คำนำ
รายงานผลการปฏิบ ัติง าน ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 เล่ม นี้ จัด ทาขึ้น เพื่อ สรุป และ
รายงานผลการปฏิ บัติง านที่ไ ด้ดาเนิน งานทั้ ง หมดในปีง บประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานัก งานเขตพื้น ที่
การศึก ษาประถมศึก ษา ซึ่ง ประกอบด้ว ย บทบาท อานาจหน้า ที่ข องสานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและ
ของกลุ ่ม กฎ ระเบีย บ แนวปฏิบ ัติที ่ เกี่ยวข้ องกั บการด าเนิ นงาน ขั้ นตอน การดาเนินงาน ผลการดาเนิน งาน
ปั ญหาอุป สรรค และข้อเสนอแนะ
ขอขอบคุณ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองผู้อานวยการ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 กลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม และบุ ค ลากรทุ ก ท่ า นที่ ส นั บ สนุ น
และให้ความร่ ว มมือในการจั ดทารายงานผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ หวังว่ารายงานผลการปฏิบั ติงานเล่ มนี้
จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนดาเนินงาน เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ในครั้งต่อไป และนาปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
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บทสรุปผู้บริหาร
พระราชบั ญ ญั ต ิ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 3/1
ได้ บั ญ ญั ติ ว่ า การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องส่ ว นราชการต้ อ งใช้ วิ ธี ก ารบริ ห าร กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง ให้ คานึ ง ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และพระราชกฤษฎี ก า ว่ า ด้ ว ย หลั ก เกณฑ์ แ ละ
วิ ธ ี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 ได้บัญญัติให้ ส่ วนราชการ ต้องจัดให้ มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น และมาตรา
16 วรรค 4 กาหนดให้ “เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี เ สนอต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ” ทั้ ง นี้ เพื่ อ น าผลมาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง กระบวนการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงาน
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่ว ยงานทางการศึกษาที่มีห น้าที่
จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น เพื่อให้
สอดรั บ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส่ ว นราชการกาหนดขึ้น และมาตรา 16 วรรค 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจาปีทุกปี
เพื่อนาผลมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2564 ของส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย 4 บทหลัก ได้แก่ 1) บทนา 2) กฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
3) ผลการปฏิบั ติงาน และ 4) ปั ญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้สรุปผลการปฏิบัติงานประจาปี 2564
จากกลุ่มงาน จานวน 10 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุม่ อานวยการ
ประกอบด้ ว ย 3 กลุ่ ม งาน ได้ แ ก่ 1. กลุ่ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป มี ป ริ ม าณงาน จ านวน 29 เรื่ อ ง
2. กลุ่มงานประสานงาน มีปริมาณงาน จานวน 1 เรื่อง 3. งานประชาสัมพันธ์ มีปริมาณงาน จานวน 5 เรื่อง
โดยดาเนินงานเกี่ยวกับ จัดระบบบริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ให้กลุ่มภารกิจและ
งานต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการ และดาเนินงานตามบทบาทภารกิจอานาจ
หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบนรากฐานของความถูก ต้องและโปร่งใส ตลอดจน
สนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา
แก่ ส ถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งสะดวก คล่ อ งตั ว มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
2. กลุ่มนโยบายและแผน
ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน จานวน 4 เรื่อง 2. กลุ่มงาน
นโยบายและแผน มีป ริ มาณงาน 7 เร ื่อง 3. กลุ่ มงานวิเคราะห์ งบประมาณ มีปริมาณงาน จานวน 8 เรื่อง
4. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน มีปริมาณงาน จานวน 7 เรื่อง 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย มีปริมาณ
งาน จ านวน 4 เรื่ อ ง โดยด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และประสานงาน ในเชิ ง นโยบาย
ให้สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็น ไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไป
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้
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3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีปริมาณงาน 18 เรื่อง โดยดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์
ปฏิบั ติงานร่ ว มกั บ หรื อสนั บ สนุ น การปฏิ บัติง านของหน่ว ยงานอื่ นที่เ กี่ย วข้อ งหรือที่ ได้รั บมอบหมาย ศึ กษา
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษาทางไกล
4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ประกอบด้วย 1 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานการเงิน มีปริมาณงาน จานวน 55 เรื่อง โดยดาเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การดาเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์
ให้แก่หน่วยงาน รวมทั้งสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือแนวปฏิบัติ
ตลอดทั้งนโยบายของทางราชการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการวางแผน
การดาเนินการตามแผน การกากับ ติดตามผล และวิเคราะห์ผลการดาเนินการเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน จานวน 2 เรื่อง 2. กลุ่มงาน
วางแผนอัตรากาลัง การกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ มีปริมาณงาน จานวน 10 เรื่อง 3. กลุ่มงานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง มีปริมาณงาน จานวน 7 เรื่อง 4. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีปริมาณงาน
จานวน 17 เรื่อง โดยดาเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอนและการลาออก จากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง ปฏิบัติการบริการและ
อานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจาตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานฝึกอบรม มีปริมาณงาน จานวน 7 เรื่อง 2. กลุ่มงาน
ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ มีปริมาณงาน จานวน 3 เรื่อง 4. กลุ่มงาน
ส่ ง เสริ ม และยกย่ อ งเชิ ดชู เ กี ย รติ ข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา มี ป ริ ม าณงาน จ านวน 2 เรื่ อ ง
โดยดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน จานวน 5 เรื่อง 2. กลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีปริมาณงาน จานวน 12 เรื่อง 3. กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา มีปริมาณงาน จานวน 5 เรื่อง 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีปริมาณงาน จานวน 2 เรื่อง 5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
มีปริมาณงาน จานวน 6 เรื่อง 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีปริมาณงาน
จานวน 1 เรื่อง 7. กลุ่ มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
มีปริมาณงาน จานวน 1 เรื่อง 8. งานอื่น ๆ มีปริมาณงาน จานวน 3 เรื่อง โดยดาเนินงานเกี่ยวกับ งานวิจัย
พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินติ ดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึก ษา ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสื่ อ นวั ตกรรมและเทคโนโลยี ท างศึก ษา เพื่ อ พัฒ นาหลั ก สู ต ร การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
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8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน จานวน 3 เรื่อง 2. กลุ่มงาน
ส่งเสริ มคุณภาพการศึกษา มีป ริ มาณงาน จานวน 16 เรื่อง 3. กลุ่ มงานส่ งเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา มีปริมาณงาน จานวน 7 เรื่อง 4. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน มีปริมาณงาน จานวน 13 เรื่อง
5. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ มีปริมาณงาน จานวน 5 เรื่อง โดยดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ ๑. กลุ่ มงานตรวจสอบภายใน มีปริมาณงาน จานวน 9 เรื่อง
๒. กลุ่มงานบริหารการตรวจสอบ มีปริมาณงาน จานวน 8 เรื่อง ๓. กลุ่มงานธุรการและสารสนเทศ มีปริมาณ
งาน จ านวน 5 เรื่อง โดยดาเนิน งานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน ประเมินการบริ หารความเสี่ยง ตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
ประกอบด้วย กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน จานวน 7 เรื่อง โดยดาเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
การตรวจพิจารณาวินัย การร้องทุกข์ ฯลฯ เพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
ปัญหาและอุปสรรค
จากผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถนามาสังเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นปัญหาและอุปสรรค
โดยภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดังนี้
1. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโ รงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน
ต่ากว่า 120 คนลงมาจานวนมาก และมีโรงเรี ยนบางส่วนดาเนินการรวมหรือเลิกสถานศึกษา โดยนานักเรียน
ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
2. งบประมาณที่ได้รับ จั ดสรรมาในงวดแรกไม่เพียงพอต่อการบริห ารจัดการ ทาให้ เกิดปัญหา
ในการดาเนินงาน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กาลังประสบปัญหาคือ การมีโรงเรียน
ขนาดเล็กจานวนมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากรวัยเรียน มีจานวนลดลง และความนิยมของ
ผู้ ป กครองที่ต้ องการส่ งบุ ตรหลานไปเรี ยนในเมื อง การมีโ รงเรีย นขนาดเล็ ก จานวนมากส่ งผลให้ เกิ ดการใช้
ทรั พ ยากรอย่ า งสิ้ น เปลื อ ง ขาดแคลนครู และสื่ อ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง ลดลง
อย่างต่อเนื่อง
4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้มีการจัดประชุม
ผู้บริหารโดยใช้ระบบทางไกล ทาให้การตรวจสอบการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหารเป็นไปได้ยาก เพราะบางท่าน
อาจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว แต่ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมจนจบทาให้ไม่ทราบเนื้อหาการประชุม
5. การรายงานระบบงานต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาโดยนาโปรแกรมต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ ทาให้บุคลากร
ต้องศึกษาความรู้ ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดการรายงานในระบบได้
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6. สถานศึ กษายั ง ขาดบุ คลากรที่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ ระบบเครือ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต
เทคโนโลยีดิจิทัล จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
7. การกาหนดอัตรากาลังของข้าราชการครูในสถานศึกษาในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาสถานศึกษา ในยุคปัจจุบัน
8. คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งให้ ประเมินหลักสูตร มีความเชี่ยวชาญความรู้
เฉพาะด้านในหลักสูตรที่ประเมินไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลการประเมินขาดความเชื่อมั่น ไม่ตรงประเด็นที่จะทาไป
พัฒนาหลักสูตร
9. การติดต่อประสานงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ค่อนข้างไม่สะดวก อาจส่งผลให้การดาเนินงานมีความคลาดเคลื่อนได้
10. การจัดเตรียมเอกสารยื่นต่อศาล มีระยะเวลาเวลาการเตรียมเอกสารค่อนข้างจากัด ต้องดาเนินการให้เสร็จ
ภายใน 10 – 15 วัน ซึ่ งถ้าเป็ น เรื่ องเก่านานหลายปี ต้อ งใช้เ วลาในการสืบ ค้น ข้อ มูล ระเบีย บ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง นานพอสมควร ทาให้ไม่ทันภายในเวลาที่กาหนด อาจเกิดความเสียหายต่อราชการได้
11. งบประมาณในการจั ดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ การจัดทาโครงการ การจัดหาวิทยากร บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจัดทาผลงานทางวิชาการ มีจานวนจากัดไม่เพียงพอสาหรับการดาเนินการให้เกิดผลสาเร็จ
ข้อเสนอแนะ
1. ถ้ามีการกาหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง การไปราชการอื่น
หรือการลาที่ไม่จาเป็น
2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ ความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน ขั้นตอนการดาเนินงาน
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
3. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับครูและบุคลากรในสังกัด
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
4. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรในสังกัดมีความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนามาปรับปรุงและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล มีความรู้ ความเข้าใจ
กฎระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารด้านบุคคลมากยิ่งขึ้น
6. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรได้ศึกษาต่อ เพื่อนาความรู้มาพัฒนางาน และมีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพให้สูงขึ้น
7. สถานศึ ก ษาควรสร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละมี ก ารประชุ ม พบปะผู้ ป กครองอย่ า งสม่ าเสมอ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือดูแลบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ
8. ควรมีการวิเคราะห์งาน วางแผนการดาเนินงาน กาหนดปฏิทินการดาเนินงานให้ชัดเจน และดาเนินงาน
ตามแผนที่กาหนดไว้ให้บรรลุตามเป้าหมายภายในปีงบประมาณ และสามารถตรวจสอบได้
9. ควรนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบสื่อสารทางไกล มาประยุกต์ใช้ ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
หรือกระบวนการพัฒนาอื่นๆ ทุกประเภท เช่น การใช้แอพพลิเคชั่น Zoom Google meet หรือสื่อ social
media เช่น line group Facebook ฯลฯ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16
วรรค 4 กาหนดให้ “เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี...” และในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 เพื่อการบริหารสานักงาน การดาเนินงาน เพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ และดาเนินงานตามโครงการของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ มีประสิ ทธิภาพ ตามแนวทางการบริห ารจัดการ
งบประมาณ สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
เมื่ อ ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น แลว ตองรายงานผลให้ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทราบ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงไดจัดทารายการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่
จั ด และส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ภายใต้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึ กษาธิ การ ตั้ งอยู่ หมู่ ที่ 10 ถนนเสื อป่ า ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมื อง จั งหวั ดราชบุ รี มี พื้ นที่
ในความรับผิดชอบ 6 อาเภอ คือ อาเภอเมือง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอสวนผึ้ง อาเภอบ้านคา
และอาเภอวัดเพลงมีโรงเรียนในสังกัด จานวน 174 โรงเรียน 1 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)
โดยมีวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าประสงค์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ
พันธกิจ
เพิ่ ม โอกาสในการได้ รั บ การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพ ให้ แ ก่ ประชากรวั ย เรี ย นทุ ก คนอย่ า งทั่ ว ถึ ง
พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐาน
และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย
ค่านิยมองค์กร
B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน)
E : ENJOY หมายถึง มีความสุข (ทางานอย่างมีความสุข)
S : SERVICE MIND หมายถึง บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะ บริการรวดเร็ว)
T : TEAM WORK หมายถึง การทางานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ)
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เป้าประสงค์
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นสากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี อ านาจหน้ า ที่ ด าเนิ น การ
ให้ เ ป็ น ไปตามอ านาจหน้ าที่ ของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ยบบริ หารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทา นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่ งเสริม สนับสนุน
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมทั้งบุ คคล องค์กรชุมชน องค์กรวิช าชี พ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่ น
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางาน
ด้านการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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โมเดลสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
C-CROP & EQ Model
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กระบวนการขับเคลื่อนโมเดลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เกิดประสิทธิผล และคนมีความสุข เชื่อมโยง
กับ นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน และได้ กาหนดวิสั ยทั ศน์ ใ นการพัฒ นา
ไว้ว่า “สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดีและมีคุณภาพ” ภายใต้
กรอบแนวคิด “เมืองแห่งคนดีและมีคุณภาพ” ซึ่งได้กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้ 3 ประการ คือ
1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีเหตุผล มีทักษะตามสมรรถนะสาคัญของหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โดยการประสาน ส่งเสริ ม สนับ สนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มีการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยทางวิ ช าการ เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น น าเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ
มาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ แ ละส่ ง เสริ ม ประสานงานกั บ องค์ ก รทางศาสนา เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
2. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นโรงเรียนแห่งความดี
และมีพัฒนาการจากการประเมินของหน่วยงานต้ นสังกัดและองค์กรภายนอก มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึ ก ษาและนโยบายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึ กษาของส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา รวมทั้ ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บผู้ รั บ บริ ก าร คื อ นั ก เรีย นและ
ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร บริ ห ารจั ด การ
แบบมีส่วนร่ว ม และขับเคลื่อนงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาคุณภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพมีผลการประเมินตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ
และหลักความคุ้มค่าโดยผลการประเมินมีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าเดิม การขับเคลื่อนงานตามนโยบายมีมาตรการ
ในการด าเนิน งาน ดัง นี ้ 1) ให้ค วามส าคัญ กับ ผู ้ร ับ บริก าร 2) บริห ารจัด การแบบมุ ่ง ผลสัม ฤทธิ์
3) สร้ างวัฒ นธรรมองค์ กร 4) บริ ห ารจัด การแบบมี ส่ ว นร่ว ม และ 5) ขับ เคลื่ อนงานอย่างเป็ นระบบ
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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ด้ ว ยระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา โดยใช้ รู ป แบบครอพ แอน อี คิ ว
(C-CROP & EQ MODEL) ในการบริหารจัดการที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการหลัก
6 ประการ ดังนี้
1. C : Creative ปัญญาสร้างสรรค์
ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุค Thailand ๔.๐ คนและองค์กร ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง
โดยปรับ เปลี ่ย นจากการท างานรูป แบบเดิม ๆ ที ่คุ ้น เคย มาท างานแบบประสานความร่ว มมือ
สร้า งพัน ธมิต รการทางานร่ว มกับ ภาคส่ว นต่า ง ๆ ให้แ ต่ล ะส่ว นงานได้พัฒ นาสร้า งสรรค์น วัต กรรม
และนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาการศึกษา
2. C : Customer Oriented ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
ผู ้ร ับ บริก าร ได้แ ก่ ผู ้บ ริห าร ครู นัก เรีย น ผู ้ป กครอง รวมทั ้ง ผู ้ม ีส ่ว นเกี ่ย วข้อ ง
กับ การจั ด การศึกษาถือเป็นบุคคลสาคัญที่ต้องให้ความสาคัญ โดยการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน แนะนา
และให้บริการอย่างเต็มกาลังความสามารถ เพราะจะทาให้บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการพัฒนาตน
พัฒนางาน และมีความสุข อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมให้ดียิ่งขึ้นได้
3. R : Results Based Management บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ดาเนิน การโดยส่ง เสริม สนับ สนุน กากับ นิเ ทศ ติด ตาม ประเมิน ผล การบริห ารจัด การ
ของส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาและโรงเรีย นในสัง กัด ทุก แห่ง ให้มีก ารบริห ารโดยมุ่ง ผลสัม ฤทธิ์
หรือ ผลลัพ ธ์ข องงานตามวัต ถุป ระสงค์แ ละเป้า หมายที่กาหนดเป็น หลัก มีก ารประเมิน ผลสัม ฤทธิ์
หรือ ผลลัพ ธ์ ของการดาเนิ นงานทั้งระบบตามตั วชี้ วัด ทั้งด้านปัจจัยน าเข้ า กระบวนการ ผลผลิ ต และผลลั พธ์
ซึ่งมีการกาหนดตัวชี้วัดผลการดาเนิน งาน (Key Performance Indicators) รวมทั้งกาหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มมีระบบ
การบริ ห าร ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการวางแผนกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก รการก าหนดรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด ผล
การดาเนินงานการวัดผลประเมินผล ตรวจสอบ ผลการดาเนินงานและการให้รางวัลตอบแทน
4. O : Organization Culture สร้างวัฒนธรรมองค์กร
บุค ลากรในส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุร ี เขต 1 ร่ว มกัน สร้า ง
หรือ กาหนดการกระทาหรือพฤติกรรมขึ้น เพื่อยึดถือและปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นธรรม
เนียมปฏิบัติในองค์กร ซึ่งส่งผลให้บุคลากรทุกคนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดี อันเป็นรากฐานของการพัฒนา
องค์กร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เป็น “เมืองแห่งคนดีและมีคุณ ภาพ”
อย่างยั่งยืน
5. P : Participative Management บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
สานัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษาและสถานศึก ษา ส่งเสริม สนับสนุนและดาเนิน การบริห าร
และจัดการศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร
การวางแผนการตัดสินใจ การดาเนินงาน และประเมินผลมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่ว มมือ
ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เครือข่ายดาเนินกิจกรรม
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อย่า งต่ อ เนื่ อ ง และเน้ น การสนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นกั บ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และท้ อ งถิ่ น ร่ ว มมื อ กั น
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็น ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณภาพการศึกษาให้มากที่สุด
6. E : Sufficiency Economy น้อมนาหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้ในการบริหารจัดการ
โดยให้ความสาคัญกับ พัฒ นาคน พัฒ นาทีมงานให้มีความรู้ มีคุณธรรม คิดอย่างมีเหตุผ ล
ในการปฏิบ ัต ิง าน ท างานด้ว ยความพอประมาณเหมาะสมกับ บริบ ท และบริห ารความเสี ่ย ง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการทางาน เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จ
7. Q : Quality Assurance of Education การประกันคุณภาพการศึกษา
ก าหนดให้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น กลไกส าคั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
และมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนจัดให้มีระบบประกันคุณ ภาพการศึกษา
และให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและจัดการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการมี ส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
7.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7.2 การจั ด ท าแผนพั ฒ นาการจั ดการศึ กษาของสถานศึก ษาที่ มุ่ง คุ ณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
7.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
7.4 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7.5 การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภารศึกษา
7.6 การจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
7.7 การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
7.8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอานวยการ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ข) ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
(ค) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
(ง) งานเกี่ยวกับยานพาหนะ
(จ) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายในและพัฒนาองค์กร
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(ฉ) ประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
(ช) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
(ซ) งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ฌ) ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
(ญ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
(ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
2. กลุ่มนโยบายและแผน มีอานาจหน้าที่ดั้งต่อไปนี้
(ก) จัดทานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(ข) วิเคราะห์ การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผน
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
3. กลุ่มส่งเสริ มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอานาจหน้า ที่
ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดาเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ
(ง) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
(จ) ให้ ค าปรึ กษาสถานศึกษาเกี่ ยวกับ การดาเนินงานบริ ห ารการเงิน งานบัญชี งานพัส ดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
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(ฉ) ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดื อน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
(ช) ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออก
บัตรประจาตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเพื่อดาเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดาเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
(ค) ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไป
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา
(ง) วิ จั ย พั ฒ นา ส่ ง เสริ ม มาตรฐานการศึ ก ษาและการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึก ษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
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(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) งานธุรการ
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
(ค) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
(ง) งานส่งเสริ ม สนับ สนุ น และดาเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูล การจัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค คล ครอบครั ว องค์ ก ร ชุ ม ชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น
(จ) งานประสานและส่ งเสริ มองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นให้ สมารถจั ดการศึ กษาสอดคล้ อง
กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา
(ฉ) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ
(ช) งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด
เนตรนารี ผู้ บ าเพ็ ญ ประโยชน์ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ประชาธิ ป ไตย วิ นั ย นั ก เรี ย น การพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ เ ด็ ก
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น
(ซ) งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(ฌ) งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ญ) งานวิเทศสัมพันธ์
(ฎ) งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
(ฏ) งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ฐ) งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
(ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
(ก) ดาเนิน งานเกี่ยวกับ การตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน
(ข) ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเที ยบ
กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด
(ค) ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
(ง) ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
(ข) ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
(ค) ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
(ฉ) ดาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.
(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ
(ซ) ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ฌ) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย จั ด ท าข้ อ มู ล และติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นางานกฎหมาย
และงานคดีของรัฐ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มอานวยการ

กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา

สถานศึกษา

กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
การจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทที่ 2
กฎระเบียบ แนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เป็ น ไปอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ จึ ง ต้อ งมี การกากับ ดูแ ลการปฏิ บัติง านที่ดี มี ก ารบริห ารจั ดการที่เ ป็น เลิ ศ
และดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่น
สร้ างประโยชน์สู งสุ ด และคานึ งถึงผู้ มีส่ ว นได้เสี ยที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติห น้าที่ของกลุ่ ม จึงต้องดาเนิน
ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประกาศมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
2. คาสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 10/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561
3. คาสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 636/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
4. คาสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 190/2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
5. คาสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 215/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561
6. คาสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 141/2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
7. คาสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 124/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561
8. คาสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ 209/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
9. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 พ.ศ. 2557 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
พ.ศ. 2547
10. ตราสารมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอาเภอวัดเพลง (ฉบับแก้ไข ปี 2549)
11. ตราสารมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดราชบุรี (ฉบับแก้ไข ปี 2549)
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12. ตราสารมูล นิ ธิ การประถมศึ กษา ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด ราชบุ รี (ฉบั บแก้ไ ข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2547)
13. ระเบียบสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการจักรยาน
สู่อนาคต พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
14. ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ เพื่อการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ประกาศ
ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2543
15. คาสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 3680 / 2561 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561
16. คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
17. หนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ ว 107 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542
18. รายละเอียดความคุ้มครองผู้ประกันชีวิต
19. ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
พ.ศ. ๒๕๖๑
20. มาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
21. ระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
22. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 กาหนดให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10-15 เทียบกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ามันเชื้อเพลิง ของปีงบประมาณ
พ.ศ. 2546 และให้สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดให้ตัวชี้วัด “ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน” ซึง่ เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยเริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นไป
23. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีมติเห็นชอบให้นาเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการ
ใช้พลังงานของหน่วยงานราชการไปใช้ในการประเมินผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพของส่วนราชการด้านการดาเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551
24. ข้ อ สั่ ง การนายกรั ฐ มนตรี วั น ที่ 25 สิ ง หาคม 2560 โดยมีเงื่อนไขให้การลดพลังงาน
เป็นการประเมินการใช้ไฟฟ้าและน้ามัน (เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ
งานด้านพลังงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)โดยมีสานักงานนโยบายและแผน
พลังงานเป็นเจ้าภาพให้ลดลงร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐาน (ทุกเดือน) เริ่มดาเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม
2560 ต่อเนื่องทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2561 ผ่าน www.e-report.energy.go.th
25. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524
26. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
27. พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
28. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
29. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544
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30. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
31. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
32. กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารได้ ม าของคณะกรรมการติ ด ตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2548
33. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
34. กฎกระทรวง กาหนดจานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือก
ประธาน กรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ ง และการพ้ น จากต าแหน่ ง คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
35. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
36. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 สั่ง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
37. มติคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน 2559
38. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
39. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 12
40. แผนออกหน่วยบริการตามโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)
41. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
42. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
43. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการปี 2529
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
44. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
45. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
46. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ.2524
47. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
48. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ข้อ 11
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2. กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562
6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
7. พระราชบัญญัติการกาหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2552
8. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562
9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
11. ระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
12. ระเบี ย บ/หลั ก เกณฑ์ / วิ ธี ก ารประเมิ น ศั ก ยภาพและความพร้ อ มในการจั ด การศึ ก ษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
14. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
15. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579
16. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
17. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
18. แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักนายกรัฐมนตรี
19. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอื่น
21. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
22. คู่มือโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์เพื่อการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ
จังหวัดราชบุรี
23. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย
24. เอกสารการจั ดทาคาของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และของสานักงบประมาณ
25. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 15

