รายงานผลการกากับ
ติดตาม การดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(รอบ 6 เดือน)
ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ก

คำนำ
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565) จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565)
และผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์ชาติ เป็นรายไตรมาส 1-2
ขอขอบคุณ ผู้อ ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองผู้อ ำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ในการจัดทำ
รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รอบ 6 เดื อ น (ตุ ล าคม 2564- มี น าคม 2565) ให้ ส ำเร็ จ ลุ ล ่ ว งไปด้ ว ยดu และผู ้ จ ั ด ทำ
หวั ง ว่ า รายงานเล่ ม นี ้ ค งจะเป็ น ประโยชน์ ใ นการวางแผนการดำเนิ น งาน และสามารถนำไปพั ฒ นา
เพื่อให้การบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ข

สารบัญ
หน้า
คำนำ
สารบัญ
สารบัญตาราง
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

ก
ข
ค
1

ค

สารบัญตาราง
หน้า
ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการพัฒนาครู
และบุคลารทางการศึกษาทั้งระบบ
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโครงการของกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2
4
4

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
************************
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 รอบ 6 เดือน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ในครั้งนี้ เป็นการรายงานผลการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของไตรมาสที่ 1 (ตุลาคมธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) โดยใช้ข้อมูลโครงการจากการนำเข้าข้อมูลโครงการใน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นฐานการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ รอบ 6 เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังตารางต่อไปนี้

2
ตารางที่ 1 แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2564) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

ชื่อโครงการ

1

พัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ
820,555

เบิกจ่าย

คงเหลือ

21,828

798,727

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1
(ตุลาคม – ธันวาคม 2563)
1. จัดการอบรมหลักสูตร
“การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan)” วันที่ 8
พฤศจิกายน 2564 ระบบ
ออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น
Google meet จำนวน 2 รุ่น
มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูจำนวน 761 คน
ลูกจ้าง จำนวน 135 คน
2. จัดอบรมหลักเกณฑ์วิธีการ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
และการจัดทำข้อตกลงการ
พัฒนางาน (PA) วันที่ 18
พฤศจิกายน 2564 ระบบ
ออนไลน์ จำนวน 2 รุ่น มีผู้เข้ารับ
การอบรมเป็นผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน 95 คน สำหรับครู
จำนวน 861 คน

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2
(มกราคม – มีนาคม 2564)
1. กิจกรรมเสริมสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้างชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สัญจร
ขึ้น ระหว่าง สพป.ราชบุรี เขต 1
กับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 3 เครือข่าย ในหัวข้อ
พาน้องกลับมาเรียน : ทุกคน
ต้องได้เรียน และเรียนอย่างมี
ความสุข
2. กิจกรรมพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
เข้าสู่ตำแหน่ง ได้ทำการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาการศึกษา
เป็นระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน
14 ราย เสร็จสิ้น
3. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
รูปแบบ digital ได้ดำเนินการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

ปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

1. สถานการณ์โควิด
จึงทำให้จัดอบรมแบบ
ออนไลน์ การสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์ และ
เทคโนโลยีอาจทำให้เกิด
ข้อจำกัดบ้าง
2. การดำเนินงานมี
ปัญหาที่เกิดจากการ
แพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทำให้การ
ดำเนินงานล่าช้า และ
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรล่าช้า

1. การจัดอบรม
แบบ face to face
หากทำได้ จะได้รับ
ประโยชน์อย่าง
เต็มที่และสามารถ
ติดตามหลังจากการ
อบรมได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น
2. ควรแบ่งการ
ดำเนินกิจกรรมใน
โครงการ ให้มคี วาม
เหมาะสมในแต่ละ
ไตรมาส ทั้งในเรื่อง
ช่วงเวลาที่สอดคล้อง
กับการทำงาน และ
การได้รับจัดสรร
งบประมาณ

3
ที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

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

ข้อเสนอแนะ

4

ตารางที่ 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกลุ่มพัฒนาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
กลุ่มงาน/โครงการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
1. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ระบบ

จำนวน
โครงการ
1

ได้รับทั้งหมด
820,555
820,555

งบประมาณ (บาท)
เบิกจ่าย
เบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2
10,400
11,428
10,400

11,428

รวมเบิกจ่าย
2 ไตรมาส
21,828

หมายเหตุ

21,828

จากตารางที่ 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลการทางการศึกษา จำนวน 1
โครงการ ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวน 820,555 บาทเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1 จำนวน 10,400 บาท เบิกจ่ายไตรมาสที่ 2
จำนวน 11,428 บาทรวมเบิกจ่าย จำนวนเงิน 21,828 บาท
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

กลุ่มงาน

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
รวมโครงการทั้งสิ้น

(10)
(11)
การ
การ
ปรับเปลี่ยน 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

รวม

1

1

1

1

จากตารางที่ 3 แสดงจำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการ จำนวน 1
โครงการ

