุภาพ จ านวน 44 
โรงเรียน                  
2. โรงเรียนเครือขา่ย จ านวน            
110 โรงเรียน  
3. โรงเรียน Stand Alone จ านวน 
7 โรงเรียน  
4. โรงเรียนทั่วไป (ไม่เป็นเครือข่าย
ของโรงเรียนคณุภาพ) จ านวน 11 
โรงเรียน 

ไม่ม ี ไม่ม ี

4 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การพัฒนาการศึกษาของ 
สพป.ราชบุรี เขต 1  

103,600 38,084.5
0 

65,515.5
0 

1. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความ
เข้าใจทิศทางการด าเนินงานตาม
นโยบาย จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และแผนทุกระดับทีเ่กี่ยวข้อง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี       
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี          
เขต 1 รวม 3 วัน 

1. สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้
ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ. 
ไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายในระดบัชาติต่อไป 
2. มีการก ากับ ดูแลการน าเข้าข้อมูล
โครงการหรือการรายงาน
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส                
ผ่านระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามระยะเวลา              
ที่ก าหนดในแต่ละรายไตรมาส 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

     3. ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ
น าเข้าโครงการหรือการด าเนินงาน 
ตลอดจนรายงานความกา้วหน้า
โครงการ ไตรมาสที่ 1 ผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) 

   

5 จัดจ้างครผูู้สอน
ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
ในโรงเรียนคณุภาพระดับ
ประถมศึกษา 

240,000   -     จัดจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติ ให้กับโรงเรียนอนุบาล
เมืองราชบุรี (โรงเรียนคณุภาพ 
ระดับประถมศึกษา) จ านวน 1 
อัตรา ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม - 30 
กันยายน 2565 ระยะเวลา 7 
เดือน 

ได้รับจัดสรร
งบประมาณใน
ระยะเวลา
กระช้ันชิดท าให้
การจัดจ้างครู
ชาวต่างชาติ        
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลา               
ที่ก าหนด 
 

ไม่ม ี
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         ตารางที่ 3  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                       กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 ครูผู้ทรงคณุค่า        
แห่งแผ่นดิน  

561,000 255,000 306,000 สพฐ.จัดสรรงบประมาณการจ้างครู 
ผู้ทรงคุณคา่แห่งแผ่นดินให้
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อจ้าง
ครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน จ านวน 
3 อัตรา โดยให้ด าเนินการจา้ง
จ านวน 5 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม 2565 อัตราค่าจ้าง       
เดือนละ 17,000 บาท 

สพฐ.จัดสรรงบประมาณการจ้างครู    
ผู้ทรงคุณคา่แห่งแผ่นดินใหส้ านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 เพื่อจ้างครูผู้ทรงคณุค่า
แห่งแผ่นดิน จ านวน 3 อัตรา โดยให้
ด าเนินการจ้างจ านวน 3 เดือน ตัง้แต่
วันท่ี 1 เมษายน 2565 ถึงวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2565 อัตราค่าจ้าง      
เดือนละ 17,000 บาท 

ไม่ม ี ไม่ม ี

2 ครูคลังสมอง  1,620,000 810,000 648,000 จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร  
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
จ านวน 9 อัตรา 

จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร     
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
จ านวน 9 อัตรา 

ไม่ม ี ไม่ม ี

3 สรรหาพนักงาน
ราชการและลูกจ้าง
ช่ัวคราว  

66,000 31,098 34,902 1. การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี             
เขต 1 
2.การคดัเลือกครูอัตราจ้าง              
ในสถานศึกษาและลูกจ้างช่ัวคราว     
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

1. การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการในส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
2.การคดัเลือกครูอัตราจ้าง                
ในสถานศึกษาและลูกจ้างช่ัวคราว     
ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

ไม่ม ี -ไม่ม ี
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         ตารางที่ 4  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                       กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 ประเมินคุณภาพ
ผู้เรยีน (NT)            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

13,380 3,449.20 9,930.80 - 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2564 ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี 
เขต 1 มีนักเรียนทั้งหมด 3,962 คน 
จ านวนนักเรียนท่ีสมัครใจสอบ จ านวน 
1,534 คน คิดเป็นร้อยละ 38.72 
2. สถานศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
มีจ านวนท้ังสิ้น 174 โรงเรยีน              
มีสถานศึกษาร่วมประเมินคณุภาพ
ผู้เรยีน (NT) ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 97 โรงเรยีน คิดเป็น         
ร้อยละ 55.75 

การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส 
COVID-19  
ส่งผลให้
สถานศึกษา          
บางแห่งไม่
สามารถ
ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพ
ผู้เรยีน NT               
ปีการศึกษา 
2564 ไดต้ามวัน
และค าสั่ง
มอบหมายงาน        
ที่ส านักงาน         
เขตพื้นท่ีได้
ก าหนดไว้แล้วนั้น 

สถานศึกษา        
บางสถานศึกษา
ด าเนินการยกเลิก
การประเมิน
คุณภาพผู้เรยีน 
NT ปีการศึกษา 
2564 โดยท า
บันทึกข้อความ
แจ้งมายัง
ส านักงาน        
เขตพื้นท่ี 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