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็ บรักษาข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่ปรับปรุง พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2560
4. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
5. มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Government Website Standard) Version 2.0
6. แนวทางการขอรั บความเห็ นชอบในการจั ดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ของหน่ วยงานในสั งกั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
7. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
8. ประกาศคณะกรรมการธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เรื่ อ ง แนวนโยบายและแนวปฏิ บั ติ
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
9. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553
10. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11. พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. พ.ศ. 2563
12. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
13. แนวทางการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
14. มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
15. มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
16. พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
17. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ ยวข้อง ดังนี้
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559
เรื่อง กระทรวงการคลังกาหนดให้ส่วนราชการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559
เรื่อง กระทรวงการคลังกาหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online
3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว.103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน รับเงินและนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์
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4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 36 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน รับเงินและนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์
5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 36 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ่ายเงิน รับเงินและนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์
6. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 76 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการจ่ า ยเงิ น รั บ เงิ น และน าเงิ น ส่ ง คลั ง ของส่ ว นราชการผ่ า นระบบ
อิเล็คทรอนิคส์
7. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0406.3/ ว 77 ลงวันที่6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ่ายเงิน รับเงินและนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์
8. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0406.3/ ว 99 ลงวันที่29 กรกฎาคม 2559
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการจ่ า ยเงิ น รั บ เงิ น และน าเงิ น ส่ ง คลั ง ของส่ ว นราชการผ่ า นระบบ
อิเล็คทรอนิคส์
9. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
10. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
11. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
12. พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราการ พ.ศ. 2539
13. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทุกฉบับ
14. กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับบาเหน็จดารงชีพ พ.ศ.2546
15. กฎกระทรวงกาหนดอัตราและวิธีการรับบาเหน็จดารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
16. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2527
17. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0420.9/ว53 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552
เรื่องการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบาเหน็จบานาญ
18. แนวปฏิบัติการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ผ่านระบบบาเหน็จบานาญ
19. หลั กเกณฑ์และวิธีป ฏิบั ติในการยื่นขอรับบาเหน็จบานาญด้ว ยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์
(Pensions., Electronic Filing) ผ่านระบบบาเหน็จบานาญ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0420.7/ว63 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
20. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0432.4/ว 153 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่องการยื่น
ขอรับบาเหน็จบานาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions” Electronic Filing) ขยายโครงการ
21. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.4/ว21 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบานาญด้วยตนเอง
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22. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
และผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539
23. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
และผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
24. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจาตาแหน่งของข้าราชการ
และผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
25. พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481
26. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง
27. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2554
28. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ใช้โดยอนุโลม
29. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
30. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
31. พระราชกฤษฎี ก าเงิ น สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ การรั ก ษาพยาบาล พ.ศ. 2553
(แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555)
32. ปฏิบัติตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 304/2557 ลงวันที่
12 มีนาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง มอบอานาจอนุมัติการเบิกเงินค่าสวั สดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ได้มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้มีอานาจอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
33. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 2562
๓๔. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
๓๕. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
๓๖. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
37. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556
๓๘. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
39. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2549
40. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2552
41. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 (ฉบับที่ 1 – 9)
42. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
43. หนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ศธ 04002/283 ลงวั น ที่
20 ตุลาคม 2549 เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย
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44. หนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลว. 19 กันยายน 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ (เริ่ม 24 ส.ค.60)
45. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9
พ.ศ. 2560
46. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
47. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุ ม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
๔๘. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
49. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0411.5/ว 46 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
50. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
๕๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
52. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
53. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
54. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
55. ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ าด้ วยการเบิ กจ่ ายเงิ นตอบแทนการปฏิ บั ติ งานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. 2550
56. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
57. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/2279 ลงวันที่ 16
ธันวาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
๕๘. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0514/6389 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537
เรื่องการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและโครงการอาหาร
กลางวันเด็กก่อนประถมศึกษา
59. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547
60. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS Terminal ของกรมบัญชีกลาง
61. คู่มือการปฏิบัติระบบงาน GIRO Data Entry ของธนาคารกรุงไทย
62. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 1803 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 คู่มือตามแนว
ทางการจัดทาบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
63. คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและนาเงินส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R/3) ของสานัก
กากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานกากับและพัฒนา
ระบบงาน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3 ว 122 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556
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64. คู่มือการโอนจัดสรรและการโอนเปลี่ยนแปลงลงหน่วยรับงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
65. ผังบัญชีมาตรฐานสาหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
66. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 1803 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 คู่มือตามแนวทาง
การจัดทาบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
67. คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทาง วิธีปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางและวิธีปฏิบั ติงานที่พัฒนา
ปรับปรุงเพิ่มเติม ของกรมบัญชีกลาง
68. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
การส่งรายงานประจาเดือน
69. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 420 ลงวันที่
29 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
70. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 541 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS
71. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 1176 ลงวันที่ 28 มีนาคม
2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
72. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวั น ที่ 23 กรกฎาคม 2555 เรื่ อ ง
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ GFMIS
73. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 4120 ลงวันที่
12 ธันวาคม 2555
74. คู่มือการเข้าใช้โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีของสานักการคลังและสินทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
75. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
76. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
77. คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP สาหรับหน่วยงานของรัฐ
78. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
79. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 300/2557 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557
80. คู่มือการใช้งานในระบบ GFMIS
81. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
82. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 – 4)
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83. ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546
84. กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คาสั่ง คู่มือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบั ติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
1. พระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2478 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2478
2. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พุทธศักราช 2484
3. พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย พุทธศักราช 2484
4. พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พุทธศักราช 2484
5. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
7. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507
8. พระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10. พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542
11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
15. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย การพระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้ข้าราชการลาอุปสมบท
พ.ศ. 2521
16. กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2517)
17. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2550
18. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ากว่าขั้นต่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19. กฎ ก.ค.ศ. ว่ าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า
หรือต่ากว่าขั้นต่า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
20. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
21. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
22. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 5) พ..ศ. 2537 ข้อ 3 “ข้อ 7 (3)...”
23. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
24. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
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25. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย การเบิ ก จ่ า ยค่ า ตอบแทนพิ เ ศษของข้ า ราชการ
และลูกจ้างประจา ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตาแหน่ง และที่แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550
26. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย บาเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
27. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
28. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจา
ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือตาแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
29. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
30. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจาตัวลูกจ้าง พ.ศ. 2531
31. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
32. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจา พ.ศ. 2527
33. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529
34. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
35. ระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
36. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548
37. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (ตามบัญชี 41)
38. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
39 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
40. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเบิกเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550
41. ระเบียบ ก.ค.ศ ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2555
42. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา ก.พ.7 พ.ศ. 2522
43. ระเบียบการขอรับหีบเพลิงพระราชทาน กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง
44. การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ ขอพระราชทานเพลิ ง ศพ การขอพระราชทานดิ น
การขอ
พระราชทานหีบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ กองพระราชพิธี สานักพระราชวัง
45. ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชทานเพลิงไปพระราชทานยังต่างจังหวัด
46 ข้อกาหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2555
47. แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2555
48. แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 256
49. แนวทางการจัดสรรโควตา/ประกาศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
50. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559
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51. ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 16/2560 เรื่ อง การบริ หารงานบุ คคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
52. คาสั่งหั วหน้ าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
53. คาสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ 1/2559 สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
54. ค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ 1261/2555 ลงวั น ที่ 31
กรกฎาคม 2555 เรื่ อง มอบอานาจการลาอุปสมบทและมอบหมายการออกหนังสื อพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท
55. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1760/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน
2556 เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจา
56. คาสั่ งส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 383/2547 เรื่อง การมอบอานาจ
ในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอต่ออายุใบอนุญาตทางานให้ครูชาวต่างประเทศ สั่ง ณ วันที่
28 มกราคม พ.ศ. 2547
57. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559
58. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอานาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
59. ประกาศสานักพระราชวัง เรื่อง เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทาน ลงวันที่
9 เมษายน 2545
60. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
เรื่ อง คาวินิ จ ฉัย ของคณะกรรมการขับ เคลื่ อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภ าค
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
61. ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ากว่าสายสะพาย ประจาปี 2560
62. ประกาศสานักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การกาหนดรูปแบบและรายการ ก.ค.ศ.16 และแฟ้มประวัติ
ระบบเอกสาร
63. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
64. ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(2) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
65. ประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่ องหลั กเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
66. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
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67. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนั กงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
68. ประกาศส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
69. หนั ง สื อ ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ นร 0106/177 ลงวั น ที่ 24 มกราคม 2550
เรื่องการหารือออกบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ)
70. คู่มือนายทะเบียน Version 4 ระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล
71. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542
72. หนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวั น ที่ 29 พฤษภาคม 2558
เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
73. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ลูกจ้างประจาของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งในแต่ละระดับ
74. หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2518
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงสมุดประวัติข้าราชการ
75. หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งย้อนหลัง
76. หนังสือสานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540
เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
77. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่
และแฟ้มประวัติข้าราชการ
78. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2518 เรื่องคู่มือการจัดทา
ก.พ.7 แบบใหม่
79. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 เรื่องการสับเปลี่ยน
หรือการโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
80. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราการพลเรือน
81. หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐาน
และแนวทางการกาหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญ
82. หนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553
83. หนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่องการปรับ
เงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
84. หนังสือสานักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012/ว 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
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85. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 114 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549
86. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 196 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2549
87. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 217 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2552
88. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 308 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552
89. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.2/ว 309 ลงวันที่ 9 กันยายน 2552
90. หนั งสื อกรมบั ญชี กลาง ด่ วนที่ สุ ด ที่ กค 0422.2/ว 376 ลงวั นที่ 30 กั นยายน 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
91. หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการในการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนและปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
92. หนังสือสานักงาน ก.ค. 0415/ว.23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546
93. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0203.2/ว 2 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง การกาหนด
ให้ ข้ า ราชการครู ต ามพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.2523
ดารงตาแหน่งหรือดารงตาแหน่งที่มีวิทยฐานะและให้ได้รับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
94. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 เรื่องการปรับ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
95. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
96. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/440 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง การแต่งตั้ง
ครูผู้ช่วยให้ดารงตาแหน่งครู
97. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.8/ว 10 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เรื่อง
ซัก ซ้อ มแนวปฏิบ ัติก ารเลื ่อ นขั้น เงิน เดือ นข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษาเป็น กรณีพิเ ศษ
เฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
98. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 / ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
99. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 / 1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553
100. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3 / 3724 ลงวันที่ 21 กันยายน 2553
101. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554
102. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว9 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
103. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
เงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงและกรณีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
104. หนังสือสานักงาน ก.ค. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
105. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
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106. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
107. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
108. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
109. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
110. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/06395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
111. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/32 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการเลื่อน
เงิ นเดื อนของข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ มี ใบอนุ ญาตประกอบวิ ช าชี พ ปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561
112. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561
113. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตาแหน่งครูผู้ช่วย
114. หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุ ลาคม 2561 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
115. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
116. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
117. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่องการเลื่อน
เงิน เดือนข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบั ติ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
118. หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวั นที่ 23 ธั นวาคม 2563 เรื่ องเกณฑ์
อัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
119. หนังสื อสานั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง
มาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
120. หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวั นที่ 28 มกราคม 2564 เรื่องการลด
ระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสาหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการ
สอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานบริหารการศึกษา
121. หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
122. หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวั นที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
123. หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวั นที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
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124. หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวั นที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ศึกษานิเทศก์
125. หนั งสื อส านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 12 ลงวั นที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา
126. หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการกาหนดตาแหน่งเพื่อบริหารอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
127. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 1811/951
ลงวันที่ 21 มกราคม 2541 เรื่อง มอบอานาจการออกหนังสือแสดงความเสียใจ
128. หนัง สือ สานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ที่ ศธ 04006/1039 ลง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547
129. หนั ง สื อ สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นมาก ที่ ศธ 04009/4520
ลงวันที่ 13 มีนาคม 2550 เรื่อง การจั ด ทาทะเบี ย นตาแหน่ ง และบั ญ ชี ถื อ จ่ า ยอัตราเงินประจาตาแหน่ง /
เงินวิทยฐานะ (เพิ่มเติมระหว่างปี)
130. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ04009/ว 11520
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 เรื่อง การจัดทาบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง
ประจาประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2552
131. หนัง สือ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน ที ่ ศธ 04009/1426
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
132. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/3546 ลงวันที่
8 สิงหาคม 2554 เรื่อง ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจาปี
ของพนักงานราชการ (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล , แนวปฏิบัติในการดาเนินการพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.5554)
133. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ 04009/ว 2092
ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6)
134. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 4632 ลงวันที่
6 กันยายน 2556 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2556)
135. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2867
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่าขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
136. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5615
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
137. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1488 ลงวันที่
12 เมษายน 2559
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138. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1686
ลงวันที่ 27 เมษายน 2559
139. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 2250
ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2559
140. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 954
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559
141. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่ว นที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4522
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
142. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009 / 6955 ลงวันที่
3 พฤศจิกายน 2560
143. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว7254 ลงวันที่
13 พฤศจิกายน 2560
144. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 729
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
145. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 /ว 2816
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
146. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3285
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561
147. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2480
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
๑. ระเบียบการกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุ ม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
๒. ระเบีย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
๓. ระเบีย บกระทรวงการคลั ง ว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
๔.. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1070/2557 เรื่อง มอบอานาจการพิจารณา
อนุ มัติ/อนุ ญาตการลาไปต่างประเทศ (เฉพาะกรณีทุนส่ วนตัว ที่ไม่ผูกพันกับงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
๕. แนวปฏิบัติสาหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุค ลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
7. แนวปฏิบัติการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตาแหน่งผู้อานวยการ
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. แนวปฏิบั ติการประเมินสั มฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ตาแหน่งรองผู้อานวยการ
สถานศึกษา
๙. แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ตาแหน่งศึกษานิเทศก์
10. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
11. หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่งครู
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
1. ระเบียบงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2548
2. มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา 2560 แก้ไขแล้ว 2561
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ม
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. การด าเนิ น งานเพื่ อ สื บ สานพระราชปณิ ธ าน เดิ น ตามรอยเบื้ อ งพระยุ ค ลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
ซึ่งรัฐ มนตรี ว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ รัฐมนตรีช่ว ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ดาเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม
6. ตัวชี้วัดในการประเมินส่ว นราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณ 2561 ตัวชี้วัดที่ 4.2.9
7. ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
8. ประกาศกฎกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาระดั บปฐมวั ย ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
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5. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จั ดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
6. มติค ณะรั ฐ มนตรี (ครม.) วั น ที่ 5 กุ มภาพั น ธ์ 2562 เรื่อ ง มาตรการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
8. กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
9. ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ว่ า ด้ ว ยหลั ก ฐานในการรั บ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาเข้ า เรี ย น
ในสถานศึ ก ษา พ.ศ. 2548
10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546
11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ สาหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครอง
ซึ่งมีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่
12. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
14. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
15. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
16. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562
17. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
18. พระราชบัญญัติการกาหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552
19. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2553
20. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
21. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
22. แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560-2579
23. นโยบายรัฐบาล เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
24. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
25. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2543
26. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2563
27. ระเบี ย บคณะกรรมการกองทุ น เงิ น ให้ กู้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดาเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2563
28. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
29. มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม
ของลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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30. ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง มาตรการในการพานั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาไปนอก
สถานศึ ก ษา และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด
31. แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน มีระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ได้บัญญัติสาระสาคัญในหมวด 5
หน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา โดยมาตรา 54 รัฐต้องดาเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสอง
ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและบัญญัติเกี่ยวกับ
การสนั บ สนุ น ค่ าใช้จ่ า ยว่ า ในการด าเนิ น การให้ เ ด็ก เล็ ก ได้ รับ การดูแ ลพัฒ นา หรื อให้ ประชาชนได้ รั บ
การศึกษารัฐต้องดาเนินการให้ผู้ขาดแคลนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 10วรรค
หนึ่งได้บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึ กษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. พระราชบัญญัติ วินัย การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
๕. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๘
๗. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
๘. ระเบี ยบส านั กงานการประถมศึ กษาจั งหวั ดราชบุ รี ว่ าด้ วยเงิ นกองทุ นสวั สดิการจั กรยานสู่ อนาคต
พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542
๙. ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
๑0. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยมาตรฐานการจัดวางระบบควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
1๑. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
๑๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2549
๑๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๙
๑๔. ระเบียบสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงิน
รายได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
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๑๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
๑๖. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555
๑๗. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบั ติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. ๒๕๕0
๑๘. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
๑๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
๒0. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๒๑. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
2๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
พ.ศ. 2553
๒๓. ระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยค่า ใช้จ่ายในการการจัด งาน และการประชุมระหว่า ง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
๒๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
๒๕. ระเบีย บกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุต ร
พ.ศ. 2561
๒๖. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการนาเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
2๗. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
2๘. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562
๒๙. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554
๓0. พระราชกฤษฎี ก าค่ า ใช้ จ่ า ยเดิ น ทาง ไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9
พ.ศ. 2560
๓๑. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555
3๒. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556
3๓. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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3๔. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
3๕. คู่มือการเงิน การคลัง สวัสดิการสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๖. คู่มือการดาเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๙)
๓๗. คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2548
๓๘. คู่ มื อ การตรวจสอบภายในสถานศึ ก ษาตามแนวการตรวจสอบการควบคุ ม ทรั พ ย์ สิ น
ของหน่วยตรวจสอบภายในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สิงหาคม 2548
๓๙. คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสาหรับผู้ตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๔๙
๔0. คู่มือการตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
๔๑. คู่มือการตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/มัธยมศึกษา : หน่วยตรวจสอบ
ภายในสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
4๒. คู่ มือการปฏิบั ติงานส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา หน่ว ยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2555
4๓. คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษาด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบ
การควบคุม การเงิน ของหน่ว ยงานย่ อย พ.ศ. 2544 กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560
4๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
4๕. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560
4๖. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
๔๗. ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ เพื่อการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
๔๘. ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๔๙. ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง
๕0. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๕๑. แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมิน ผลการควบคุมภายใน
ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
5๒. แนวทางตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ หน่วยตรวจสอบภายในสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรกฎาคม 2555)
5๓. แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กันยายน 2559
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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5๔. แนวทางการตรวจสอบทางด้ านการเงิ น การบัญ ชี ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2561
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
5๕. แนวทางการดาเนินงานของตรวจสอบภายในสานักงานเขตพื้นที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5๖. แนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓
5๗. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ ตรวจสอบภายในของส่ ว นราชการ
กรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๔๕
๕๘. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 135/2550 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์
2550 เรื่อง มอบอานาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน
๕๙. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 92/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553
เรื่อง มอบอานาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน (เพิ่มเติม)
๖0. คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 66/2560 เรื่อง
มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
๖๑. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 564/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม
2561 เรื่อง มอบอานาจการจัดที่พักและการกาหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก
ของทางราชการ
๖๒. คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 155/2562 ลงวันที่
29 พฤษภาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
6๓. คาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 161/2562 ลงวันที่
4 มิถุนายน 2562 เรื่องแต่งตั้ งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมและการจัดการศึกษา
ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
๖๔. คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๑/2560 ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๖๒ เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
๖๕. คาสั่ ง ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๓๗๘ / ๒๕๖๒
ลงวั น ที่ ๒๒ ตุ ล าคม ๒๕๖๒ เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนิ เ ทศ ติ ด ตามการเตรี ย มความพร้ อ ม
และการจัดการศึกษาในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๖๖. คาสั่ ง ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๔๖๓ / ๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒o พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
๖๗. คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๖ / ๒๕๖๓ ลงวันที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
๖๘. คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ ๑๘๔ /๒๕๖๓ ลงวันที่
๒๙ มิถุ น ายน ๒๕๖๓ เรื่ องแต่ งตั้งคณะกรรมการการนิ เทศ ตรวจ ติดตามการเตรี ยมความพร้ อมเปิ ด
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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ภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๓ การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการดาเนินงาน
กองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษ)
6๙. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0416.3/ว 380 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2546 แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในภาคราชการ เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ
๗0. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/2279 ลงวันที่ 16
ธันวาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
๗๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.5/10347 ลงวันที่ 5 เมษายน 2548 เรื่อง ทบทวน
สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (สพฐ. ให้ข้าราชการแสดงความประสงค์ขอปฏิบัติงานที่ใด ไม่ถือเป็นการย้าย
ตามคาร้องขอของตนเอง) (กค 0409.5/10347 5 เม.ย.48)
๗๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.5/ว 99 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2548 เรื่อง ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การกาหนดสถาบันการเงินเพื่อสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน
๗๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.5/19 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2549 เรื่องสิทธิการเบิก
ค่าเช่าบ้านข้าราชการย้ายตามคาร้องของตนเอง
๗๔. หนังสือ กระทรวงการคลัง ที่ กค 0414/3132 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่องขอทบทวน
การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวันที่ได้รับอุดหนุนจากองค์กรปกครองท้องถิ่น
7๕. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3/ว213 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 เรื่องคู่มือ
การปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS
7๖. หนั งสื อส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 04012/ว 37 ลงวันที่
5 มิถุนายน 2555
7๗. หนังสือการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนั ง สื อ ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ04009/ว2658 ลงวั น ที่
30 ธันวาคม 2559
7๘. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
7๙. หนั งสื อส านั กเลขาธิการรัฐมนตรี ด่ว นที่สุด ที่ นร 0505/ว 275 ลงวันที่ 7 มิถุนายน
2560 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระ
๘0. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 2539
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
๘๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0416.4/ว 333 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
๘๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลว. 19 กันยายน 2560
เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะกรรมการ (เริ่ม 24 ส.ค.60)
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๘๓. หนั งสื อสานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04012/ว 255 ลงวันที่
16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
8๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22 ลว. 12 มกราคม 2561 เรื่อง
ประเภทและอัตราค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
8๕. หนั งสือส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04012/ว 255 ลงวันที่
16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
๘๖. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0๔0๑๒/ว ๔๔๒
ลงวันที่ ๑0 กันยายน ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการตรวจสอบภายในสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
๘๗. หนังสือการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ปี ง บประมาณ พ.ศ. 256๒ (เงิ น ตกเบิ ก ค าสั่ ง ที่ ผู้ มี อ านาจลงนามอนุ มั ติ เ ดื อ น
สิงหาคม 256๒ – ธันวาคม 256๒ และกรณีตกค้าง) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว8๖0 ลงวันที่
1๑ กุมภาพันธ์ 256๓
๘๘. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ o๔0๑๒ /ว ๑๒๘ ลงวันที่
๑o มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่องการตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ
8๙. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว85 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
๙0. หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04012/ว 10 ลงวันที่ 14
มกราคม 2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชาระของส่วนราชการ
๙๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อ
ใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสาเร็จ)
๙๒. หนังสือการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เงินตกเบิกคาสั่งที่ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติเดือนมกราคม – มีนาคม
256๓) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว ๒๔0๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม 256๓
๙๓. หนังสือการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เงินตกเบิกคาสั่งที่ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ เดือนเมษายน – มิถุนายน
256๓) ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ04009/ว ๔๒๖๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม 256๓
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10. กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มกฎหมายและคดี มีระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม)
4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
5. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
6. ระเบี ย บ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกคาสั่ งเกี่ยวกับการลงโทษทางวิ นั ย ข้ า ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
7. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551
8. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561
9. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
10. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอานาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561
11. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาสานักงานเขต
พื้นที่ พ.ศ. 2550
12. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
13. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
14. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
15. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
16. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
17. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560
18. มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2563
19. แนวปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0530.71/ว.107 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2544
20. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560
21. ประมวลกฎหมายอาญา
22. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
23. กฎหมายเฉพาะอื่นๆ ตามลักษณะเรื่องที่ขอรับคาปรึกษา
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บทบาท อานาจหน้าที่ ของกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1. กลุม่ อานวยการ
งานอานวยการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สามารถบริหารจัดการ และดาเนินงานตามบทบาทภารกิจ อานาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบนรากฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา
เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาบริ ห ารจั ด การได้ อ ย่ า งสะดวก คล่ องตั ว มี คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานสารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการ
3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
4. งานเกี่ยวกับยานพาหนะ
5. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายในและพัฒนาองค์กร
6. ประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร
8. งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ประสานการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา
10. ปฏิบั ติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ
11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2. กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้
สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุ ทธศาสตร์ โดยเน้ นความโปร่ งใส ทั นสมั ย ความรับผิ ดชอบ ที่ ตรวจสอบได้ เกิ ดประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วมการบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management)
โดยมีกระบวนการวางแผนการดาเนิ น การตามแผน การก ากับ ติด ตามผล อย่างเป็ นระบบ มีบทบาท
อานาจหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่ว นราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. จั ด ท านโยบายและแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบาย มาตรฐานการศึ ก ษา
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
3. ตรวจสอบ ติ ดตาม ประเมิ น และรายงานผลการใช้ จ่ ายงบประมาณและผลการปฏิ บั ติ
ตามนโยบายและแผน
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4. ดาเนินการวิเคราะห์ และจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่ นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับ
มอบหมาย
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีบทบาท อานาจหน้าที่
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเรื่ อ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
พ.ศ. 2560 ดังนี้
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ดาเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการศึกษา
๓. ดาเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
๔. ดาเนินงานวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕. ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
๖. ปฏิ บั ติงานร่ ว มกั บ หรื อ สนั บสนุนการปฏิบัติ งานของหน่ว ยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อ งหรือ ที่ได้รั บ
มอบหมาย
4. กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รับผิดชอบในการดาเนินงาน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงาน การดาเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้แก่หน่วยงาน รวมทั้ง
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ ง มติคณะรัฐมนตรี หรือแนวปฏิบัติ ตลอดทั้งนโยบาย
ของทางราชการ ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง รวดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก ระบวนการวางแผน
การด าเนิ น การตามแผน การก ากับ ติ ด ตามผล และวิ เคราะห์ ผ ลการดาเนิ น การเพื่ อพั ฒ นางานอย่ า ง
เป็นระบบ มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๑. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงิน
๒. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี
๓. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ
๔. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์
๕. ให้ ค าปรึ ก ษาสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การด าเนิ นงานบริ หารงานการเงิ น งานบั ญชี งานพั สดุ
และงานบริหารสินทรัพย์
๖. ปฏิ บั ติงานร่ ว มกั บ หรื อ สนั บสนุนการปฏิบัติ งานของหน่ว ยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อ งหรือ ที่ได้รั บ
มอบหมาย
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5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคลมีบทบาทและอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. วางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
2. ส่งเสริม สนับสนุน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
3. วิเคราะห์และจัดทาข้อมูล เกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอนและการลาออก
จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ศึกษา วิเคราะห์ และดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๕. จัดทาข้อมูลเกี่ยวกับบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
๖. จัดทาข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจา
๗. ปฏิบัติการบริการและอานวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจาตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
๘. ปฏิ บั ติงานร่ ว มกั บ หรื อ สนั บสนุนการปฏิบัติ งานของหน่ว ยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อ งหรือ ที่ได้รั บ
มอบหมาย
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา มี บ ทบาท อ านาจหน้ า ที่ ตาม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ดาเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
2. ดาเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
3. ดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5. ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การลาศึ ก ษาต่ อ ฝึ ก อบรมหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย ภายในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุ นการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับ ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา
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4. งานวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
5. นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางศึกษา
7. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพื้นที่การศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในรู ป แบบการศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
3. ประสานและส่ งเสริ มองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่นให้ ส ามารถจัดการศึกษา สอดคล้ อ ง
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
5. ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชน
และงานกิจการนักเรียนอื่น
6. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๗. ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
๘. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๙. ดาเนินงานวิเทศสัมพันธ์
๑0. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
๑๑. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑๒. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
๑๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
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9. กลุม่ หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ให้ ป ฏิ บั ติ ง านขึ้ น ตรงกั บ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และมี อ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
1. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน
๒. ดาเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดาเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่กาหนด
๓. ดาเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง
๔. ดาเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกาหนด
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ป ฏิ บั ติ ง านขึ้ น ตรงกั บ ผู้ อานวยการสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
2. ดาเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
3. ดาเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย
4. ดาเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
6. ดาเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
7. ดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาและคดีอื่นๆ ของรัฐ
8. ดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทาข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
10. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดราชบุรี
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บทที่ 3
ผลการปฏิบัติงาน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
ได้ ดาเนิ น งานตามนโยบาย ภารกิจ หน้ า ที่ โดยปฏิบั ติ งานตามแนวปฏิ บั ติ กฎหมาย พระราชบัญ ญั ติ
และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่ ง สามารถสรุ ป
รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน จาแนกรายกลุ่มได้ดังนี้

