คำนำ
รายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
(ตุล าคม 2564- มีน าคม 2565) จั ดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดื อน (ตุล าคม 2564- มีนาคม 2565) และผลการใช้จ่า ย
งบประมาณของโครงการจาแนกตามยุทธศาสตร์ชาติเป็นรายไตรมาส 1-2 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ขอขอบคุณ ผู้ อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มงาน และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้การสนับสนุน
ในการจัดทารายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
(ตุ ล าคม 2564- มี น าคม 2565) ให้ ส าเร็ จลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี และผู้ จั ดท าหวั ง ว่ า รายงานเล่ มนี้ คงจะเป็ น
ประโยชน์ในการวางแผนการดาเนินงาน และสามารถนาไปพัฒนา เพื่อให้การบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

สำรบัญ
คานา
สารบัญ
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจาปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มอานวยการ
ผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจาปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มนโยบายและแผน
ผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจาปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจาปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
ผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจาปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
ผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจาปีงบประมาณ 2565 ของหน่วยตรวจสอบภายใน
ผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1-2 ประจาปีงบประมาณ 2565 ของกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
จานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
************************
การรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ่งกลุ่มงานต่าง ๆ ได้ดาเนินการ
จัดทาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2564) โดยใช้ข้อมูลโครงการจากการนาเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) เป็นฐานการนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดังนี้
ผลการดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จาแนกเป็นรายกลุ่ม ดังตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 1 กลุ่มอานวยการ
ตารางที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน
ตารางที่ 3 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตารางที่ 4 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ตารางที่ 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตารางที่ 6 หน่วยตรวจสอบภายใน
ตารางที่ 7 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

2
ตารางที่ 1 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มอานวยการ
ที่

ชื่อโครงการ

1

ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา

2

ปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และ
ภูมิทัศน์ สพป.
ราชบุรี เขต 1

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมตั ิ
73,570

1,165,000

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
7,000
66,570
ได้มีการประชุม ผู้อานวยการสานักงาน
เขต ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อานวยการ
ส านั ก งานเขต ผู้ อ านวยการกลุ่ ม /หน่ ว ย
เจ้ า หน้ า ที่ ใ นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
จานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 19 พฤศจิกายน
2564
เพื่ อ รั บ ทราบนโยบาย สพฐ.
สพป.ราชบุ รี เขต 1
และชี้ แ จงการ
ดาเนินงานของทุกกลุ่ม/หน่วย ในสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี
เขต 1
109,790 1,055,210
เบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
ปัญหาอุปสรรค
(มกราคม – มีนาคม 2564)
ได้มีการประชุม ผู้อานวยการสานักงาน
ไม่มี
เขต ผู้ บริ ห ารสถานศึ กษา รองผู้ อ านวยการ
ส านั ก งานเขต ผู้ อ านวยการกลุ่ ม /หน่ ว ย
เจ้ าห น้ า ที่ ใ นสั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน
1 ครั้ง ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เพื่อ
รับทราบนโยบาย สพฐ. สพป.ราชบุรี เขต 1
และชี้แจงการดาเนินงานของทุกกลุ่ม/หน่วย
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
ซ่ อ มแซมภายในอาคารส านั ก งานบริ เ วณ
โดยรอบอาคารส านั ก งาน ได้ แ ก่ ซ่ อ มแซม
บ่อเลี้ยงปลาหน้าอาคาร 2 ซ่อมแซมไฟฟ้า
โรงจอดรถยนต์สานักงานและโรงจอดรถยนต์
เจ้าหน้าที่ ซ่อมแซมห้องประชุมกาสะลอง

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ไม่มี

3
ที่

ชื่อโครงการ

3

ส่งเสริมและ
ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ในสังกัด สพป.
ราชบุรี เขต 1
ประจาปี 2565

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
275,710

เบิกจ่าย

คงเหลือ

108,210

167,500

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
-

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
ปัญหาอุปสรรค
(มกราคม – มีนาคม 2564)
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ไม่มี
และลูกจ้างประจา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
มีความภาคภูมิใจ และเป็นแรงผลักดัน ในการ
สร้างชาติ สร้างอนาคตที่จะนาไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

4
ตารางที่ 2 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มนโยบายและแผน
ที่

ชื่อโครงการ

1

ธุรการครบวงจร

2

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
22,392,000

9,795,500

12,596,500

146,757,545

54,457,545

92,300,000

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณจ้างครู จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างให้กับ
ธุรการโรงเรียนครบตาม จานวน
ธุรการโรงเรียนในสังกัด ไตรมาสทีื่ 2
152 อัตรา
ปีงบประมาณ 2565 (ม.ค.65
จานวน 149 อัตรา ก.พ.65
จานวน 142 อัตรา และ มี.ค. 65
จานวน 140 อัตรา)
ในไตรมาสที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ได้ดาเนินการแจ้งการจัดสรร
งบประมาณจาก สพฐ. ประจาปี
งบประมาณ 2564 ภาคเรียน
ที่ 2/2564 (70%) ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด จานวน 33,843 คน
(รวมนักเรียนจัดการศึกษาโดย
ครอบครัว จานวน 3 คน) เป็นเงิน
ทัง้ สิ้น 36,557,545 บาท สาหรับ
ภาคเรียนที่ 2/2564 (30%)
ยังไม่ได้รับการจัดสรร

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

สพฐ. จัดสรร
งบประมาณมา
ล่าช้า ทาให้ครู
ธุรการมีปญ
ั หา
ทางด้าน
ค่าครองชีพ

สพฐ. ควรจัดสรร
งบประมาณมาให้
ทันตามระยะเวลา
ที่กาหนด เพื่อเป็น
การลดปัญหาด้าน
ค่าครองชีพให้กับ
ครูธุรการ
ไม่มี