2 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียน     
ในโครงการกองทุน 

การศึกษาและโรงเรียน
ในพระบรม 

ราชานุเคราะห ์

- - -- - ด าเนินการการประสานงานกับ อสส.
โครงการกองทุนการศึกษาพ้ืนท่ีจังหวัด
ราชบุรี และหน่วยงานในพ้ืนท่ี เพื่อรับ
การตรวจเยี่ยม ติดตามผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ 
จังหวัดราชบุรี ของ ศาสตราจารยเ์กียรติ
คุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
และคณะ ระหว่างวันท่ี 27 – 28 
มกราคม 2565 การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็น
การรับฟังการน าเสนอผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา และโรงเรยีนเครือข่าย ฯ 
พร้อมท้ังเยี่ยมชมการจัดการเรยีนการ
สอนตามมาตรการและแนวทางการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อ 
ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19)        
ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียน          
บ้านตะโกล่าง โรงเรียนสินแร่สยาม 
โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2             
(บ้านบ่อหวี) โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ าเภอ
สวนผึ้ง โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 
โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 
อ าเภอบ้านคา โรงเรียนรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ อ าเภอเมืองราชบุรี และ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

1. เนื่องจากในพ้ืนท่ี
มีการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 
(COVID-19) ส่งผล
ต่อการจัดกิจกรรม
และการเข้าร่วม
กิจกรรมการรับการ
ตรวจเยีย่มจากท่าน
องคมนตรีและคณะ 
รวมทั้งการจ ากัด
จ านวนผู้เข้าร่วมรับ
การตรวจเยี่ยม  
2. หน่วยรับการ
ตรวจเยีย่มมี
ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการด้าน
อาหารและ
เครื่องดื่มส าหรบั
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง
มีจ านวนมากซึ่ง
บางครั้งหน่วยรับ
การตรวจเยี่ยมไมม่ี
งบประมาณในการ
ด าเนินการ 

จัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนด้าน
อาหารและ
เครื่องดื่มให้หน่วย
รับการตรวจเยีย่ม 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3 ส่งเสริมการอ่านตาม
รอยพระราชจริยวตัร 

สมเด็จพระกนิษฐา          
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

50,000 - - - 1. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือก
โรงเรียนในสังกัด ไม่น้อยกว่า 5 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบา้นหนองศาล
เจ้า โรงเรียนวัดพเนินพลู โรงเรียน                
วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) โรงเรียน
วัดสว่างอารมณ์(ค าวอนประชานุกูล) 
และโรงเรียนบา้นท่ายาง 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจความ
ต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ตาม
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                            
ที่ 319/2561 ลงวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2564 
3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการ
จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ตามใบสั่ง
ซื้อเลขท่ี 29/2565 ลงวันท่ี 16 
มีนาคม 2565 เพื่อเตรียมจัดสรร
หนังสือให้โรงเรยีนตามผลการส ารวจ 

การด าเนินการ        
ส่งของมีความล่าช้า 
เนื่องจาก
สถานการณ์การติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (covid-19) 

ไม่ม ี
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

4 พัฒนาระบบการวดั 
และประเมินผล      
การจัดการเรยีน           
การสอน 
 

362,480 356,551.12 5,928.88 - 1. สถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าทดสอบ
ทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน        
(O-NET) ช้ันประถมศึกษาท่ี 6 มีจ านวน
นักเรียนท้ังหมด 3,945 คน เข้าสอบ 
1,285 คน คิดเป็นร้อยละ 32.57                 
ม ีจ านวนโรงเรียน 172 โรงเรยีน                
เข้าสอบ 78 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
45.34 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3                
มีจ านวนนักเรยีนทั้งหมด 1,045 คน 
เข้าสอบ 53.33 2) ผลการทดสอบ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
มีค่าเฉลีย่ 39.93 ปีการศึกษา 2563 
มีค่าเฉลีย่ 41.12 ลดลงร้อยละ 2.89 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 
2564 มีค่าเฉลี่ย 29.91 ปีการศกึษา 
2563 มีค่าเฉลี่ย 32.45 ลดลง ร้อยละ 
7.83 

ผลการดัชนีช้ีวัด
ความส าเร็จ ไม่บรรลุ
ตัวช้ีวัด เนื่องการ
สถานศึกษามีคะแนน 
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาต ิ        
ขั้นพื้นฐาน (O-NET ) 
ลดลง ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 และ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
เป็นผลมาจาก อยุ่ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโครนา 2019      
ท าให้สถานศึกษาต้อง
ปรับเปลีย่นวิธ่ีจัดการ
เรียนการสอน นักเรยีน
ไม่สามาถเรียนรูไ้ด้อย่าง
เต็มศักยภาพ และอักท้ัง
เป็นการสมัครสอบตาม
ความสมคัรใจ ท าให้
นักเรียนไม่เห็น
ความส าคญัในการ
ทดสอบ 

ไม่ม ี
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5 ส่งเสริมพัฒนา         
การอ่านและ      
การเขียน 

178,120 8,916.20 169,207.80 - 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาจ านวน ร้อยละ 100 เข้ารับ
การพัฒนาการเขียนและคดัลายมอื
ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวชิาชีพ
ครู  
2. สถานศึกษาจ านวน 89 แห่ง เข้าร่วม
การประเมินความสามารถดา้นการอ่าน
ของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 51.74              
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี เขต 1 
จ านวนนักเรียนท่ีสมัครใจเข้าร่วม           
การประเมินความสามารถดา้นการอ่าน
ของผู้เรียน จ านวน 1,442 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.16 ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
3. สถานศึกษาจ านวน 5 แห่ง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับ
จัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ ตาม
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอย                    
พระราชจรยิวัตร สมเด็จพระกนิษฐา-          
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปี พ.ศ.2565 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

6 พัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 

13,195  - 13,195 ประชุมพัฒนาคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นท่ี
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาของส านักงานพ้ืนท่ี
การศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 