กลุ่มอานวยการ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่ ม อ านวยการ ได้ ด าเนิ น งานตามนโยบาย ภารกิ จ หน้ า ที่
โดยปฏิ บั ติ ง านตามแนวปฏิ บั ติ กฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บรรลุ ผ ลส าเร็ จ
ตามเป้าหมาย และตามกาหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1. ชื่องาน การจัดทามาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รายงานผลในเว็บไซต์ส านักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. จานวน 2 รอบ/ปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการโดยมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2
ใช้ข้อมูลและผลการประเมินจาก PMQA และ ITA และจัดทามาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในมาตรฐานที่ 3
สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสาเร็จและเป็นแบบอย่างได้
- ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการดาเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบความสาเร็จตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจาก
การด าเนิ น งาน ภายในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ที่ เ กิ ด ประโยชน์ ต่ อ การศึ ก ษาและสถานศึ ก ษา
เพิ่มประสิทธิภ าพในการบริ ห ารจั ดการทั้งภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจนเกิด
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้
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ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
- ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา
ส่งเสริม สนับสนุน กากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดและมีผลการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกจากส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน)
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
(1) ระดับการศึกษาปฐมวัย
(2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร
- ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
- ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)
- ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary Nation
Education Test : O-NET) (บูรณาการกับกลยุทธ์ ตชว.ที่ 6)
- ประเด็นการพิจารณา 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร แกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (บูรณาการ
กับกลยุทธ์ ตชว.ที่ 8)
- ประเด็ นการพิ จารณา 5 ผลการประเมิ นความสามารถในการอ่ าน การคิ ดวิ เคราะห์
และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(1) สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
(2) สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
- ประเด็นการพิจ ารณาที่ 1 จานวนประชากรวัยเรียน ที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (บูรณาการกับกลยุทธ์ ตชว.ที่ 15)
- ประเด็นการพิจารณาที่ 2 อัตราการออกกลางคันลดลง
- ประเด็ น การพิ จ ารณาที่ 3 อั ต ราการศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ของผู้ เ รี ย นที่ จ บ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใช้ผลการประเมินจากกลยุทธ์ ตชว.ที่ 15)
- ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 44