1. ร้อยละ 100 นักเรียนสังกัด
ไม่มี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละ 90 นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. ร้อยละ 90 ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

5
งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
6,580

ที่

ชื่อโครงการ

3

การขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพ ระดับ
ประถมศึกษา

4

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 103,600
สู่การพัฒนาการศึกษาของ
สพป.ราชบุรี เขต 1

เบิกจ่าย

คงเหลือ

0

6,580

38,084.5
0

65,515.5
0

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
-

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
(มกราคม – มีนาคม 2564)
ทบทวนรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ ไม่มี
ไม่มี
และโรงเรียนเครือข่าย ของ สพป.
ราชบุรี เขต 1 ดังนี้
1. โรงเรียนคุณภาพ จานวน 44
โรงเรียน
2. โรงเรียนเครือข่าย จานวน
110 โรงเรียน
3. โรงเรียน Stand Alone จานวน
7 โรงเรียน
4. โรงเรียนทั่วไป (ไม่เป็นเครือข่าย
ของโรงเรียนคุณภาพ) จานวน 11
โรงเรียน
1. ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความ 1. สพป.ราชบุรี เขต 1 ได้
ไม่มี
ไม่มี
เข้าใจทิศทางการดาเนินงานตาม
ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายของ
นโยบาย จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ และของ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
ไปสู่การปฏิบตั ิอย่างเป็นรูปธรรม
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
และแผนทุกระดับทีเ่ กี่ยวข้อง
ไปสู่เป้าหมายในระดับชาติต่อไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. มีการกากับ ดูแลการนาเข้าข้อมูล
ให้กับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่ โครงการหรือการรายงาน
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
ความก้าวหน้าเป็นรายไตรมาส
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
ผ่านระบบติดตามและประเมินผล
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทา
แห่งชาติ ให้เป็นไปตามระยะเวลา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ที่กาหนดในแต่ละรายไตรมาส
พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 รวม 3 วัน

6
ที่

ชื่อโครงการ

5

จัดจ้างครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษชาวต่างชาติ
ในโรงเรียนคุณภาพระดับ
ประถมศึกษา

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

240,000

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
3. ผู้รับผิดชอบโครงการสามารถ
นาเข้าโครงการหรือการดาเนินงาน
ตลอดจนรายงานความก้าวหน้า
โครงการ ไตรมาสที่ 1 ผ่านระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR)
-

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2564)

จัดจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติ ให้กับโรงเรียนอนุบาล
เมืองราชบุรี (โรงเรียนคุณภาพ
ระดับประถมศึกษา) จานวน 1
อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30
กันยายน 2565 ระยะเวลา 7
เดือน

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ได้รับจัดสรร
ไม่มี
งบประมาณใน
ระยะเวลา
กระชั้นชิดทาให้
การจัดจ้างครู
ชาวต่างชาติ
ไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลา
ที่กาหนด

7
ตารางที่ 3 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ที่

ชื่อโครงการ

1

ครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน

2

ครูคลังสมอง

3

สรรหาพนักงาน
ราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
561,000

เบิกจ่าย

คงเหลือ

255,000

306,000

1,620,000

810,000

648,000

66,000

31,098

34,902

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
สพฐ.จัดสรรงบประมาณการจ้างครู
ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อจ้าง
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จานวน
3 อัตรา โดยให้ดาเนินการจ้าง
จานวน 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2565 อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 17,000 บาท
จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จานวน 9 อัตรา
1. การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
2.การคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ในสถานศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
ปัญหาอุปสรรค
(มกราคม – มีนาคม 2564)
สพฐ.จัดสรรงบประมาณการจ้างครู
ไม่มี
ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 เพื่อจ้างครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดิน จานวน 3 อัตรา โดยให้
ดาเนินการจ้างจานวน 3 เดือน ตัง้ แต่
วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31
พฤษภาคม 2565 อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 17,000 บาท
จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
จานวน 9 อัตรา
1. การสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.การคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ในสถานศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

-ไม่มี

8
ตารางที่ 4 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ

1

ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
13,380

เบิกจ่าย
3,449.20

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
9,930.80 คงเหลือ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2564)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2564 ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 มีนักเรียนทั้งหมด 3,962 คน
จานวนนักเรียนทีส่ มัครใจสอบ จานวน
1,534 คน คิดเป็นร้อยละ 38.72
2. สถานศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีจานวนทั้งสิ้น 174 โรงเรียน
มีสถานศึกษาร่วมประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564
จานวน 97 โรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 55.75

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส
COVID-19
ส่งผลให้
สถานศึกษา
บางแห่งไม่
สามารถ
ดาเนินการ
ประเมินคุณภาพ
ผู้เรียน NT
ปีการศึกษา
2564 ได้ตามวัน
และคาสั่ง
มอบหมายงาน
ที่สานักงาน
เขตพื้นที่ได้
กาหนดไว้แล้วนั้น

สถานศึกษา
บางสถานศึกษา
ดาเนินการยกเลิก
การประเมิน
คุณภาพผู้เรียน
NT ปีการศึกษา
2564 โดยทา
บันทึกข้อความ
แจ้งมายัง
สานักงาน
เขตพื้นที่

9
ที่

ชื่อโครงการ

2

พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียน
ในโครงการกองทุน
การศึกษาและโรงเรียน
ในพระบรม
ราชานุเคราะห์