วางแผนและจดัท าเครื่องมือการนเิทศ 
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาการ
บริหารงาน 4 ด้าน คือ บริหารงาน
บุคคล บริหารงานงบประมาณ 
บริหารงานวิชาการ บริหารงานท่ัวไป
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกดั จ านวน 
172 โรงเรียน ได้รับการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนเิทศการจัด
การศึกษาท้ังทางระบบอิเล็กทรอนกิส์
และการติดตามเชิงประจักษ ์

ไม่ม ี ไม่ม ี

7 ส่งเสริมและพัฒนา 

การจัดการเรยีน         

การสอนกลุม่สาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา 

8,000 - 8,000 - 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้            
สุขศึกษาและพลศึกษา จ านวน 172 
โรงเรียน ไดร้ับการนเิทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชวีิต 
ครั้งท่ี 1  
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุ
ศึกษาและพลศึกษา และครูผูส้อน             
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตทุกโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศกึษา 
และสามารถจัดการเรียนการสอน          
แบบActive Learning ผ่านช่องทาง
ออนไลน์  
 

สถานการณ์ของโรคตดิ
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 
(covid-19) ระยะเวลา
ของการเกิดโรคท าให้
เกิดปัญหาความไม่
พร้อมของครูบางรายไม่
พร้อมรับการนเิทศ
ติดตามได้ จึงท าให้
ระยะเวลาเลื่อนออกไป
ท าให้เกิดความล่าช้า         
ไม่เป็นไปตาม               
ที่ตั้งเป้าหมายไว ้        
จึงเกิดการคลาดเคลื่อน
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

ควรมีงบประมาณ
ที่เพียงพอต่อการ
สนับสนุนการอบ
รบพัฒนาครู         
อย่างจริงจัง 

  



                                                                                                                                                                                                                                              
14 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

      3. มากกว่าร้อยละ 90 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการเข้ารบัการ
อบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศกึษา 
แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://cse-elearning,obec.go.th 
4. ของสถานศึกษาจัดท าหลักสตูร          
การสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชวีิต  

  

8 สร้างจิตส านึกความรู้
ในการผลติและบรโิภค
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

15,000  - 15,000 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     
จัดท าแผนปฏิบัติการลดและ         
คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน 
ลดลงร้อยละ 5 ต่อเดือน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดท า
แผนปฏิบัติการลดและคัดแยก           
ขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ลดลง         
ร้อยละ 5 ต่อเดือน 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://cse-elearning,obec.go.th/
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         ตารางที่ 5  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 พาน้อง           
กลับมาเรียน   
ปีการศึกษา 
2565 

10,000 - 10,000 -  วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลเด็กตกหล่น 
และเด็กออกกลางคัน (ข้อมูลจาก กสศ. 
 และ DMC) 

ระดับก่อนประถมศึกษา - - ช้ันอนุบาล 1 จ านวน 1 คน - ช้ันอนุบาล 2 จ านวน 6 คน - ช้ัน 

ระดับก่อนประถมศึกษา  
- ช้ันอนุบาล 1 จ านวน 1 คน 
- ช้ันอนุบาล 2 จ านวน 6 คน  
- ช้ันอนุบาล 3 จ านวน 5 คน  
รวมทั้งสิ้น 12 คน  
ระดับประถมศึกษา  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 8 คน 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 2 คน  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 3 คน 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 3 คน  
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 5 คน        
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 35 คน 
รวมทั้งสิ้น 56 คน  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 3 คน 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 1 คน 
- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 44 คน 
รวมทั้งสิ้น 48 คน 

1. การลงพื้นที่ปักหมุดใน
บางแห่งไม่มสีัญญาณ
อินเตอร์เนต็  
2. การใช้งาน แอพพลิเคชั่น
มีปัญหาในบางพื้นที่ 
 3. ในบางพื้นที่ไม่สามารถ
เข้าไปด าเนินการได้
เนื่องจากมีความเสี่ยงการติด
เชื่อไวรัสโคโรนา 2019  
4. บ้านเด็กที่อยู่ในพ้ืนท่ีชาย
ขอบอยู่ห่างไกลการเดินทาง
ค่อนข้างล าบาก 
วิธีการแก้ไขปัญหา  
1. หาพื้นที่ใกล้เคียงพ้ืนท่ี
เป้าหมายทีสุ่ดที่มสีัญญาณ
อินเตอร์เนต็สามารถ 
ด าเนินการได้  
2. ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด ป้องกันด้วย
การสวมหน้ากากอนามัย              
เว้นระยะห่าง และล้างมือ
ด้วยแอลกอฮอล์บ่อย ๆ 

ศธ.ควรมีข้อสั่งการเพื่อ
ขับเคลื่อนเรื่องนี้หรือ
แก้ปัญหาอุปสรรค
ดังกล่าวอย่างไร)  
1. การก าหนด
ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานขอให้มี
ช่วงเวลาที่จะปฏิบัติงาน
ได้อย่างไม่เร่งรีบเกินไป 
เนื่องจากสถานการณ์ใน
ปัจจุบันของการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  
ไม่สามารถบอกได้ว่าจะ
มีความเสี่ยงท่ีจะตดิเช้ือ
ได้เมื่อไร  
2. ขอให้เพิ่มช่องทาง        
ในการติดต่อ
ประสานงาน หรือ
ปรึกษาหรือมากขึ้น 
เพราะในการ-ปฏิบัติงาน
บางเรื่อง ไม่ค่อยชัดเจน 
จึงต้อง 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