(1) เด็กพิการเรียนรวม
(2) เด็กด้อยโอกาส
(3) เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
- ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่ อ
ในสายอาชีพหรือมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ (ใช้ผลการประเมินจากกลยุทธ์ ตชว.ที่ 14)
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
- ประเด็ น การพิ จ ารณา ผลงานดี เ ด่ น ที่ ป ระสบความส าเร็ จ เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรั บรอง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนดหรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 6 ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มี ค วามพึ ง พอใจในการบริ ห ารและ
จัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ
- ประเด็ น การพิ จ ารณา ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจด้ า นการบริ ห ารและ
การจั ดการศึกษา รวมทั้งการให้ บริ การของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงาน
ของกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ
ครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม
1.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รายงานผลการดาเนินงาน
มาตรฐาน เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ต ามแบบฟอร์ ม ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดผ่านระบบ http://mesobec.moe.go.th/std ได้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่ สพฐ. กาหนด โดยได้รับคะแนนจากผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม
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2. ชือ่ งาน การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา
2.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1) ประชุมก่อนจัดทาคาสั่งมอบหมาย จานวน 1 ครั้ง
2) จัดทาคาสั่งมอบหมาย ของ ผอ.เขตพื้นที่และรอง ผอ.เขตพื้นที่ จานวน 1 ครั้ง
3) จัดทาคาสั่งข้าราชการและลูกจ้าง จานวน 1 ครั้ง
4) จัดทาคาสั่งของข้าราชการและลูกจ้างเฉพาะกลุ่มศึกษานิเทศก์ จานวน 1 ครั้ง
5) จัดทาคาสั่งมอบหมายลูกจ้าง (เฉพาะผู้ทาความสะอาด) จานวน 1 ครั้ง
6) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.ราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติงานตามคาสั่งฯ จานวน 73 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ท าให้ ง านบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ตามเป้ า หมายของหน่ ว ยงาน
งานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
3. ชื่องาน การจัดหา การซ่อมบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงานฯ
3.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ จานวน 150 ครั้ง
2) การจัดหาซ่อมบารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ จานวน 54 ครั้ง
3.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอและมีระบบการสื่อสารทันสมัยพร้อมใช้งาน ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ
4. ชือ่ งาน งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
4.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดาเนินการเกี่ยวกับงานปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม จานวน 6 งาน ดังนี้
1) จัดทาป้ายบุคลากรประจากลุ่มทุกกลุ่ม จานวน 10 กลุ่ม
2) จั ดท าป้ ายชื่ อห้ องประชุ ม และป้ ายต้ อนรั บห้ องประชุ ม จ านวน 4 ห้ อง ได้ แก่
หอประชุมปักษาสวรรค์ ห้องประชุมพุดพิชญา ห้องประชุมหิรัญญิการ์ และห้องประชุมลดาวัลย์
3) ดาเนินการรื้อถอนป้อมยาม เพื่อเตรียมพื้นที่สร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์
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4) ดาเนิ นการรื้ อย้ ายโรงจอดรถยนต์ เพื่อเตรียมพื้นที่ในการสร้างหลั งคาคลุ มลานกีฬา
อเนกประสงค์ และประตูทางเข้าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) ดาเนินการซ่อมแซมอาคารกาสะลอง เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนสาหรับพนักงานขับรถยนต์
6) ดาเนินการซ่อมแซมระบบน้าประปา และระบบระบายน้าของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ส วยงาม มี ค วามร่ ม รื่ น สะอาด เป็ น
ส านั ก งานน่ า อยู่ มี ค วามปลอดภั ย มี ภ าพลั ก ษณ์ แ ละสภาพแวดล้ อ มที่ ดี เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและ
การให้บริการ
2) ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่ดี
5. ชื่องาน การจัดสวัสดิการสานักงาน จัดหรีดเคารพศพ, จัดเตรียมของเยี่ยม ของที่ระลึกตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
1) จัดเยี่ยมบุคลากรในสานักงาน ที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือที่บ้าน
(ของเยี่ยมในวงเงิน 1,000 บาท) จานวน 3 ราย
2) เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพของข้าราชการและลูกจ้างในสานักงาน ที่เสียชีวิต
รวมทั้งบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่เสียชีวิต จานวน 1 ราย
3) จั ดหรี ดคาราวะศพ ผู้ บริห ารสถานศึกษารวมทั้งบิดา มารดา ภรรยาและครู
ที่เสียชีวิต จานวน 10 ราย
5.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราว นอกเหนือไปจากสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการ
2) เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
3) บริ ก ารหรื อ จั ด กิจ กรรมอัน ก่ อ ให้ เ กิด ประโยชน์ แก่ ข้ าราชการครู แ ละบุ คลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว
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6. ชื่องาน รวบรวมเงินบริจาคงานกฐินพระราชทาน และงานขอความร่วมมือจาหน่ายสิ่งของ
ต่าง ๆ ของ สพฐ. และหน่วยงานอื่น
6.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
1) บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ได้ร่วมบริจาคเงินในงานกฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2564 เป็นจานวนเงิน 10,000 บาท
2) ข้าราชการครูและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมซื้อดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ จานวน 1,000 ดอก เป็นเงิน 10,000 บาท
3) บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา
ร่วมสนับสนุนการจาหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจาปี 2564 เป็นจานวนเงิน 40,000 บาท
6.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ความร่วมมือให้ความสาคัญในการบริจาคเงิน
ทาบุญและร่วมงานกุศล เป็นประจาทุกปี
2) บุ ค ลากรในสั ง กั ด มี จิ ต ส านึ ก ระลึ ก ถึ ง พระคุ ณ แม่ แ ละบทบ าทของแม่
ที่มีต่อครอบครัวในวันแม่แห่งชาติ
7. ชื่องาน กองทุน/มูลนิธิ
7.1. ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
1. มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอาเภอวัดเพลง
1) จั ดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่ว ยเหลื อนัก เรียนยากจนอาเภอวัดเพลง
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
2) จัดทาหนังสือแจ้งประชุม และระเบียบวาระการประชุม เพื่อแจ้งคณะกรรมการ
จ านวน 10 คน มี ต าแหน่ ง ประธานกรรมการ 1 คน ต าแหน่ ง รองประธานกรรมการ 1 คน
ตาแหน่งกรรมการ 5 คน ตาแหน่งเหรัญญิก จานวน 1 คน ตาแหน่งเลขานุการ จานวน 1 คน
- นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว ประธานกรรมการ
- นายสาราญ สุขาภิรมย์ รองประธานกรรมการ
- นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ เหรัญญิก
- นางวัลนิภา สุวรรณสอาด เลขานุการ
3) นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่ออนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุม
อนุญาตผู้ดาเนินการตรวจบัญชีรับรองงบดุลในปีต่อไป พิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ประจาปี ฐานะการเงิน
และงบดุลประจาปี 2563
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ฐานะการเงินและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ เงินฝากประจา จานวนเงิน
240,563.87
เงินฝากออมทรัพย์ จานวนเงิน
13,459.07
รวม
จานวนเงิน
254,022.94
หนี้สิน
(ค่าสอบบัญชี ปี 2563)
2,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

ทุนมูลนิธิ

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
102,299.99 บาท
ทุนสมทบสะสม
112,692.41 บาท
รวม
214,992.40 บาท
ดอกผลสะสม ดอกผลสะสม ถึงปี 2563
35,900.30 บาท
ดอกผลสะสม ปี 2563
1,130.24 บาท
รวม
37,030.54 บาท
4) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 จั ด สรรเงิ น
ให้นักเรียนในอาเภอวัดเพลง จานวน 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท โดยคัดเลือก
จากโรงเรียน 7 แห่ง ในเขตอาเภอวัดเพลง และเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
5) การจั ดสรรเงินผลประโยชน์ของมูลนิธิ ประจาปี 2563 (ดอกผลสะสม)
จากรายงานฐานะการเงินและงบดุล เมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มูลนิธิดอกผลสุทธิในส่วนที่เหลือ
จากการจั ด สรรให้ โ รงเรี ย นในอ าเภอวั ด เพลงทั้ ง 7 แห่ ง จ านวน 30,030.54 บาท โดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ มูลนิธิได้พิจารณาเงินผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ จานวน 30,030.54 บาท
โดยจัดสรรดังนี้
- มอบเป็ นทุ นการศึ กษาแก่ นั กเรี ยนในเขตอ าเภอวั ดเพลงทุ กโรงเรี ยน
ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยจัดสรรให้โรงเรียนในอาเภอวัดเพลง จานวน 7,000 บาท จานวน 7
ทุน ๆ ละ 1,000 บาท และจัดสรรเงินให้โรงเรียนในเครือข่าย จานวน 9 เครือข่าย ๆ ละ 1 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ตามที่จ่ายจริง
จานวน 9,000 บาท
- สาหรับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) สาหรับซื้อเครื่อง
อุปโภคบริโภค ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
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2. มูลนิธิการประถมศึกษา สานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
1) ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษา สานักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563
2) จัดทาหนังสือแจ้งประชุมและระเบียบวาระการประชุม เพื่อแจ้งกรรมการ
จ านวน 15 คน มี ต าแหน่ ง ประธานกรรมการจ านวน 1 คน ต าแหน่ งรองประธานกรรมการ จ านวน 2 คน
ตาแหน่ งกรรมการ จานวน 9 คน ตาแหน่งเหรัญญิก จานวน 1 คน ตาแหน่งเลขานุการ จานวน 1 คน
ตาแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน
- นายสุกรี สวามิภักดิ์
ประธานกรรมการ
- นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว
รองประธานกรรมการ
- นายสาราญ สุขาภิรมย์
รองประธานกรรมการ
- นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ เหรัญญิก
- นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุล เลขานุการ
3) น าเสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการมู ลนิ ธิ เพื่ ออนุ มั ติ และเสนอให้ ที่ ประชุ ม
อนุญาตผู้ดาเนินการตรวจบัญชีรับรองงบดุลในปีต่อไป ฐานะการเงินและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
เงินสดในมือ
จานวนเงิน
1,000.00 บาท
เงินฝากประจา
จานวนเงิน 1,194,131.49 บาท
เงินฝากประจา
จานวนเงิน
242,528.57 บาท
เงินฝากออมทรัพย์ จานวนเงิน
44,884.61 บาท
รวม
จานวนเงิน
288,413.18 บาท
หนี้สิน

ทุนมูลนิธิ

ค่าสอบบัญชี ปี 2563
รวม

ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
ทุนสมทบสะสม
รวม
ดอกผลสะสม ดอกผลสะสม ถึงปี 2563
(รายได้ (ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายประจาปี
รวม