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
-

เบิกจ่าย

คงเหลือ

-

--

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)
ดาเนินการการประสานงานกับ อสส.
โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี และหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อรับ
การตรวจเยี่ยม ติดตามผลการ
ดาเนินงานของโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ
จังหวัดราชบุรี ของ ศาสตราจารย์เกียรติ
คุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
และคณะ ระหว่างวันที่ 27 – 28
มกราคม 2565 การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็น
การรับฟังการนาเสนอผลการดาเนินงาน
ของโรงเรียนในโครงการกอง
ทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย ฯ
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการ
สอนตามมาตรการและแนวทางการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ของคณะครูและนักเรียน โรงเรียน
บ้านตะโกล่าง โรงเรียนสินแร่สยาม
โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2
(บ้านบ่อหวี) โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อาเภอ
สวนผึ้ง โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)
อาเภอบ้านคา โรงเรียนรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์ อาเภอเมืองราชบุรี และ
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. เนื่องจากในพื้นที่
มีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19) ส่งผล
ต่อการจัดกิจกรรม
และการเข้าร่วม
กิจกรรมการรับการ
ตรวจเยีย่ มจากท่าน
องคมนตรีและคณะ
รวมทั้งการจากัด
จานวนผู้เข้าร่วมรับ
การตรวจเยี่ยม
2. หน่วยรับการ
ตรวจเยีย่ มมี
ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการด้าน
อาหารและ
เครื่องดื่มสาหรับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่ง
มีจานวนมากซึ่ง
บางครั้งหน่วยรับ
การตรวจเยี่ยมไม่มี
งบประมาณในการ
ดาเนินการ

จัดสรร
งบประมาณ
สนับสนุนด้าน
อาหารและ
เครื่องดื่มให้หน่วย
รับการตรวจเยีย่ ม

10
ที่

ชื่อโครงการ

3

ส่งเสริมการอ่านตาม
รอยพระราชจริยวัตร
สมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
50,000

เบิกจ่าย

คงเหลือ

-

-

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
โรงเรียนในสังกัด ไม่น้อยกว่า 5
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองศาล
เจ้า โรงเรียนวัดพเนินพลู โรงเรียน
วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์) โรงเรียน
วัดสว่างอารมณ์(คาวอนประชานุกูล)
และโรงเรียนบ้านท่ายาง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสารวจความ
ต้องการหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ตาม
คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 319/2561 ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2564
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการ
จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ตามใบสั่ง
ซื้อเลขที่ 29/2565 ลงวันที่ 16
มีนาคม 2565 เพื่อเตรียมจัดสรร
หนังสือให้โรงเรียนตามผลการสารวจ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการ
ไม่มี
ส่งของมีความล่าช้า
เนื่องจาก
สถานการณ์การติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (covid-19)

11
ที่

ชื่อโครงการ

4

พัฒนาระบบการวัด
และประเมินผล
การจัดการเรียน
การสอน

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
362,480

เบิกจ่าย
356,551.12

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)
5,928.88 1. สถานศึกษาส่งนักเรียนเข้าทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาที่ 6 มีจานวน
นักเรียนทั้งหมด 3,945 คน เข้าสอบ
1,285 คน คิดเป็นร้อยละ 32.57
มี จานวนโรงเรียน 172 โรงเรียน
เข้าสอบ 78 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
45.34 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีจานวนนักเรียนทั้งหมด 1,045 คน
เข้าสอบ 53.33 2) ผลการทดสอบ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก (ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
มีค่าเฉลีย่ 39.93 ปีการศึกษา 2563
มีค่าเฉลีย่ 41.12 ลดลงร้อยละ 2.89
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา
2564 มีค่าเฉลี่ย 29.91 ปีการศึกษา
2563 มีค่าเฉลี่ย 32.45 ลดลง ร้อยละ
7.83
คงเหลือ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผลการดัชนีชี้วัด
ไม่มี
ความสาเร็จ ไม่บรรลุ
ตัวชี้วัด เนื่องการ
สถานศึกษามีคะแนน
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET )
ลดลง ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เป็นผลมาจาก อยุ่ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโครนา 2019
ทาให้สถานศึกษาต้อง
ปรับเปลีย่ นวิธี่จัดการ
เรียนการสอน นักเรียน
ไม่สามาถเรียนรูไ้ ด้อย่าง
เต็มศักยภาพ และอักทั้ง
เป็นการสมัครสอบตาม
ความสมัครใจ ทาให้
นักเรียนไม่เห็น
ความสาคัญในการ
ทดสอบ

12
ที่

ชื่อโครงการ

5

ส่งเสริมพัฒนา
การอ่านและ
การเขียน

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
178,120

เบิกจ่าย

คงเหลือ

8,916.20

169,207.80

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
ปัญหาอุปสรรค
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)
1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง
ไม่มี
การศึกษาจานวน ร้อยละ 100 เข้ารับ
การพัฒนาการเขียนและคัดลายมือ
ส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครู
2. สถานศึกษาจานวน 89 แห่ง เข้าร่วม
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ 51.74
ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวนนักเรียนทีส่ มัครใจเข้าร่วม
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน จานวน 1,442 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.16 ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
3. สถานศึกษาจานวน 5 แห่ง สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับ
จัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ ตาม
โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจาปี พ.ศ.2565

ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

13
ที่

ชื่อโครงการ

6

พัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

7

ส่งเสริมและพัฒนา
การจัดการเรียน
การสอนกลุม่ สาระสุข
ศึกษาและพลศึกษา

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
13,195

8,000

เบิกจ่าย

คงเหลือ

-

13,195

-

8,000

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ประชุมพัฒนาคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานพื้นที่
การศึกษา จานวน 1 ครั้ง

-

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2564)
วางแผนและจัดทาเครื่องมือการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาการ
บริหารงาน 4 ด้าน คือ บริหารงาน
บุคคล บริหารงานงบประมาณ
บริหารงานวิชาการ บริหารงานทั่วไป
เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด จานวน
172 โรงเรียน ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
และการติดตามเชิงประจักษ์
1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน 172
โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
ครั้งที่ 1
2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ขุ
ศึกษาและพลศึกษา และครูผสู้ อน
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตทุกโรงเรียน
ได้รับการพัฒนาหลักสูตรเพศวิถีศกึ ษา
และสามารถจัดการเรียนการสอน
แบบActive Learning ผ่านช่องทาง
ออนไลน์