        ประสานเพื่อปรึกษา 
หรือขอค าแนะน า
บ่อยครั้ง  
3. การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเพื่อติดต่อ
ประสานงานไม่ชัดเจน 
มักเกิดปัญหาเพราะมี
ความเข้าใจไม่ตรงกัน 

2 การรับนักเรียน        
ปีการศึกษา 
2565 

   - ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้
ด าเนินการดังนี้  
1. ประสานขอความอนุเคราะห์ขอ้มูล
ประชากรจากส านักทะเบียนราษฎร         
ในท้องที่ จ านวน 6 อ าเภอ ในเขตพื้นที่
บริการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
2. ด าเนินการคัดลอก ทร. 14 เด็กท่ี
เกิดปีพ.ศ.2559 ในเขตพื้นท่ีบริการ             
แยกเป็นรายโรงตามเขตพื้นที่บริการ          
3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ           
รับนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด  
4. ประชุมคณะกรรมการจดัท านโยบาย
และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

สถานศึกษา ขาดความรู้    
ความเข้าใจสาระของนโยบาย
การรับนักเรียนท่ีเปลี่ยนแปลง
ไปในแต่ละป ี

1. ประสานงานเพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายของแต่ละปีให้
ชัดเจน  
2. เน้นย้ าบทบาทหน้าท่ี
ของสถานศึกษาในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล
ให้ความช่วยเหลือ 
ติดตามให้เด็กเรียน        
อยู่ในระบบจนจบ
การศึกษาภาคบังคับ 

  



                                                                                                                                                                                                                                              
17 

 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 

     

5. จัดท าประกาศใหผู้้ปกครองส่งเด็ก   
เข้าเรียน  
– ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กทีม่อีายุ         
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเด็ก         
เข้าเรียน 
- ประกาศการจดัสรรโอกาสเข้าศกึษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาท่ีอยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ  
6. จัดท าแผนการรับนักเรยีน โรงเรียนใน
สังกัด ระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
7. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบตัิการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
8. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2565 

  

3 เสรมิสร้างความ
เข้มแข็งระบบ           
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนและ
ความปลอดภัย
ในสถานศึกษา
ของ สพป.
ราชบุรี เขต 1 

90,000 2,045 87,955 - ประชุมชี้แจง เรื่อง "การแจ้งเหตุ" ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร         
ในสถานศึกษา เพื่อน าไปเผยแพร่ให้กับ
นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้น าชุมชน             
ผ่านระบบออนไลน ์
2) ประชุมชี้แจง เรื่อง "การแจ้งเหตุ"          
การติดตั้ง Application MOE Safety 
Centerให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อน าไปเผยแพร่
ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและ 

ผู้ที่จะด าเนินการติดตั้ง 
Application  MOE Safety 
Center ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ท
โฟน      ไม่มีสัญญาณ
อินเตอร์เนต็ ไมม่ีอีเมล 

ผู้ที่จะด าเนินการติดตั้ง 
Application MOE 
Safety Center ต้องมี
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน         
มีสัญญาณอินเตอรเ์น็ต 
และจ าเป็นต้องมีอีเมล 
ประเภท gmail.com 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

      คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
ผู้น าชุมชน ผ่านระบบออนไลน ์                
เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2565 ณ         
ห้องประชุมพุดพิชญา สพป.รบ.1                   
โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา               
ครูผูร้ับผดิชอบ MOE Safety 
Center จ านวน 180 คน 

  

4 คัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
ระดับการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปี
การศึกษา 
2564        
ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาและ
ระดับกลุ่ม
จังหวัด             
กลุ่มที่ 5 

359,000 233,655 125,345 สพฐ.ไดด้ าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการระดับ
กลุ่มจังหวัด เพื่อด าเนินงาน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา 
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าปี
การศึกษา 2564 ค าสั่ง                  
ที่ 2054/2564 ลงวันท่ี 16 
ธันวาคม 2564 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน 
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวลั
พระราชทานระดับการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 
2564 ระดับกลุ่มจังหวดัที่ 5 
ค าสั่งที่ 361/2564 ลงวันท่ี 28 
ธันวาคม 2564 และได้
ด าเนินการประชุมเพื่อก าหนดการ
ประเมินฯ เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
2564 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการประเมินเพื่อคัดเลือก

คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา          
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ             
กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุม่จังหวัดที่ 2                   
มีนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก 
จ านวน 17 ราย สถานศึกษา 6 
แห่ง 

1) การด าเนินงานในช่วง
สถานการณ์ที่ไวรสัก าลังแพร่
ระบาดท าให้การประเมิน
เป็นไปด้วยความยากล าบาก 
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
รูปแบบการประเมินให้
สอดคล้องและเข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีมโีรค
ระบาดอยู ่
2) การจัดท าเอกสารแบบ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการ 
- จัดท าเอกสารไม่ถูกต้อง           
ขาดความครบถ้วนสมบรูณ์ 
เช่น การเขียนสรุป              
ความคิดเห็นในแบบประเมิน          
การลงคะแนนในช่องเอกสาร
การประเมิน ลายเซ็นต์ของ
ผู้บริหาร วันท่ีในแบบประเมิน              
ข้อมูลทั่วไป ฯลฯ  

การจัดส่งประกาศและ
เอกสารข้อปฏบิัติการ
ด าเนินโครงการฯ 
รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ควรมีห้วง
ระยะเวลาในการจัดส่ง
ล่วงหน้าเพื่อ
ผู้รับผิดชอบจะได้
ด าเนินการให้ทันเวลา 
และมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติทีเ่ป็น
แนวทางเดียวกัน 
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นักเรียน 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

     และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานฯ 

 - ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดท าเอกสารยังไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
- ไม่มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนจัดส่งให้
ศูนย์ประสานงาน การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ 
- ความซับซ้อนของการจัดหา
คณะกรรมการเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส กรณีที่มโีรงเรียน
สมัครเข้ารับการคัดเลือกท าให้
ต้องตรวจสอบรายชื่อ
กรรมการเพื่อป้องกันการ
ร้องเรียน การจดัประชุม 
- การก าหนดผูเ้ข้าร่วมประชุม
ไม่เป็นไปตามที่ตอบรับการเข้า
ร่วมประชุม ท าให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีจ านวนไมต่รงกับ
แบบตอบรับผูเ้ข้าร่วมประชุม
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
จัดเตรียมห้องประชุมและ
เอกสารที่เกีย่วข้อง 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5 ลูกเสือจติอาสา
พระราชทาน  

200,000 181,760 18,240 ส านักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี 
โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้
ด าเนินการจัดฝึกอบรมลูกเสือจติ
อาสาพระราชทาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 1.วิทยากรแกน
น าลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
ประจ าจังหวัดราชบุรี จ านวน 19 
คน จากหน่วยงานในจังหวัด
ราชบุรี ทุกหน่วยงานท่ีก าหนด 
เข้าร่วมพิธีเปดิการฝึกอบรม
วิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ระดับจังหวัด ใน
วันท่ี 18 กันยายน 2564 ณ 
หอประชุมปักษาสวรรค์ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาแระถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผ่านระบบออนไลน ์
จากส านักงานลูกเสือแห่งชาติ โดย
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นาง 
กนกวรรณ วิลาวัลย์ ) เป็น
ประธาน ในพิธี ผ่านระบบ EGV 
หรือ Face book live 2. 
วิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ประจ าจังหวัด
ราชบุรี จ านวน 19 คน ได้รับการ
ฝึกอบรม“หลักสตูรการฝึกอบรม

ส านักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี โดย
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้
ด าเนินการจัดฝึกอบรมลูกเสือจติอาสา
พระราชทาน โดยมีรายละเอียด ดงันี้ 
1. วิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ประจ าจังหวัดราชบุรี 
จ านวน 19 คน จากหน่วยงานในจังหวัด
ราชบุรี ทุกหน่วยงานท่ีก าหนด เขา้ร่วม
พิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนน า
ลูกเสือจติอาสาพระราชทาน ระดบั
จังหวัด ในวันท่ี 18 กันยายน 2564  
ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาแระถมศึกษาราชบุรี        
เขต 1 ผ่านระบบออนไลน์ จาก
ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ             
(นาง กนกวรรณ  วิลาวัลย์ ) เป็น
ประธานในพิธี ผ่านระบบ EGV หรือ 
Face book live              
2. วิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ประจ าจังหวัดราชบุรี 
จ านวน 19 คน ได้รับการฝึกอบรม
“หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร    
ทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” 
ด้วยระบบ Online ผ่านระบบ DEEP 
(Digital Education Excellence  

1. เนื่องด้วยสถานณ์โควิด 
ท าให้การรวมกลุ่มจ านวน
มาก มีอัตราการเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 
ด าเนินการแก้ปญัหาโดยการ
แบ่งจ านวน ผู้เข้ารับการ
อบรม เป็น 3 รุ่น และ               
มีมาตราการในการป้องกัน 
ตรวจ ATK ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ทุกท่าน ก่อนเข้า
รับการฝึกอบรมในแตล่ะรุ่น 
2. สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถ
ด าเนินการขยายผลไปยัง
ลูกเสือ เนตรนารี ไดต้าม
ก าหนดเวลา ส านักงาน
ลูกเสือจังหวดัราชบุรี ได้
ขยายเวลาในการด าเนินการ
อบรมขยายผลให้กับ
สถานศึกษากลม่เป้าหมาย 
จ านวน 60 แห่ง ตามมาตร
กาการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 ของ ศบค.
จังหวัดราชบุรี และไม่เกิน
ช่วงเดือนสิงหาคม 2565 

ไม่ม ี
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บุคลากรทางการ  

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

     ลูกเสือจติอาสาพระราชทาน” 
ด้วยระบบ Online ผ่านระบบ 
DEEP (Digital Education 
Excellence Platform)              
ในระหว่างวันท่ี 20 -24กันยายน 
2564 และสามารถน าไปขยาย
ผลอ านวยการสถานศึกษา และ              
ผู้ก ากับลูกเสือได้ คิดเป็นร้อยละ 
100 3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และ ผู้ก ากับลูกเสือ ที่สมัครเข้ารบั
การฝึกอบรมผู้บังคับญัชาหน่วย
ลูกเสือจติอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษา จ านวน 122 คน 
ได้รับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ในสถานศึกษา จ านวน 122 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

Platform) ในระหว่างวันท่ี 20-24
กันยายน 2564 และสามารถ 
น าไปขยายผลอ านวยการสถานศึกษา 
และ ผู้ก ากับลูกเสือได้ คิดเป็น            
ร้อยละ 100  
3. ผู้อ านวยการสถานศึกษา และ            
ผู้ก ากับลูกเสือ ที่สมคัรเข้ารับการ
ฝึกอบรมผู้บังคับัญชาหน่วยลูกเสือจิต
อาสาพระราชทานในสถานศึกษา 
จ านวน 122 คน ได้รับการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานในสถานศึกษา จ านวน 
122 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
4. สถานศึกษาท่ีเข้ารับการอบรม          
ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย จ านวน 60 แห่ง 
ด าเนินการอบรมขยายผลเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 30 แห่ง 