2,000.00
2,000.00

บาท
บาท

200,000.00
48,528.55
248,525.55
41,068.55
(3,183.92)
37,884.63

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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4) การใช้จ่ายและจานวนเงินคงเหลือจากการจัดสรรผลประโยชน์ของมูลนิธิ
ประถมศึกษาจังหวัด สปจ.ราชบุรี ประจาปี 2562 จานวนเงิน 188,875.58 บาท มีรายละเอียดดังนี้
ที่

1
2

2
3

รายการเงินคงเหลือจาก
เงินคงเหลือ
เงิน
เงิน
การจัดสรรผลประโยชน์
ประจาปี
จัดสรร จัดสรร
ประจาปี 2562
2562
ที่ใช้ไป
งบประมาณทั้งหมด
๑๘๘,๘๗๕.๕๘
เงิ น ช่ วยเหลื อนั กเรี ย นที่ ขาดแคลนทุ นการศึ กษา
เครื่องเขียน เสื้ อผ้า อาหารกลางวัน ได้รับภัยพิบัติ
ในสถานศึกษา หรือมีความบกพร่องทางร่างกาย ยอด
จัดสรร จานวน 80,000 บาท ดังนี้
2.1 สพป.ราชบุรี เขต 1
50,000
2.2 สพป.ราชบุรี เขต 2
30,000 6,000
เงินช่วยเหลือข้าราชการครูและลูกจ้าง
30,000
เงิ น สนั บสนุ นการจั ดกิ จ กรรมเกี่ ยวกั บการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน จัดสรรเป็นคราวๆ ยอดจัดสรร จานวน
60,000 บาท ตามรายการ ดังนี้
3.1 งานมุทิตาจิ ต ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้า ประจาปี 2562 ของ สพป.ราชบุรี
เขต 1
20,000 20,000
3.2 งานมุทิตาจิ ต ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้าง ประจาปี 2562 ของ สพป.ราชบุรี
เขต 2
20,000 20,000
3.3 ร่วมทอดผ้าป่า สพป.ราชบุรี เขต 1
20,000 20,000
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-

-

ที่
4
5
6
7

รายการเงินคงเหลือจาก
เงินคงเหลือ
เงินจัดสรร
เงินจัดสรร
การจัดสรรผลประโยชน์
ประจาปี
ที่ใช้ไป
คงเหลือ
ประจาปี 2562
2562
เงินจัดสรรเพื่อร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ
10,000
10,000
เพื่อสาธารณประโยชน์
ค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
2,000
2,000
ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจาปี 2562
1,651.24
1,651.24
ค่าอาหารว่าง
1,050
1,050
รวมทั้งสิ้น
๑๘๘,๘๗๕.๕๘ 184,701.24 70,701.24 118,174.34
3. มูลนิธิการศึกษาเกษม ศรีวิรัตน์
1) ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ มคณะกรรมการมู ล นิ ธิ ก ารศึ กษาเกษม ศรี วิ รั ต น์
โดยจัดประชุม เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563
2) จัดทาหนั งสือแจ้งคณะกรรมการประชุมและระเบียบวาระการประชุม กรรมการ
ชุดจานวน 10 คน มีตาแหน่งประธานกรรมการจานวน 1 คน ตาแหน่งรองประธานกรรมการ จานวน 1 คน
ตาแหน่งกรรมการ จานวน 6 คน ตาแหน่งเหรัญญิก จานวน 1 คน ตาแหน่งเลขานุการ จานวน 1 คน
- นายถวิล ศรีจันทร์แก้ว
ประธานกรรมการ
- นายสุริยา พิทูรสกุล
รองประธานกรรมการ
- นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ เหรัญญิก
- นางวัลนิภา สุวรรณสะอาด เลขานุการ
3) นาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่ออนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุมอนุญาต
ผู้ดาเนินการตรวจบัญชีรับรองงบดุลในปีต่อไป
ฐานะการเงินและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์ เงินสดในมือ
1,000.00
บาท
เงินฝากประจา
44,884.61
บาท
เงินฝากออมทรัพย์
42,528.51
บาท
รวม
288,413.18
บาท
หนี้สิน

ค่าสอบบัญชี ปี 2562 - 2563

ทุนมูลนิธิ ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
ทุนสมทบสะสม
รวม
ดอกผลสะสม
รวมดอกผลสะสม

1,000.00

บาท

200,000.00
48,528.55
248,528.55

บาท
บาท
บาท

41,068.55

บาท
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4) คณะกรรมการมูลนิธิมีมติเห็ นชอบการจัดสรรเงินผลประโยชน์ของมูลนิธิฯ
(ดอกผลสะสม) ซึ่ ง มี จ านวน 37,884.63 บาท เพื่อ ช่ ว ยเหลื อกิ จ การการศึ ก ษาตามวัต ถุ ป ระสงค์
ของมูลนิธิที่กาหนด มีรายละเอียด ดังนี้
1. เพื่อเป็นทุ นการศึก ษาแก่นัก เรีย น ในสั ง กัดส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเขต 2 ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. ช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนซึ่งไม่สามารถ
จะช่วยตัวเองได้
3. สนับสนุนนักเรียนยากจนที่เรียนดีให้มีโอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้น
4. เพื่อดาเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
โดยจัดสรรให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ เขต 2
แห่งละ 10,000 บาท และจัดสรรให้กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 จานวน
10,000 บาท ส าหรั บ เงิ น คงเหลื อ จ านวน 7,884.63 บาท เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ในข้ อ 2 , 3
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุมของมูลนิธิฯ
7.1.2) เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบรี
เขต 1 และเขต 2 ที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสเรียน
ในระดับสูงขึ้น
2) นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
3) ช่ ว ยเหลื อ นั กเรี ยนที่ มี ความบกพร่ องทางด้ านร่ างกายหรื อที่ ได้ รั บ ภั ย พิ บั ติ
ในสถานศึกษา
8. ชื่องาน กองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคต สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
8.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
8.1.1) เชิงปริมาณ
1) ดาเนินการให้ผู้กู้เงินตามลาดับที่ได้จัดไว้
2) ผู้ ไ ด้ รั บ เงิ น กู้ ยื ม กองทุ น สวั ส ดิ ก ารจั ก รยานสู่ อ นาคต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 7 ราย ๆ ละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 140,000 บาท
8.1.2) เชิงคุณภาพ
ผู้ที่ยื่นกู้ได้นาเงินไปใช้ประโยชน์ ในการดารงชีวิต นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจาก
ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติ
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9. ชื่องาน กองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ เพื่อการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
9.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
9.1.1) เชิงปริมาณ
จ านวนผู้ กู้ ยื ม เงิ น กองทุ น ชลอ กองสุ ท ธิ์ ใ จ เพื่ อ การประถมศึ ก ษาจั ง หวั ด ราชบุ รี
มีทั้งสิ้น 9 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท
9.1.2) เชิงคุณภาพ
ผู้ กู้ เ งิ น จากกองทุ น ได้ รั บ เงิ น กู้ จ ากกองทุ น เพื่ อ น าไปใช้ ป ระโยชน์ น อกเหนื อ
จากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติ
10. ชื่องาน การให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามงานวิจัยของนักศึกษา
10.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
10.1.1) เชิงปริมาณ
ให้ความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น 10 ครั้ง
10.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามของหน่วยงานและผู้ขอความร่วมมือได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
11. ชื่องาน การมอบอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและ สพฐ.
11.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
11.1.1) เชิงปริมาณ
- แจ้งหนังสือราชการให้ทุกกลุ่ม จานวน 1 เรื่อง
11.1.2) เชิงคุณภาพ
- บุคลากรทุกกลุ่มและหน่วยงานในสังกัดทราบและมีแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
12. ชื่องาน งานการจัดเวรยามรักษาการณ์ของสานักงาน
12.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
12.1.1) เชิงปริมาณ
1) แต่งตั้งคาสั่งอยู่เวร-ตรวจเวรรักษาการณ์ จานวน 12 ครั้งๆ ละ 45 คน
2) แต่งตั้งคาสั่งอยู่ยาม-ตรวจยามรักษาการณ์ จานวน 12 ครั้งๆ ละ 4 คน
3) แต่ ง ตั้ ง ค าสั่ ง อยู่ เ วร-ตรวจเวรในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม-กั น ยายน 2564
(เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) จานวน 2 ครั้งๆ ละ 68 คน
4) แต่งตั้งเวร One Stop Service จานวน 12 ครั้งๆ ละ 6 คน
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12.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานที่ราชการของหน่วยงานมี ข้าราชการรับผิดชอบการอยู่เวรและตรวจเวรตาม ที่ได้รับ
มอบหมาย ทาให้สถานที่ราชการมีความปลอดภัย
13. ชื่ อ งาน ประชุ ม ประจ าสั ป ดาห์ ของรองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถม ศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
13.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
13.1.1) เชิงปริมาณ
จัดประชุมประจาสัปดาห์ของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 24 ครั้ง
โดยมีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน
13.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ผอ.สพป.รบ.1 /รอง ผอ.สพป.รบ.1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ มีความเข้าใจ
นโยบายและแนวทางการดาเนินงานของ สพฐ. และ สพป.รบ.1
2) ผอ.สพป.รบ.1 /รอง ผอ.สพป.รบ. 1 /ผอ.กลุ่ ม/หน่ว ย และศึกษานิเทศก์
ทราบผลการดาเนินงานของ สพฐ.
3) ผอ.สพป.รบ.1 /รอง ผอ.สพป.รบ.1 /ผอ.กลุ่ ม /หน่ ว ย และศึ ก ษานิ เ ทศก์
ได้รับฟังความคิดเห็น มีการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
14. ชื่องาน โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (ธอส.)
14.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
14.1.1) เชิงปริมาณ
จานวนครูกู้เงินทุนหมุนเวียน รวม 5 ราย (วงเงินรายละ 500,000 บาท)
14.1.2) เชิงคุณภาพ
ผู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูเกิดความพึงพอใจที่ได้รับการช่วยเหลือ
15. ชื่องาน ยานพาหนะเกี่ยวกับการจัดทาทะเบียนคุมดูแล การใช้ การบารุงรักษา ซ่อมแซม
ยานพาหนะและการใช้น้ามันเชื้อเพลิง
15.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
15.1.1) เชิงปริมาณ
มีการใช้รถสานักงานจานวน 155 ครั้ง ดังนี้
เดือนตุลาคม 2563
24
ครัง้
เดือนพฤศจิกายน 2563 20
ครั้ง
เดือนธันวาคม 2563
26
ครั้ง
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เดือนมกราคม 2564
5
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 14
เดือนมีนาคม 2564
12
เดือนเมษายน 2564
10
เดือนพฤษภาคม 2564 14
เดือนมิถุนายน 2564
8
เดือนกรกฎาคม 2564
8
เดือนสิงหาคม 2564
10
เดือนกันยายน 2564
4
รวม
155

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

รายการรถยนต์ราชการ
ชนิดรถ

จานวน (คัน)

หมายเลขทะเบียน

กระบะตอนเดียว

2

บย – 3580 ราชบุรี
บย – 8332 ราชบุรี

กระบะตอนเดียวมีหลังคา

3

ม – 6871 ราชบุรี
ม – 6332 ราชบุรี
ม – 7140 ราชบุรี

กระบะสี่ประตูมีหลังคา

1

กฉ – 6518 ราชบุรี

กระบะสองประตู (แค็บ)มีหลังคา

1

บบ – 6737 ราชบุรี

รถยนต์นั่ง 2 ตอนแวน

1

กต – 4327 ราชบุรี

รถตู้

3

นข – 1963 ราชบุรี
นข – 1964 ราชบุรี
นข – 5088 ราชบุรี
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รายการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน
บย-8332 ราชบุรี
กฉ-6518 ราชบุรี
บบ-6737 ราชบุรี
กต-4327 ราชบุรี

นข-1963 ราชบุรี

นข-1964 ราชบุรี
นข-5088 ราชบุรี

ครั้งที่
วัน เดือน ปี ที่ซ่อม
1
9 กันยายน 2564
1
22 ธันวาคม 2563
2
17 มิถุนายน 2564
1
22 ธันวาคม 2563
2
9 กันยายน 2564
1
22 ธันวาคม 2563
2
16 มีนาคม 2564
3
23 กันยายน 2564
1
22 ธันวาคม 2563
2
21 มิถุนายน 2564
3
9 กันยายน 2564
1
22 ธันวาคม 2563
2
9 กันยายน 2564
1
14 มกราคม 2564
2
17 มิถุนายน 2564
3
21 มิถุนายน 2564
4
23 กันยายน 2564
รวมเงินทั้งสิ้น
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จานวนเงิน
5,992
4,100
4,280
2,770
4,280
8,520
4,200
26,643
10,080
8,217.60
17,976
11,380
15,408
1,230
2,033
4,280
13,696
145,085.60
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การใช้น้ามันเชื้อเพลิง
ประจาเดือน
ตุลาคม

จานวนเงิน

2563

11,496.87

พฤศจิกายน 2563

13,635.55

ธันวาคม

2563

27,357.04

มกราคม

2564

4,045.20

กุมภาพันธ์ 2564

9,951.71

มีนาคม

2564

23,424.39

เมษายน

2564

7,885.97

พฤษภาคม 2564

9,078.03

มิถุนายน 2564

9,078.03

กรกฎาคม 2564

3,040.88

สิงหาคม

2564

5,006.16

กันยายน 2564

15,639.65

รวมเงินทั้งสิ้น

137,790.29

15.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สามารถจัดรถเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการได้อย่างปลอดภัยและทันตามเวลาที่กาหนด
2) รถยนต์ราชการมีสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกคัน
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16. ชื่องาน การขออนุญาตไปราชการในสานักงาน
16.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
16.1.1) เชิงปริมาณ
1) ปีงบประมาณ 2564 การขออนุญาตไปราชการ ดังนี้
ประจาเดือน
จานวนครั้งที่ไปราชการ
ตุลาคม
2562
55
พฤศจิกายน 2562
120
ธันวาคม 2562
167
มกราคม 2563
118
กุมภาพันธ์ 2563
129
มีนาคม
2563
147
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
88
มิถุนายน 2563
53
กรกฎาคม 2563
229
สิงหาคม 2563
166
กันยายน 2563
375
รวม
1,647
16.1.2) เชิงคุณภาพ
- เมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปราชการสามารถลงเวลาได้อย่างเป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วน
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17. ชื่องาน การลาต่างๆ ของข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
17.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
17.1.1) เชิงปริมาณ
จานวนวันลาประเภทต่างๆ ในปีงบประมาณ 2564 ตามตารางดังนี้
ประจาเดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวม