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี

สถานการณ์ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019
(covid-19) ระยะเวลา
ของการเกิดโรคทาให้
เกิดปัญหาความไม่
พร้อมของครูบางรายไม่
พร้อมรับการนิเทศ
ติดตามได้ จึงทาให้
ระยะเวลาเลื่อนออกไป
ทาให้เกิดความล่าช้า
ไม่เป็นไปตาม
ที่ตั้งเป้าหมายไว้
จึงเกิดการคลาดเคลื่อน
ในการปฏิบัติหน้าที่

ควรมีงบประมาณ
ที่เพียงพอต่อการ
สนับสนุนการอบ
รบพัฒนาครู
อย่างจริงจัง

14
งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

ที่

ชื่อโครงการ

8

สร้างจิตสานึกความรู้ 15,000
ในการผลิตและบริโภค
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เบิกจ่าย

คงเหลือ

-

15,000

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)
3. มากกว่าร้อยละ 90 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีการเข้ารับการ
อบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศกึ ษา
แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์
http://cse-elearning,obec.go.th
4. ของสถานศึกษาจัดทาหลักสูตร
การสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทา
จัดทาแผนปฏิบัติการลดและ
แผนปฏิบัติการลดและคัดแยก
คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ลดลง
ลดลงร้อยละ 5 ต่อเดือน
ร้อยละ 5 ต่อเดือน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี

15
ตารางที่ 5 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ

1

พาน้อง
กลับมาเรียน
ปีการศึกษา
2565

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
10,000

เบิกจ่าย คงเหลือ
-

10,000

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)
วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน (ข้อมูลจาก กสศ.
และ DMC)
ระดับก่อนประถมศึกษา
- ชั้นอนุบาล 1 จานวน 1 คน
- ชั้นอนุบาล 2 จานวน 6 คน
- ชั้นอนุบาล 3 จานวน 5 คน
รวมทั้งสิ้น 12 คน
ระดับประถมศึกษา
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 8 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 2 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 3 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จานวน 3 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 5 คน
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 35 คน
รวมทั้งสิ้น 56 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 3 คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 1 คน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 44 คน
รวมทั้งสิ้น 48 คน

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. การลงพื้นที่ปักหมุดใน
บางแห่งไม่มสี ัญญาณ
อินเตอร์เน็ต
2. การใช้งาน แอพพลิเคชั่น
มีปัญหาในบางพื้นที่
3. ในบางพื้นที่ไม่สามารถ
เข้าไปดาเนินการได้
เนื่องจากมีความเสี่ยงการติด
เชื่อไวรัสโคโรนา 2019
4. บ้านเด็กที่อยู่ในพื้นที่ชาย
ขอบอยู่ห่างไกลการเดินทาง
ค่อนข้างลาบาก
วิธีการแก้ไขปัญหา
1. หาพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่
เป้าหมายทีส่ ุดที่มสี ัญญาณ
อินเตอร์เน็ตสามารถ
ดาเนินการได้
2. ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด ป้องกันด้วย
การสวมหน้ากากอนามัย
เว้นระยะห่าง และล้างมือ
ด้วยแอลกอฮอล์บ่อย ๆ

ศธ.ควรมีข้อสั่งการเพื่อ ระดับก
ขับเคลื่อนเรื่องนี้หรือ
แก้ปัญหาอุปสรรค
ดังกล่าวอย่างไร)
1. การกาหนด
ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานขอให้มี
ช่วงเวลาที่จะปฏิบัติงาน
ได้อย่างไม่เร่งรีบเกินไป
เนื่องจากสถานการณ์ใน
ปัจจุบันของการแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
ไม่สามารถบอกได้ว่าจะ
มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ
ได้เมื่อไร
2. ขอให้เพิ่มช่องทาง
ในการติดต่อ
ประสานงาน หรือ
ปรึกษาหรือมากขึ้น
เพราะในการ-ปฏิบัติงาน
บางเรื่อง ไม่ค่อยชัดเจน
จึงต้อง

16
ที่

2

ชื่อโครงการ

การรับนักเรียน
ปีการศึกษา
2565

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

เบิกจ่าย คงเหลือ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)

-

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ประสานเพื่อปรึกษา
หรือขอคาแนะนา
บ่อยครั้ง
3. การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเพื่อติดต่อ
ประสานงานไม่ชัดเจน
มักเกิดปัญหาเพราะมี
ความเข้าใจไม่ตรงกัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษา ขาดความรู้
1. ประสานงานเพื่อให้
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้
ความเข้าใจสาระของนโยบาย ความรู้ ความเข้าใจใน
ดาเนินการดังนี้
การรับนักเรียนที่เปลี่ยนแปลง นโยบายของแต่ละปีให้
1. ประสานขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูล
ไปในแต่ละปี
ชัดเจน
ประชากรจากสานักทะเบียนราษฎร
2. เน้นย้าบทบาทหน้าที่
ในท้องที่ จานวน 6 อาเภอ ในเขตพื้นที่
ของสถานศึกษาในการ
บริการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล
2. ดาเนินการคัดลอก ทร. 14 เด็กที่
ให้ความช่วยเหลือ
เกิดปีพ.ศ.2559 ในเขตพื้นที่บริการ
ติดตามให้เด็กเรียน
แยกเป็นรายโรงตามเขตพื้นที่บริการ
อยู่ในระบบจนจบ
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาภาคบังคับ
รับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และโรงเรียนในสังกัด
4. ประชุมคณะกรรมการจัดทานโยบาย
และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา

17
งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

ที่

ชื่อโครงการ

3

เสริมสร้างความ 90,000
เข้มแข็งระบบ
การดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียนและ
ความปลอดภัย
ในสถานศึกษา
ของ สพป.
ราชบุรี เขต 1

เบิกจ่าย คงเหลือ

2,045

87,955

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)
5. จัดทาประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็ก
เข้าเรียน
– ประกาศให้ผู้ปกครองส่งเด็กทีม่ อี ายุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ส่งเด็ก
เข้าเรียน
- ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ
6. จัดทาแผนการรับนักเรียน โรงเรียนใน
สังกัด ระดับก่อนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1
7. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบตั ิการรับ
นักเรียน ปีการศึกษา 2565 ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2565
ประชุมชี้แจง เรื่อง "การแจ้งเหตุ" ให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ในสถานศึกษา เพื่อนาไปเผยแพร่ให้กับ
นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นาชุมชน
ผ่านระบบออนไลน์
2) ประชุมชี้แจง เรื่อง "การแจ้งเหตุ"
การติดตั้ง Application MOE Safety
Centerให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา เพื่อนาไปเผยแพร่
ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ผู้ที่จะดาเนินการติดตั้ง
Application MOE Safety
Center ไม่มีโทรศัพท์สมาร์ท
โฟน ไม่มีสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ไม่มีอีเมล

ผู้ที่จะดาเนินการติดตั้ง
Application MOE
Safety Center ต้องมี
โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต
และจาเป็นต้องมีอีเมล
ประเภท gmail.com
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ที่

ชื่อโครงการ

4

คัดเลือกนักเรียน 359,000
และสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ประจาปี
การศึกษา
2564
ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและ
ระดับกลุ่ม
จังหวัด
กลุ่มที่ 5

เบิกจ่าย

คงเหลือ

233,655

125,345

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้นาชุมชน ผ่านระบบออนไลน์
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ
ห้องประชุมพุดพิชญา สพป.รบ.1
โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผรู้ ับผิดชอบ MOE Safety
Center จานวน 180 คน
สพฐ.ได้ดาเนินการแต่งตั้ง
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา
คณะกรรมการอานวยการระดับ
เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับ
กลุ่มจังหวัด เพื่อดาเนินงาน
กลุ่มจังหวัด ได้แก่ กลุม่ จังหวัดที่ 2
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา มีนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ จานวน 17 ราย สถานศึกษา 6
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี
แห่ง
การศึกษา 2564 คาสั่ง
ที่ 2054/2564 ลงวันที่ 16
ธันวาคม 2564 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน
และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา
2564 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 5
คาสั่งที่ 361/2564 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2564 และได้
ดาเนินการประชุมเพื่อกาหนดการ
ประเมินฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม
2564 เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการประเมินเพื่อคัดเลือก

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1) การดาเนินงานในช่วง
สถานการณ์ที่ไวรัสกาลังแพร่
ระบาดทาให้การประเมิน
เป็นไปด้วยความยากลาบาก
จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ
รูปแบบการประเมินให้
สอดคล้องและเข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันที่มโี รค
ระบาดอยู่
2) การจัดทาเอกสารแบบ
ประเมินฯ ของคณะกรรมการ
- จัดทาเอกสารไม่ถูกต้อง
ขาดความครบถ้วนสมบูรณ์
เช่น การเขียนสรุป
ความคิดเห็นในแบบประเมิน
การลงคะแนนในช่องเอกสาร
การประเมิน ลายเซ็นต์ของ
ผู้บริหาร วันที่ในแบบประเมิน
ข้อมูลทั่วไป ฯลฯ

การจัดส่งประกาศและ
เอกสารข้อปฏิบัติการ
ดาเนินโครงการฯ
รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ควรมีห้วง
ระยะเวลาในการจัดส่ง
ล่วงหน้าเพื่อ
ผู้รับผิดชอบจะได้
ดาเนินการให้ทันเวลา
และมีความชัดเจนใน
การปฏิบัติทเี่ ป็น
แนวทางเดียวกัน
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เบิกจ่าย

คงเหลือ

นักเรียน
ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)
และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานฯ

ปัญหาอุปสรรค
- ความรู้ ความเข้าใจในการ
จัดทาเอกสารยังไม่เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน
- ไม่มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนจัดส่งให้
ศูนย์ประสานงาน การแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินฯ
- ความซับซ้อนของการจัดหา
คณะกรรมการเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส กรณีที่มโี รงเรียน
สมัครเข้ารับการคัดเลือกทาให้
ต้องตรวจสอบรายชื่อ
กรรมการเพื่อป้องกันการ
ร้องเรียน การจัดประชุม
- การกาหนดผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ไม่เป็นไปตามที่ตอบรับการเข้า
ร่วมประชุม ทาให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมมีจานวนไม่ตรงกับ
แบบตอบรับผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
จัดเตรียมห้องประชุมและ
เอกสารที่เกีย่ วข้อง

ข้อเสนอแนะ

20
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ลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
200,000

เบิกจ่าย

คงเหลือ

181,760

18,240

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
สานักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้
ดาเนินการจัดฝึกอบรมลูกเสือจิต
อาสาพระราชทาน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 1.วิทยากรแกน
นาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ประจาจังหวัดราชบุรี จานวน 19
คน จากหน่วยงานในจังหวัด
ราชบุรี ทุกหน่วยงานที่กาหนด
เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม
วิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ระดับจังหวัด ใน
วันที่ 18 กันยายน 2564 ณ
หอประชุมปักษาสวรรค์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแระถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ผ่านระบบออนไลน์
จากสานักงานลูกเสือแห่งชาติ โดย
รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นาง
กนกวรรณ วิลาวัลย์ ) เป็น
ประธาน ในพิธี ผ่านระบบ EGV
หรือ Face book live 2.
วิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ประจาจังหวัด
ราชบุรี จานวน 19 คน ได้รับการ
ฝึกอบรม“หลักสูตรการฝึกอบรม