  

6 เสรมิสร้างลูกเสือ 
เนตรนารี                
มีคุณธรรม 
จริยธรรม  

 

114,550 28,800 85,700 1. ประชุมเตรยีมความพร้อมจดั
งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
ประจ าปี 2564 วันท่ี19 
พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุม
ปักษาสวรค์ ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบรุี 
เขต 1 
2. ลูกเสือ เนตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จ านวน 

-   



                                                                                                                                                                                                                                              
22 

 

200 คน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

     และถวายราชสดดุี วันสมเด็จ          
พระมหาธรีาชราชเจ้า ถวายราช
สดุดี และประกอบพิธีสวนสนาม 
ทบทวนค าปฏิญาณ และ
ด าเนินการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ เพื่อน้อมร าลึกถึง 
พระมหากรุณาธคิุณต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทาน
ก าเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียน
อนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 

 ไม่ม ี ไม่ม ี
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         ตารางที่ 6  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                       หน่วยตรวจสอบภายใน 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

50,000 7,632.01 42,367.99 ตรวจสอบการบรหิารจดัการ
ทางด้านการเงิน การบญัชีและ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดภุาครัฐ            
พ.ศ. 2560 และระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษา 
จ านวน 9 แห่ง 

1. ตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทางการเงิน การบัญชีและ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดภุาครัฐ              
พ.ศ. 2560 และระเบยีบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษา 
จ านวน 11 แห่ง 
2. ตรวจสอบการด าเนินงานเงิน
รายได้สถานศึกษาของสถานศึกษา
จ านวน 20 แห่ง 3. ตรวจสอบ
การด าเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของ
สถานศึกษาจ านวน 10 แห่ง 

1. สถานศึกษาไม่อ่าน
และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ 
หรือแนวปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 2. 
สถานศึกษามีการ
โยกย้ายบุคลากร และไม่
มีการสอนงาน ท าให้ 
ผู้ปฏิบัติงานแทนไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏบิัติงาน
ด้านการเงิน การบญัชี
และพัสดุ 3. การ
ปฏิบัติงานของ
สถานศกึษาที่สืบทอดต่อ
กันมาและเข้าใจว่าการ
ปฏิบัติงานนั้นถูกต้อง 
 

1. สถานศึกษาควร
ศึกษาและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หนังสือสั่งการ หรือ
แนวปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาให้
ชัดเจน กรณมีี         
ข้อสงสัยให้สอบถาม
เจ้าหน้าท่ีที่เกีย่วข้อง 
2. กรณีมีการ
โยกย้ายคณุครู
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน 
บัญชีและพัสดุ           
ควรมีการสอนงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
แทน  
3. ควรประสานงาน
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อ        
ขอทราบแนว
ปฏิบัติงานท่ีถูกต้อง
ในเรื่องที่
สถานศึกษามีปญัหา
หรือไมเ่ข้าใจ 
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                        ตารางที่ 7  แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                        กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ 

 

820,555 21,828 798,727 1. จัดการอบรมหลักสูตร         
“การจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan)” วันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2564 ระบบ
ออนไลน์ ผ่านแอพพลเิคชั่น 
Google meet จ านวน 2 รุ่น            
มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บรหิาร
สถานศึกษา ครูจ านวน 761 คน 
ลูกจ้าง จ านวน 135 คน 
2. จัดอบรมหลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 
และการจัดท าข้อตกลงการ           
พัฒนางาน (PA) วันท่ี 18 
พฤศจิกายน 2564 ระบบ
ออนไลน์ จ านวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
จ านวน 95 คน ส าหรับครู 
จ านวน 861 คน 
 
 

1. กิจกรรมเสริมสรา้งชุมชน           
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ PLC          
ได้ด าเนินการจดัประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างชุมชน           
การเรยีนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร
ขึ้น ระหว่าง สพป.ราชบุรี เขต 1           
กับ เครือข่ายพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา 3 เครือข่าย ในหัวข้อ 
พาน้องกลับมาเรยีน : ทุกคน          
ต้องได้เรียน และเรยีนอย่างมี
ความสุข  
2. กิจกรรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง      
เข้าสู่ต าแหน่ง ได้ท าการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ี
เพื่อพัฒนาการศึกษา                    
เป็นระยะเวลา 1 ปี ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 
14 ราย เสร็จสิ้น 
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
รูปแบบ digital   ได้ด าเนินการ
พัฒนาหลักสตูรการเรียนรู้ผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)  

1. สถานการณโ์ควิด          
จึงท าให้จัดอบรมแบบ
ออนไลน์ การสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์ และ
เทคโนโลยีอาจท าให้เกดิ
ข้อจ ากัดบ้าง 
2. การด าเนินงานมี
ปัญหาที่เกิดจากการ
แพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ท าให้การ
ด าเนินงานล่าช้า และ
งบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรรล่าช้า 
 
 

1. การจดัอบรม
แบบ face to face 
หากท าได้ จะไดร้ับ
ประโยชน์อย่าง
เต็มที่และสามารถ
ติดตามหลังจากการ
อบรมได้ชัดเจน
ยิ่งข้ึน 
2. ควรแบ่งการ
ด าเนินกิจกรรมใน
โครงการ ให้มีความ
เหมาะสมในแตล่ะ
ไตรมาส ท้ังในเรื่อง
ช่วงเวลาที่สอดคล้อง
กับการท างาน และ
การไดร้ับจัดสรร
งบประมาณ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 1 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563) 

ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 2 
(มกราคม – มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

      จ านวน 15 หลักสตูร เผยแพร่ 
ทางเว็บไซต์ สพป.ราชบุรี เขต 1 
ให้คร ูบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป ได้อบรมพัฒนา
ตนเอง 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ชาติ จ าแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 2) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ 3) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ตามตารางท่ี 8 – 10 ดังต่อไปนี้ 
 
 ตารางที ่8  แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
               ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ  
               เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
 

กลุ่มงาน/โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
หมายเหตุ ได้รับทั้งหมด เบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 
เบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 2 
รวมเบิกจ่าย  
2 ไตรมาส 

กลุ่มนโยบายและแผน 3 22,638,580 5,137,500 4,658,000 9,795,500  
1. ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพ ระดับประถมศึกษา 

 6,580 - - - ไตรมาส 3 

2. จัดจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติในโรงเรียนคุณภาพ 

    240,000 - - - ไตรมาส 3-4 

3. ธุรการครบวงจร  22,392,000 5,137,500 4,658,000 9,795,500  
กลุ่มบริหารงานบุคคล 3 2,247,000 521,595 574,500 1,096,095  
1. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  561,000 102,000 153,000 255,000  
2. ครูคลังสมอง  1,620,000  405,000 405,000 810,000  
3. สรรหาพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว 

 66,000 14,595 16,500 31,095  

กลุ่มอ านวยการ 1 275,710 - 108,210 108,210  
1. โครงการส่งเสริมและ 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี  
เขต 1 

 275,710 - 108,210 108,210  

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 4 673,550 210,560 233,655 444,215  
1. ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน   200,000  181,760 - 181,760  
2. การรับนักเรียน  
ปีการศึกษา 2565 

 - - - -  

3. กลุ่มส่งเสริม เสริมสร้างลูกเสือ 
เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม 

 114,550 28,800 - 28,800  

4. คัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดบัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ประจ าปกีารศึกษา 
2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่ม ที่ 5 

 359,000 - 233,655 233,655  
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  ตารางที ่8  (ต่อ) 
 

กลุ่มงาน/โครงการ 
 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท)  
หมายเหตุ ได้รับทั้งหมด เบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 1 
เบิกจ่าย 

ไตรมาสที่ 2 
รวมเบิกจ่าย  
 2 ไตรมาส 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

8 637,175  365,467.32 365,467.32  

1. ประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 13,380 - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในโครงการ 
กองทุนการศึกษาและ
โรงเรียนในพระบรมราชานุ
เคราะห์ 

 - - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

3. ส่งเสริมการอ่านตามรอย 
พระราชจริยวัตร สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

 50,000 - - - ไม่ใช้งบประมาณ 

4. พัฒนาระบบการวัด และ
ประเมินผลการจัดการเรียน 
การสอน 

 362,480 - 356,551.12 356,551.12  

5. ส่งเสริมพัฒนาการอ่าน
และการเขียน  

 178,120 - 8,916.20 8,916.20  

6. พัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล  
และนิเทศการศึกษา  

 13,195 - - - เนื่องจาก ยังไม่ได้
ด าเนินการกิจกรรม 
การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

7. ส่งเสริมและพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระสุขศึกษา 
และพลศึกษา 

 5,000 - - - ไตรมาส 3-4 

8. สร้างจิตส านึกความรู้ใน
การผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  

 15,000 - - -  

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   

 820,555 10,400 11,428 21,828  

1. พัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ 

 820,555 10,400 11,428 21,828  

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                              
28 

 

 จากตารางที่ 8 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ พบว่า จัดท าโครงการ จ านวน 20 โครงการ ได้แก่ 1) กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 3 โครงการ ได้รับจัดสรร
ทั้งหมด จ านวน 22,638,580 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จ านวน 5,137,500 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 จ านวน
4,658,000 บาท รวมเบิกจ่าย  2 ไตรมาส จ านวนเงิน 9,795,500 บาท 2) กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 3 โครงการ
ได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 2,247,000 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จ านวน 521,595 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2
จ านวน 574,500บาท รวมเบิกจ่าย  2 ไตรมาส จ านวนเงิน 1,096,095 บาท 3) กลุ่มอ านวยการ จ านวน 1 โครงการ 
ได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 275,710 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 จ านวน 108,210 บาท รวมเบิกจ่าย จ านวนเงิน
108,210 บาท 4) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 4 โครงการ ได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 673,550 บาท 
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จ านวน 210,560 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 จ านวน 233,655 บาท รวมเบิกจ่าย 2 ไตรมาส 
จ านวนเงิน 444,215 บาท 5) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จ านวน 8 โครงการ ได้รับจัดสรร
ทั้งหมด จ านวน 637,175 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 จ านวน 365,467.32 บาท รวมเบิกจ่าย จ านวนเงิน 365,467.32 บาท 
และ 6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา จ านวน 1 โครงการ ได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 820,555 บาท
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จ านวน 10,400 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 จ านวน 11,428 บาทรวมเบิกจ่าย จ านวนเงิน 
21,828 บาท 
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  ตารางที่ 9  แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส 
                 และความเสมอภาคทางสังคม 
 

กลุ่มงาน/โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
หมายเหตุ ได้รับทั้งหมด เบิกจ่าย       