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2564)
สานักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี โดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้
ดาเนินการจัดฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ประจาจังหวัดราชบุรี
จานวน 19 คน จากหน่วยงานในจังหวัด
ราชบุรี ทุกหน่วยงานที่กาหนด เข้าร่วม
พิธีเปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนา
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับ
จังหวัด ในวันที่ 18 กันยายน 2564
ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแระถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ผ่านระบบออนไลน์ จาก
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นาง กนกวรรณ วิลาวัลย์ ) เป็น
ประธานในพิธี ผ่านระบบ EGV หรือ
Face book live
2. วิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสา
พระราชทาน ประจาจังหวัดราชบุรี
จานวน 19 คน ได้รับการฝึกอบรม
“หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”
ด้วยระบบ Online ผ่านระบบ DEEP
(Digital Education Excellence

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. เนื่องด้วยสถานณ์โควิด ไม่มี
ทาให้การรวมกลุ่มจานวน
มาก มีอัตราการเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
ดาเนินการแก้ปญ
ั หาโดยการ
แบ่งจานวน ผู้เข้ารับการ
อบรม เป็น 3 รุ่น และ
มีมาตราการในการป้องกัน
ตรวจ ATK ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ทุกท่าน ก่อนเข้า
รับการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น
2. สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย ไม่สามารถ
ดาเนินการขยายผลไปยัง
ลูกเสือ เนตรนารี ได้ตาม
กาหนดเวลา สานักงาน
ลูกเสือจังหวัดราชบุรี ได้
ขยายเวลาในการดาเนินการ
อบรมขยายผลให้กับ
สถานศึกษากล่มเป้าหมาย
จานวน 60 แห่ง ตามมาตร
กาการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของ ศบค.
จังหวัดราชบุรี และไม่เกิน
ช่วงเดือนสิงหาคม 2565

21
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เสริมสร้างลูกเสือ
เนตรนารี
มีคุณธรรม
จริยธรรม

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

114,550

28,800

85,700

บุคลากรทางการ
ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน”
ด้วยระบบ Online ผ่านระบบ
DEEP (Digital Education
Excellence Platform)
ในระหว่างวันที่ 20 -24กันยายน
2564 และสามารถนาไปขยาย
ผลอานวยการสถานศึกษา และ
ผู้กากับลูกเสือได้ คิดเป็นร้อยละ
100 3. ผู้อานวยการสถานศึกษา
และ ผู้กากับลูกเสือ ที่สมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมผู้บังคับญ
ั ชาหน่วย
ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษา จานวน 122 คน
ได้รับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชา
หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ในสถานศึกษา จานวน 122 คน
คิดเป็นร้อยละ 100
1. ประชุมเตรียมความพร้อมจัด
งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ประจาปี 2564 วันที่19
พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุม
ปักษาสวรค์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
2. ลูกเสือ เนตรนารี และ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จานวน

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2564)
Platform) ในระหว่างวันที่ 20-24
กันยายน 2564 และสามารถ
นาไปขยายผลอานวยการสถานศึกษา
และ ผู้กากับลูกเสือได้ คิดเป็น
ร้อยละ 100
3. ผู้อานวยการสถานศึกษา และ
ผู้กากับลูกเสือ ที่สมัครเข้ารับการ
ฝึกอบรมผู้บังคับัญชาหน่วยลูกเสือจิต
อาสาพระราชทานในสถานศึกษา
จานวน 122 คน ได้รับการฝึกอบรม
ผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสา
พระราชทานในสถานศึกษา จานวน
122 คน คิดเป็นร้อยละ 100
4. สถานศึกษาที่เข้ารับการอบรม
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จานวน 60 แห่ง
ดาเนินการอบรมขยายผลเสร็จสิ้น
เรียบร้อยแล้ว จานวน 30 แห่ง
-

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

22
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

200 คน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา
ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)
และถวายราชสดุดี วันสมเด็จ
พระมหาธีราชราชเจ้า ถวายราช
สดุดี และประกอบพิธีสวนสนาม
ทบทวนคาปฏิญาณ และ
ดาเนินการจัดกิจกรรมบาเพ็ญ
ประโยชน์ เพื่อน้อมราลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทาน
กาเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียน
อนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

ไม่มี
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ตารางที่ 6 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยตรวจสอบภายใน
ที่

ชื่อโครงการ

1

ตรวจสอบภายใน
ประจาปี
งบประมาณ 2565

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
50,000

เบิกจ่าย

คงเหลือ

7,632.01

42,367.99

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
ตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทางด้านการเงิน การบัญชีและ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษา
จานวน 9 แห่ง

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2564)
1. ตรวจสอบการบริหารจัดการ
ทางการเงิน การบัญชีและ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษา
จานวน 11 แห่ง
2. ตรวจสอบการดาเนินงานเงิน
รายได้สถานศึกษาของสถานศึกษา
จานวน 20 แห่ง 3. ตรวจสอบ
การดาเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของ
สถานศึกษาจานวน 10 แห่ง

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. สถานศึกษาไม่อ่าน
และทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ
หรือแนวปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา 2.
สถานศึกษามีการ
โยกย้ายบุคลากร และไม่
มีการสอนงาน ทาให้
ผู้ปฏิบัติงานแทนไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ 3. การ
ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาที่สืบทอดต่อ
กันมาและเข้าใจว่าการ
ปฏิบัติงานนั้นถูกต้อง

1. สถานศึกษาควร
ศึกษาและทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หนังสือสั่งการ หรือ
แนวปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาให้
ชัดเจน กรณีมี
ข้อสงสัยให้สอบถาม
เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
2. กรณีมีการ
โยกย้ายคุณครู
ผู้ปฏิบัติงานการเงิน
บัญชีและพัสดุ
ควรมีการสอนงาน
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
แทน
3. ควรประสานงาน
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อ
ขอทราบแนว
ปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
ในเรื่องที่
สถานศึกษามีปญ
ั หา
หรือไม่เข้าใจ
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ตารางที่ 7 แสดงผลการดาเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ

1

พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
820,555

เบิกจ่าย

คงเหลือ

21,828

798,727

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
1. จัดการอบรมหลักสูตร
“การจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan)” วันที่ 8
พฤศจิกายน 2564 ระบบ
ออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น
Google meet จานวน 2 รุ่น
มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูจานวน 761 คน
ลูกจ้าง จานวน 135 คน
2. จัดอบรมหลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะ
และการจัดทาข้อตกลงการ
พัฒนางาน (PA) วันที่ 18
พฤศจิกายน 2564 ระบบ
ออนไลน์ จานวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จานวน 95 คน สาหรับครู
จานวน 861 คน

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2564)
1. กิจกรรมเสริมสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
ได้ดาเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร
ขึ้น ระหว่าง สพป.ราชบุรี เขต 1
กับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 3 เครือข่าย ในหัวข้อ
พาน้องกลับมาเรียน : ทุกคน
ต้องได้เรียน และเรียนอย่างมี
ความสุข
2. กิจกรรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
เข้าสู่ตาแหน่ง ได้ทาการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาการศึกษา
เป็นระยะเวลา 1 ปี ตาแหน่ง
ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน
14 ราย เสร็จสิ้น
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
รูปแบบ digital ได้ดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผา่ นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. สถานการณ์โควิด
จึงทาให้จัดอบรมแบบ
ออนไลน์ การสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์ และ
เทคโนโลยีอาจทาให้เกิด
ข้อจากัดบ้าง
2. การดาเนินงานมี
ปัญหาที่เกิดจากการ
แพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทาให้การ
ดาเนินงานล่าช้า และ
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรล่าช้า

1. การจัดอบรม
แบบ face to face
หากทาได้ จะได้รับ
ประโยชน์อย่าง
เต็มที่และสามารถ
ติดตามหลังจากการ
อบรมได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
2. ควรแบ่งการ
ดาเนินกิจกรรมใน
โครงการ ให้มีความ
เหมาะสมในแต่ละ
ไตรมาส ทั้งในเรื่อง
ช่วงเวลาที่สอดคล้อง
กับการทางาน และ
การได้รับจัดสรร
งบประมาณ

25
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
ปัญหาอุปสรรค
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
(มกราคม – มีนาคม 2564)
จานวน 15 หลักสูตร เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ สพป.ราชบุรี เขต 1
ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป ได้อบรมพัฒนา
ตนเอง

ข้อเสนอแนะ

26
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามยุทธศาสตร์ชาติ จาแนกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพมนุษย์ 2) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และ 3) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ตามตารางที่ 8 – 10 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 8 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
กลุ่มงาน/โครงการ
กลุ่มนโยบายและแผน
1. ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียน
คุณภาพ ระดับประถมศึกษา
2. จัดจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ชาวต่างชาติในโรงเรียนคุณภาพ
3. ธุรการครบวงจร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
1. ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
2. ครูคลังสมอง
3. สรรหาพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มอานวยการ
1. โครงการส่งเสริมและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
1. ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
2. การรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2565
3. กลุ่มส่งเสริม เสริมสร้างลูกเสือ
เนตรนารี มีคุณธรรม จริยธรรม
4. คัดเลือกนักเรียนและ
สถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา
2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับกลุ่มจังหวัด กลุ่ม ที่ 5

จานวน
โครงการ
3

งบประมาณ (บาท)
ได้รับทั้งหมด
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
22,638,580 5,137,500 4,658,000
6,580
-

รวมเบิกจ่าย
2 ไตรมาส
9,795,500

หมายเหตุ

-

ไตรมาส 3

-

-

-

ไตรมาส 3-4

5,137,500
521,595
102,000
405,000
14,595

4,658,000
574,500
153,000
405,000
16,500

9,795,500
1,096,095
255,000
810,000
31,095

-

108,210
108,210

108,210
108,210

673,550
200,000
-

210,560
181,760
-

233,655
-

444,215
181,760
-

114,550

28,800

359,000

-

240,000
3

1

4

22,392,000
2,247,000
561,000
1,620,000
66,000
275,710
275,710

-

-

28,800

233,655

233,655

27
ตารางที่ 8 (ต่อ)
กลุ่มงาน/โครงการ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
1. ประเมินคุณภาพผู้เรียน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษาและ
โรงเรียนในพระบรมราชานุ
เคราะห์
3. ส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระราชจริยวัตร สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
4. พัฒนาระบบการวัด และ
ประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน
5. ส่งเสริมพัฒนาการอ่าน
และการเขียน
6. พัฒนางานเลขานุการ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
7. ส่งเสริมและพัฒนา
การจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษา
8. สร้างจิตสานึกความรู้ใน
การผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1. พัฒนาศักยภาพข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ

จานวน
โครงการ
8

งบประมาณ (บาท)
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2

ได้รับทั้งหมด

637,175

รวมเบิกจ่าย
2 ไตรมาส

หมายเหตุ

365,467.32 365,467.32

13,380

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

-

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

50,000

-

-

-

ไม่ใช้งบประมาณ

362,480

-

178,120

-

13,195

-

-

-

เนื่องจาก ยังไม่ได้
ดาเนินการกิจกรรม
การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