ไตรมาศที่ 1 
เบิกจ่าย       

ไตรมาศที่ 1 
รวมเบิกจ่าย  
2 ไตรมาส 

กลุ่มนโยบายและ
แผน  

1 146,757,545 36,557,545 17,900,000 54,457,545  

1. สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 146,757,545 36,557,545 17,900,000 54,457,545  

กลุ่มส่งเสรมิการจัด
การศึกษา   

2 100,000  2,045 2,045  

1. พาน้องกลับ 
มาเรียน  
ปีการศึกษา 2565 

 10,000  - - - ไตรมาส 3-4 

2. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบ 
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความ
ปลอดภัย 
ในสถานศึกษาของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถม 
ศึกษาราชบุรี เขต 1 

 90,000  - 2,045 2,045  

 
   จากตารางที่ 9 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม พบว่า จัดท าโครงการ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 1 โครงการ
ได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 146,757,545 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จ านวน 36,557,545 บาท เบิกจ่ายไตรมาส
ที่ 2 จ านวน 17,900,000 บาท รวมเบิกจ่าย จ านวนเงิน 54,457,545 บาท และ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จ านวน 2 โครงการ ได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 100,000 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 จ านวน 2,045 บาท รวมเบิกจ่าย จ านวน
เงิน 2,045 บาท 
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    ตารางที่ 10  แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
                   พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ  
                   ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

กลุ่มงาน/โครงการ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
หมายเหตุ ได้รับทั้งหมด เบิกจ่าย       

ไตรมาศที่ 1 
เบิกจ่าย        

ไตรมาศที่ 2 
รวมเบิกจ่าย  
2 ไตรมาส 

กลุ่มอ านวยการ  2 1,238,570  116,790 116,790  
1. ประชุม
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 73,570 - 7,000 7,000  

2. ปรับปรุง
อาคารสถานท่ี 
และภมูิทัศน์ 
ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  

 1,165,000 -- 109,790 109,790  

กลุ่มนโยบายและ
แผน 

1 103,600 18,270 19,814.50 38,084.50  

1. ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่
การพัฒนา
การศึกษาของ
ส านักงาน เขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ราชบุร ี

 103,600 18,270 19,814.50 38,084.50  

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน   

1 50,000  2,217.5 5,414.51 7,632.01  

1. โครงการ
ตรวจสอบภายใน
ประจ าปี
งบประมาณ        
พ.ศ. 2565 

 50,000  2,217.5 5,414.51 7,632.01  
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 จากตารางที่ 10 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พบว่า ท าโครงการ จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) กลุ่มอ านวยการ จ านวน 2 โครงการ
ได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 1,238,570 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จ านวน 116,790 บาท รวมเบิกจ่าย จ านวนเงิน
116,790 บาท 2) กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 1 โครงการ ได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 103,600 บาท
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จ านวน 18,270 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 จ านวน 19,814.50 บาท รวมเบิกจ่าย จ านวนเงิน
38,084.50 บาท และ 3) หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 1 โครงการ ได้รับจัดสรรทั้งหมด จ านวน 50,000 บาท
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จ านวน 2,217.5 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 จ านวน 5,414.51 บาท รวมเบิกจ่าย จ านวน
เงิน 7,632.01 บาท 
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  ตารางที่ 11  แสดงจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องแผนแม่บท 
                 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

กลุ่มงาน 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
(10) 
การ

ปรับเปลีย่น
ค่านิยม
และ

วัฒนธรรม 

(11)  
การ

พัฒนา
ศักยภาพ
คนตลอด
ช่วงชีวิต 

(12) 
การ

พัฒนา 
การ

เรียนรู ้

(17) 
ความเสมอ
ภาคและ

หลักประกัน
ทางสังคม 

(20) 
การบริการ
ประชาชน

และ
ประสิทธิภาพ

ภาครัฐ 

(21) 
การ

ต่อต้าน
ทุจริตและ
ประพฤติ   
มิชอบ 

รวม 

1. กลุ่มอ านวยการ  1   2  3 
2. กลุ่มนโยบายและแผน   3 1 1  5 
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล  2 1    3 
4. กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินการจัดการศึกษา 

2 2 4    8 

5. กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2  2 2   6 

6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  1    1 

7. หน่วยตรวจสอบภายใน      1 1 
รวมโครงการทั้งสิ้น 4 5 11 3 3 1 27 

 
   จากตารางที่ 11 แสดงจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  พบว่า ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดท าโครงการ จ านวน 27 โครงการ สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 6 แผนแม่บท และจ าแนกตามกลุ่มงาน ได้แก่ แผนแม่บท (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม จ านวน 4 โครงการ คือ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา จ านวน 2 โครงการ และกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 2 โครงการ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จ านวน 5 โครงการ คือ
กลุ่มอ านวยการ จ านวน 1 โครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 2 โครงการ และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน
การจัดการศึกษา จ านวน 2 โครงการ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ จ านวน 11 โครงการ คือ กลุ่มนโยบายและแผน
จ านวน 3 โครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 1 โครงการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
จ านวน 4 โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 2 โครงการ และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จ านวน 1 โครงการ (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จ านวน 3 โครงการ คือ กลุ่มนโยบายและแผน
จ านวน 1 โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จ านวน 2 โครงการ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ จ านวน 3 โครงการ คือ กลุ่มอ านวยการ จ านวน 2 โครงการ คือ กลุ่มนโยบายและแผน จ านวน 1 โครงการ
และ (21) การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน 1 โครงการ คือ หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 1 โครงการ 
 
 
 



 