5,000

-

-

-

ไตรมาส 3-4

15,000

-

-

-

356,551.12 356,551.12
8,916.20

8,916.20

820,555

10,400

11,428

21,828

820,555

10,400

11,428

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

กลุ่มนโยบายและ
แผน
1. สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
1. พาน้องกลับ
มาเรียน
ปีการศึกษา 2565
2. เสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความ
ปลอดภัย
ในสถานศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถม
ศึกษาราชบุรี เขต 1

จานวน
โครงการ

1

ได้รับทั้งหมด
146,757,545
146,757,545

2

งบประมาณ (บาท)
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
รวมเบิกจ่าย
ไตรมาศที่ 1
ไตรมาศที่ 1
2 ไตรมาส
36,557,545 17,900,000 54,457,545

หมายเหตุ

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

100,000

2,045

2,045

10,000

-

-

-

90,000

-

2,045

2,045

ไตรมาส 3-4

จากตารางที่ 9 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม พบว่า จัดทาโครงการ จานวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) กลุ่มนโยบายและแผน จานวน 1 โครงการ
ได้รับจัดสรรทั้งหมด จานวน 146,757,545 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จานวน 36,557,545 บาท เบิกจ่ายไตรมาส
ที่ 2 จานวน 17,900,000 บาท รวมเบิกจ่าย จานวนเงิน 54,457,545 บาท และ 2) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
จานวน 2 โครงการ ได้รับจัดสรรทั้งหมด จานวน 100,000 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 จานวน 2,045 บาท รวมเบิกจ่าย จานวน
เงิน 2,045 บาท
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ตารางที่ 10 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
กลุ่มงาน/โครงการ

กลุ่มอานวยการ
1. ประชุม
ผู้บริหาร
สถานศึกษา
2. ปรับปรุง
อาคารสถานที่
และภูมิทัศน์
สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
กลุ่มนโยบายและ
แผน
1. ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่
การพัฒนา
การศึกษาของ
สานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา
ราชบุรี
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
1. โครงการ
ตรวจสอบภายใน
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2565

จานวน
โครงการ

2

1

1

ได้รับทั้งหมด

งบประมาณ (บาท)
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
ไตรมาศที่ 1
ไตรมาศที่ 2

1,238,570

รวมเบิกจ่าย
2 ไตรมาส

116,790

116,790

73,570

-

7,000

7,000

1,165,000

--

109,790

109,790

103,600

18,270

19,814.50 38,084.50

103,600

18,270

19,814.50

38,084.50

50,000

2,217.5

5,414.51

7,632.01

50,000

2,217.5

5,414.51

7,632.01

หมายเหตุ
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จากตารางที่ 10 แสดงผลการใช้จ่ า ยงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พบว่า ทาโครงการ จานวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) กลุ่มอานวยการ จานวน 2 โครงการ
ได้รับจัดสรรทั้งหมด จานวน 1,238,570 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จานวน 116,790 บาท รวมเบิกจ่าย จานวนเงิน
116,790 บาท 2) กลุ่มนโยบายและแผน จานวน 1 โครงการ ได้รับจัดสรรทั้งหมด จานวน 103,600 บาท
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จานวน 18,270 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 จานวน 19,814.50 บาท รวมเบิกจ่าย จานวนเงิน
38,084.50 บาท และ 3) หน่วยตรวจสอบภายใน จานวน 1 โครงการ ได้รับจัดสรรทั้งหมด จานวน 50,000 บาท
เบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จานวน 2,217.5 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2 จานวน 5,414.51 บาท รวมเบิกจ่าย จานวน
เงิน 7,632.01 บาท
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ตารางที่ 11 แสดงจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กลุ่มงาน

1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มบริหารงานบุคคล
4. กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินการจัดการศึกษา
5. กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
7. หน่วยตรวจสอบภายใน
รวมโครงการทั้งสิ้น

(10)
(11)
การ
การ
ปรับเปลีย่ น พัฒนา
ค่านิยม ศักยภาพ
และ
คนตลอด
วัฒนธรรม ช่วงชีวิต

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(12)
(17)
(20)
(21)
การ
ความเสมอ การบริการ
การ
พัฒนา ภาคและ
ประชาชน
ต่อต้าน
การ หลักประกัน
และ
ทุจริตและ
เรียนรู้ ทางสังคม ประสิทธิภาพ ประพฤติ
ภาครัฐ
มิชอบ

1
2

2
2

2

3
1
4

1

2

2

2
1

3
5
3
8
6

1
4

5

11

รวม

1
3

3

1
1

1
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จากตารางที่ 11 แสดงจานวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทาโครงการ จานวน 27 โครงการ สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน 6 แผนแม่บท และจาแนกตามกลุ่มงาน ได้แก่ แผนแม่บท (10) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรม จานวน 4 โครงการ คือ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา จานวน 2 โครงการ และกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา จานวน 2 โครงการ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จานวน 5 โครงการ คือ
กลุ่มอานวยการ จานวน 1 โครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จานวน 2 โครงการ และกลุ่มนิเทศติดตามและประเมิน
การจัดการศึกษา จานวน 2 โครงการ (12) การพัฒนาการเรียนรู้ จานวน 11 โครงการ คือ กลุ่มนโยบายและแผน
จานวน 3 โครงการ กลุ่มบริหารงานบุคคล จานวน 1 โครงการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
จานวน 4 โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จานวน 2 โครงการ และกลุ่มพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 1 โครงการ (17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม จานวน 3 โครงการ คือ กลุ่มนโยบายและแผน
จานวน 1 โครงการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จานวน 2 โครงการ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ จานวน 3 โครงการ คือ กลุ่มอานวยการ จานวน 2 โครงการ คือ กลุ่มนโยบายและแผน จานวน 1 โครงการ
และ (21) การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ จานวน 1 โครงการ คือ หน่วยตรวจสอบภายใน จานวน 1 โครงการ