ลา
พักผ่อน
39
46
29
6
36
18
21
4
12
10
2
15
238

ลากิจ

ลาป่วย

-

24
14
11
4
9
8
7
4
11
6
3
101

ลา
อุปสมบท
-

ลา
คลอดบุตร
1
1

17.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถตอบคาถามผู้มาติดต่อราชการได้ว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดมีการลาพักผ่อน ลาป่วยและลา
กิจ วันใดเพื่อสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ
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18. ชื่องาน การควบคุมบัญชีลงเวลา และการรายงานการมาปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ และลูกจ้าง
18.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
18.1.1) เชิงปริมาณ
จานวนเวลาปฏิบัติราชการการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 236 ครั้ง ตามตารางดังนี้

เดือน
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63

ธันวาคม 63
มกราคม 64
กุมภาพันธ์ 64

มีนาคม 64
เมษายน 64
พฤษภาคม 64

มิถุนายน 64
กรกฎาคม 64

สิงหาคม 64
กันยายน 64
รวม

จานวน จานวน
ไป
ลา
วันทาการ บุคลากร ราชการ พักผ่อน
20
19
20
20
18
23
17
18
21
18
21
21
236

79
79
80
80
78
79
77
77
78
78
78
79

26
22
38
13
17
65
23
1
4
2
211

39
46
29
6
36
18
21
4
12
10
2
15
238

ลา
กิจ

ลา
ป่วย

ลา
อุปสมบท

-

24
14
11
4
9
8
7
4
11
6
3
101

-

ลา
คลอด
บุตร
1
1

18.1.2) เชิงคุณภาพ
การลงเวลาปฏิบัติราชการ คือ เวลามีเรื่องราวหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ บัญชีลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ จะเป็นหลักฐานอย่างดีที่ช่วยให้เราทราบว่าเราอยู่ที่ทางานหรืออยู่ที่ใด หรือมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการหรือไม่
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19. ชื่องาน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
19.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
19.1.1) เชิงปริมาณ
ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด , รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ผู้อานวยการกลุ่ม / หน่วย และเจ้าหน้าดาเนินการ
จัดประชุม จานวน 205 คน จานวน 2 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2564
หอประชุมปักษาสวรรค์
- ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ประชุมโดยระบบทางไกล
โดยมีผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน
19.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจนโยบายและแนวทางการดาเนินงานของ สพป.รบ. 1
2) ผู้บริหารสถานศึกษาทราบผลการดาเนินงานของ สพป.รบ. 1
3) ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับฟังความคิดเห็น มีการเสนอแนะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
20. ชื่องาน การรายงานมาตรการประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ
ผ่านระบบ e-report.energy.go.th
20.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
20.1.1) เชิงปริมาณ
1) การจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และน้ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 มีปริมาณการใช้ ดังนี้
ค่าไฟฟ้า (จัดเก็บจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
- ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564)
46,504.10 หน่วย จานวนเงิน 204,527.26 บาท
- ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)
34,042.72 หน่วย จานวนเงิน 165,371.79 บาท
- ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)
40,530.97 หน่วย จานวนเงิน 205,686.46 บาท
- ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)
33,820.00 หน่วย จานวนเงิน 169,910.76 บาท
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ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (จัดเก็บจากกลุ่มอานวยการ)
- ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)
1,995.00 ลิตร
จานวนเงิน 47,066.20 บาท
- ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)
727.00 ลิตร
จานวนเงิน 18,956.99 บาท
- ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)
856.00 ลิตร
จานวนเงิน 24,193.74 บาท
- ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)
513.05 ลิตร
จานวนเงิน 20,490.64 บาท
2) จัดเก็บข้อมูลสาหรับการจัดทาค่าดัชนีการใช้พลังงาน ดังนี้
จานวนบุคลากร (ที่มาทางานเต็มเวลาทาการตลอดทั้งเดือน) จัดเก็บจากกลุ่มอานวยการ
- ตุลาคม 2563 จานวน 78 คน - พฤศจิกายน 2563 จานวน 78 คน
- ธันวาคม 2563 จานวน 79 คน - มกราคม 2564 จานวน 80 คน
- กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 80 คน - มีนาคม 2564
จานวน 79 คน
- เมษายน 2564 จานวน 79 คน - พฤษภาคม 2564 จานวน 79 คน
- มิถุนายน 2564 จานวน 79 คน - กรกฎาคม 2564 จานวน 79 คน
- สิงหาคม 2564 จานวน 77 คน - กันยายน 2564 จานวน 77 คน
เวลาทาการ (เวลาทางานตามปกตินับรวมตลอดทั้งเดือน เฉพาะวันทาการ)
- ตุลาคม 2563 จานวน 160 ช.ม. - พฤศจิกายน 2563 จานวน 152 ช.ม.
- ธันวาคม 2563 จานวน 160 ช.ม. - มกราคม 2564 จานวน 160 ช.ม.
- กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 152 ช.ม. - มีนาคม 2564 จานวน 184 ช.ม.
- เมษายน 2564 จานวน 136 ช.ม. - พฤษภาคม 2564 จานวน 184 ช.ม.
- มิถุนายน 2564 จานวน 168 ช.ม. - กรกฎาคม 2564 จานวน 160 ช.ม.
- สิงหาคม 2564 จานวน 168 ช.ม. - กันยายน 2564 จานวน 176 ช.ม.
จานวนการใช้ยานพาหนะ (จานวนครั้งที่ใช้ยานพาหนะออกไปให้บริก ารแก่โ รงเรียนในสังกัด
หรือประสานงานราชการต่าง ๆ นับรวมตลอดทั้งเดือน) จัดเก็บจากกลุ่มอานวยการ
- ตุลาคม 2563 จานวน 204 ครั้ง - พฤศจิกายน 2563 จานวน 351 ครั้ง
- ธันวาคม 2563 จานวน 410 ครั้ง - มกราคม 2564 จานวน 210 ครั้ง
- กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 325 ครั้ง - มีนาคม 2564 จานวน 233 ครั้ง
- เมษายน 2564 จานวน 185 ครั้ง - พฤษภาคม 2564 จานวน 192 ครั้ง
- มิถุนายน 2564 จานวน 175 ครั้ง - กรกฎาคม 2564 จานวน 156 ครั้ง
- สิงหาคม 2564 จานวน 71 ครั้ง - กันยายน 2564 จานวน 214 ครั้ง
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จานวนผู้ เข้ามาใช้บริการ (จานวนครั้งที่บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการในวันทาการในแต่ล ะวัน
นับรวมตลอดทั้งเดือน) จัดเก็บจากทุกกลุ่มในสานักงาน
- ตุลาคม 2563 จานวน 2,950 ครั้ง - พฤศจิกายน 2563 จานวน 3,100 ครั้ง
- ธันวาคม 2563 จานวน 4,350 ครั้ง - มกราคม 2564 จานวน 4,080 ครั้ง
- กุมภาพันธ์ 2564 จานวน 4,759 ครั้ง - มีนาคม 2564 จานวน 2,315 ครั้ง
- เมษายน 2564 จานวน 1,965 ครั้ง - พฤษภาคม 2564 จานวน 2,130 ครั้ง
- มิถุนายน 2564 จานวน 2,320 ครั้ง - กรกฎาคม 2564 จานวน 1,980 ครั้ง
- สิงหาคม 2564 จานวน 1,315 ครั้ง - กันยายน 2564 จานวน 1,980 ครั้ง
จานวนพื้น ที่ใช้ส อยภายในอาคาร (นับรวมทุกอาคารของหน่ว ยงาน ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงาน
รวมพื้นที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ) มีพื้นที่ 2,416.60 ตารางเมตร
จานวนพื้นที่การให้บริการ (พื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมด ที่ต้องออกไปให้บริการโรงเรียนในสังกัด
และการติดต่อประสานงานต่างๆ) มีพื้นที่ครอบคลุม 6 อาเภอ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร
20.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สามารถจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรายงานผ่ า นระบบในเว็ บ ไชต์
www.e-report.energy.go.th ของสานักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
2) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และน้ามันเชื้อเพลิง กับข้อมูลสาหรับการจัดทา
ค่าดัชนีการใช้พลังงานแล้ว ปรากฏผลว่าสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการใช้
ไม่เกินค่ามาตรฐาน
21. ชื่องาน งานเลขานุการผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
21.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
21.1.1) เชิงปริมาณ
1) จัด ท าทะเบีย นคุม หนัง สือ ราชการ ที ่ผู ้อ านวยการส านัก งานเขตพื ้น ที่
การศึกษาลงนามสั่งการแล้ว จานวน 5,064 เรื่อง
2) จัดทาบันทึกการนัดหมายการประชุม รวมทั้งสิ้น 651 ครั้ง โดยผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาไปประชุมด้วยตนเอง จานวน 426 ครั้ง และมอบหมายให้รองผู้อานวยการ
หรือผู้รับผิดชอบไปประชุมแทน จานวน 225 ครั้ง
3) การขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จานวน 34 ครั้ง
4) จัดทาทะเบียนคุมรับ-ส่งหนังสือ”ลับ” จานวน 166 เรื่อง
5) จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม การออกเกี ย รติ บั ต รของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 1,446 ฉบับ
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21.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สามารถสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การของผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาทั้งด้านการบริหารองค์กร งานธุรการ งานติดต่อประสานงานและงานบริการ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ
2) สามารถตรวจสอบรายงานกาหนดการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลา
3) ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ มีความสะดวก
รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ
22. ชื่องาน การจัดทารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
22.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
22.1.1) เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัด จานวน 173 โรงเรียนและ1 สาขา สามารถจัดทารายงาน
การควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ มีประสิทธิภ าพ และจัดส่ง รายงานการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในไปยังสานักตรวจเงิน แผ่นดินจังหวัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่ 30
ธันวาคม 2564
2) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือข้าราชการครูผู้รับผิดชอบ และบุคลากรทางการศึกษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในและสามารถวางระบบควบคุมภายในและปรับใช้กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
3) บุ คลากรทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 สามารถจัดทารายงานการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องตามระเบีย บฯ มีประสิท ธิภ าพ และจัดส่ง
รายงานการการควบคุมภายในไปยังสานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
22.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สามารถดาเนินกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
2) สามารถป้องกันความสูญเสียของทรัพยากร
3) สามารถรายงานทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้
4) เป็น เครื ่อ งมือ ก ากับ ให้ก ารปฏิบ ัต ิง านด้า นต่า งๆ สอดคล้อ งกับ กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด
5) การดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดทาให้ลดความเสี่ยงลงได้ในระดับที่น่าพอใจ
ยอมรับได้
6) เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการกากับดูแลและปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง
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7) บุ ค ลากรในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
เกิดความพึงพอใจในด้านการปฏิบั ติงานสามารถปฏิบัติงานในระดับมากเกือบทุก ด้าน แสดงว่าระบบ
การควบคุ มภายใน สามารถทาให้ การปฏิบั ติงาน การให้ บริการ ของข้ าราชการมีความรวดเร็ ว ถู กต้อง
บรรยากาศเป็นกันเองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
23. ชื่องาน การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
23.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
23.1.1) เชิงปริมาณ
รายงานผลการดาเนินงานผ่านระบบ KRS ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง
23.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทาตัวชี้วัดการประเมิน
ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิภ าพในการปฏิบั ติ ราชการ ปีง บประมาณ พ.ศ. 256 4
ตามกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ และตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ และรายงานผลในระบบ
โปรแกรม KRS ได้ครบถ้วนตามช่วงระยะเวลาที่ กพร.กาหนด
2) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ตามกรอบแนวทางการบริหารราชการตามนโยบายรัฐบาล และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาลังดาเนินการตรวจให้คะแนน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะประกาศผลคะแนนประมาณทุกต้นปี
24. ชื่องาน การประเมินสถานะหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)
24.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
24.1.1) เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการรายงานผลการ
ประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ได้ครบถ้วนทั้ง 7 หมวด ได้แก่
หมวด 1 การนาองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
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โดยประกอบด้วยข้อใหญ่และข้อย่อย ดังนี้
หมวด 1 การนาองค์การ
ข้อ 1.1.1 การนาระบบองค์การของผู้บริหาร
ข้อ 1.1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
ข้ อ 1.1.3 การน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการสื่ อ สารภายในองค์ ก าร เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความทั่วถึง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
ข้อ 1.2 สพท. ไม่ต้องดาเนินการข้อนี้
ข้อ 1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
ข้อ 1.4 การคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ข้ อ 2.1 แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข อง สพท. ที่ ต อบสนองความท้ า ยทาย
สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน
ข้อ 2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ข้อ 2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน
ข้อ 2.4 การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว
หมวด 3 การให้ความสาคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้ อ 3.1 ระบบข้ อ มู ล และสารสนเทศที่ ทั น สมั ย เพื่ อ น ามาใช้ ป ระโยชน์
ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง
ข้อ 3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อนามาใช้ประโยชน์
ข้ อ 3.3 การสร้ า งนวั ต กรรมการบริ ก ารที่ ส ร้ า งความแตกต่ า ง และสามารถ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะ
ข้อ 3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ข้อ 4.1 การกาหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
ข้อ 4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อนาไปสู่การพัฒนาแก้ไข
ข้อ 4.3 การจัดการความรู้และใช้องค์ความรู้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ข้อ 4.4 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และปรับระบบการทางานให้เป็นดิจิทัล
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ข้อ 5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์
ข้อ 5.2 ระบบการทางานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์
ข้อ 5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ดี มีประสิทธิภาพ
ข้อ 5.4 ระบบพัฒนาบุคลากร
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หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ข้อ 6.1 กระบวนการทางานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end
process)
ข้อ 6.1.1 การออกแบบกระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process)
ข้อ 6.1.2 การกาหนดตัวชี้วัดในการติดตามควบคุมกระบวนการจัดและส่งเสริม
การจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพื่อนาสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ข้อ 6.2 การสร้ างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิ ต กระบวนการ และบริการ
กระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ข้ อ 6.3 การลดต้ น ทุ น และการใช้ ท รั พ ยากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแข่งขัน
ข้อ 6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ
ข้อ 7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ
ข้อ 7.1.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ
(1) ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น โครงการส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย น
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อ 7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน
(2) ร้อยละความสาเร็จในการสารวจความพร้อมของนักเรียนในการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข้อ 7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร
(2) จ านวนนวั ต กรรมที่ เ กิ ด จากการสร้ า งและพั ฒ นาแนวคิ ด
การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน เช่น จานวนบุคลากรในสังกัดที่ได้รับรางวัล OBEC AWARDS
ข้อ 7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ
(2) ร้อยละระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงาน (ITA)
ข้ อ 7.5 การบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต ามตั ว ชี้ วั ด ด้ า นผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(1) ระดับความสาเร็ จ ตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ข้ อ 7.6 ก า ร บ ร ร ลุ ผ ล ลั พ ธ์ ต า ม ตั ว ชี ้ ว ั ด ด้ า น ก า ร ล ด ต้ น ทุ น ก า ร ส ร้ า ง
นวั ต กรรมและการจัดการ กระบวนการ
(3) ร้ อ ยละของการพั ฒ นาระบบรายงานข้ อ มู ล ด้ า นการเงิ น ของ
สถานศึกษาในสังกัด (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
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24.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทาข้อมูลเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ได้ครบถ้วนทุกข้อ
ทุกหมวดอย่างมีคุณภาพ
25. ชื่องาน One stop service
25.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
25.1.1) เชิงปริมาณ
ผู้มารับบริการติดต่อราชการ จานวนทั้งสิ้น 1,409 คน แยกเป็นข้าราชการบานาญ
1,250 คน และข้าราชการปกติ จานวน 159 คน
25.1.2) เชิงคุณภาพ
1) การจัดทาหนังสือรับรองและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความครบถ้วนถูกต้อง
2) ผู้มาติดต่อขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับการบริการที่ตรงตาม
จุดประสงค์ และได้รับบริการที่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จใน ณ จุดเดียว
26. ชื่องาน งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
26.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
26.1.1) เชิงปริมาณ
1) งานรับ – ส่งหนังสือ ในกลุ่มอานวยการของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หนังสือรับภายใน – ภายนอก
จานวน 4,868 เรือ่ ง
- หนังสือส่ง
จานวน 3,369 เรื่อง
26.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือถูกต้องครบถ้วน
2) การลงรับหนังสือถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
3) เสนอหรือส่งหนังสือให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด
4) ส่งหนังสือราชการได้ทันเวลาและถูกต้องครบถ้วน
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27. ชื่องาน การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจา
27.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
27.1.1) เชิงปริมาณ
1) จั ดทาค าสั่ งแก้ไขเพิ่มเติมข้าราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
(เฉพาะกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มอานวยการ) จานวน 1 ครั้ง (เฉพาะกลุ่มบริหารงานบุคคล) จานวน 2 ครั้ง
2) จัดทาคาสั่งการกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้าง จานวน 1 ครั้ง
3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติงาน
ตามคาสั่งฯ จานวน 80 คน
27.1.2) เชิงคุณภาพ
บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ
ปฏิ บั ติ ง านตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ท าให้ ง านบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเป้ า หมายของหน่ ว ยงาน
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
28. ชื่องาน งานผู้ช่วยเลขานุการผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
28.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
28.1.1) เชิงปริมาณ
1) จัดทาทะเบียนคุมหนังสือราชการที่ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามสั่งการ
แล้ว จานวน 4,571 เรื่อง
2) จัดทาบันทึกการนัดหมายการประชุม รวม 415 ครั้ง โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไปประชุมด้วยตนเอง จานวน 277 ครั้ง และมอบหมายให้รองผู้อานวยการหรือผู้รับผิดชอบ
ไปประชุมแทน จานวน 138 ครั้ง
3) การขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 5 ครั้ง
4) จัดทาทะเบียนคุมการออกเกียรติบัตรของสานักงานพื้นที่การศึกษา จานวน 3,639 ฉบับ
28.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สามารถสนับสนุนการบริการจัดการ ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งด้าน
การบริ ห ารองค์ ก ร งานธุ ร การ งานติ ด ต่ อ ประสานงานและงานบริ ก าร ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น
และมีประสิทธิภาพ
2) สามารถตรวจสอบกาหนดการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
3) ให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพ มีความสะดวกรวดเร็วและ
เกิดความพึงพอใจ
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29. ชื่องาน งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
29.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
29.1.1) เชิงปริมาณ
1) จัดทาใบข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 12 ครั้ง
2) จัดทาข่าวเพื่อเผยแพร่กิจกรรมและโครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 189 ครั้ง
29.1.2) เชิงคุณภาพ
กลุ่ ม เป้ า หมายมี ค วามพึ ง พอใจในการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ที่ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line และเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. กลุ่มงานประสานงาน
งานประสานงาน งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ
1. ชื่องาน การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลและนิเ ทศ
การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จานวน 173 โรงเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานครบทุกโรงเรียน
2) ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานศึกษาขอเปลี่ยนแปลงกรรมการบางตาแหน่ง
เนื่องจากพ้นจากตาแหน่งโดยเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ จานวนทั้งสิ้น 17 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
- โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
- โรงเรียนบ้านมณีลอย
- โรงเรียนวัดช่องลาภ
- โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
- โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
- โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์
- โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
- โรงเรียนบ้านบึง
- โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
- โรงเรียนบ้านหินสี
- โรงเรียนบ้านเขาพระเอก
- โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
- โรงเรียนวัดดอนแจง
- โรงเรียนวัดเกตุน้อย
- โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
- โรงเรียนบ้านรางม่วง
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1.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึก ษาทุ กแห่ งในสั งกั ดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามกฎกระทรวง กาหนดจานวนกรรมการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
3. งานประชาสัมพันธ์
1. ชื่องาน งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
- มีสมาชิก Facebook เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 จานวน 1,823 ราย
- เพจประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 มีคนติดตาม จานวน 3,543 ราย
1.1.2) เชิงคุณภาพ
- เครื อ ข่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ กิ จ กรรมและผลงานต่ า งๆ ของส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และหน่วยงานในสังกัดมีประสิทธิภาพ
2. ชือ่ งาน งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของงานประชาสัมพันธ์
2.1. ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1) ผลิ ต สื่ อ ใบข่ า วเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ข องส า นั ก งา น เ ข ตพื ้ น ที ่ ก าร ศึ ก ษ า
ประถมศึ ก ษาราชบุรี เขต 1 จานวน 66 ครั้ง/ปี
2) จัดทาข่าว เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและโครงการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผ่านเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ จานวน 217 ครั้ง/ปี
3) จั ดทาข่าว เพื่อเผยแพร่กิจกรรมและโครงการสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ผ่าน FACEBOOK , เพจประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 จานวน 217 ครั้ง/ปี
4) จัดทาข่าวเผยแพร่กิจกรรมและโครงการสานักงานเขตพื้นที่ฯ ผ่าน FACEBOOK
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1. จานวน 217 ครั้ง/ปี
5) จัดทาข่าวเผยแพร่กิจกรรมและโครงการสานักงานเขตพื้นที่ฯ ผ่าน FACEBOOK
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ. จานวน 17 ครั้ง/ปี
6) จัดทาข่าวเผยแพร่กิจกรรมและโครงการสานักงานเขตพื้นที่ ผ่านทางกลุ่ม LINE
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 จานวน 66 ครั้ง/ปี
7) จัดทาข่าวเผยแพร่กิจกรรมและโครงการสานักงานเขตพื้นที่ ผ่านทางกลุ่ม LINE
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4.0 จานวน 66 ครั้ง/ปี
8) จัดทาข่าวเผยแพร่กิจกรรมและโครงการสานักงานเขตพื้นที่ ผ่านทางกลุ่ม LINE
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 จานวน 66 ครั้ง/ปี
9) จัดทาแผ่นพับสานักงานเขตพื้นที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับกลุ่มคณะศึกษา
ดูงานฯ จานวน 150 ฉบับ/ปี
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10) จัดทาหนังสือเกษียณอายุราชการ ปี 2564 จานวน 150 เล่ม/ปี
2.1.2) เชิงคุณภาพ
กลุ่ ม เป้ า หมายมี ค วามพึ ง พอใจในการรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ห น่ ว ยงานด าเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลุ่มสมาชิกในเพจ Facebook กลุ่ม Line เว็บไซต์ของงานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1
และเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. ชื่องาน งานประชาสัมพันธ์สานักงานสู่สถานศึกษา
3.1. ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
สรุ ป งานประชาสั ม พั น ธ์ สานั ก งานสู่ ส ถานศึ ก ษา ผลการดาเนิ น งานตั้ ง แต่
เดือนตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2563 รวมเรื่องแจ้งสถานศึกษาในสังกัด จานวน 17 ฉบับ
3.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้มีโอกาสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมจากทั้ งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร อั นส่ งผลให้ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ได้รับรางวัลทาให้สร้างชื่อเสียงต่อไป
4. ชื่องาน จดหมายข่าว สพป.ราชบุรี เขต 1
4.1. ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น
66 ฉบับ
4.1.2) เชิงคุณภาพ
หน่วยงานภายนอกได้รับรู้ข่าวกิจกรรม/โครงการ และผลงาน ทาให้เกิดทัศนคติที่ดี
มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร
5. ชื่องาน การประชาสัมพันธ์สื่อภาพสไลด์ด้วย TV "Television”
5.1. ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
ภาพข่าวกิจกรรม/โครงการ ผลการดาเนินงานในแต่ละเดือน เปิดติดต่อกันไป ระยะเวลา
1 เดือน สรุปจานวนกิจกรรม/โครงการตั้งแต่ ตุลาคม 2563–ธันวาคม 2563 รวม 40 เรื่อง
5.1.2) เชิงคุณภาพ
บุคลากรภายในสานักงาน และบุคลากรภายนอกสานักงานเกิดทัศนคติที่ดี มีความรู้สึกที่ดี
สามารถสร้างแรงจูงใจง่ายเพราะ เสนอด้วยภาพ ลักษณะภาพที่แสดงสามารถทาให้เข้าใจง่าย ผู้รับสารเกิด
การจดจาได้ดี เนื้อหาข้อมูลถึงผู้รับได้รวดเร็ว และสามารถให้ข้อมูลเนื้อหาที่ห ลากหลายด้วยสีสันสวยงาม
สมจริง ทาให้สามารถสร้างภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างดี ผู้ รับ สารเกิด การจดจาได้ ดี เนื้ อหาข้ อมูล ถึง ผู้ รั บได้
รวดเร็ ว และสามารถให้ ข้ อ มู ล เนื้ อ หาที่ ห ลากหลาย ด้ ว ยสี สั น สวยงามสมจริ ง ท าให้ ส ามารถสร้ า ง
ภาพลักษณ์ได้ดี
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กลุ่มอานวยการ
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กลุ่มนโยบายและแผน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน ได้ดาเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่
โดยปฏิบั ติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บรรลุผ ลสาเร็จตาม
เป้าหมาย และตามกาหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ดังนี้

1. กลุ่มงานธุรการ
1. ชื่องาน ระบบสารบรรณ
1.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) หนังสือรับภายใน จานวน 234 เรื่อง หนังสือรับภายนอก จานวน 90 เรื่อง
๒) หนังสือส่ง จานวน 77 เรื่อง
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือถูกต้องครบถ้วน
2) การลงรับหนังสือถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
3) เสนอหรือส่งหนังสือให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด
2. ชื่องาน การประสานงานและการให้บริการ
2.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1) บริ การให้ข้อมูลแก่คณะครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 ราย ได้ รั บ ข้ อ มู ล
อย่างถูกต้อง ร้อยละ 100
2) ทะเบียนกาหนดส่งงานของกลุ่ม
2.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือถูกต้องครบถ้วน
2) การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนเป็นระบบ คล่องตัวรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
3) การดาเนินงานมีความเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4) ผู้ ม าติ ด ต่ อ ราชการมี ค วามเข้ า ใจและได้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งและน าข้ อ มู ล
ไปใช้ประโยชน์
5) งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้าหนึ่งใจเดียว
6) การทางานไม่ทาให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ากัน
7) งานด าเนิ น ไปอย่ า งราบรื่ น สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ และนโยบาย
ขององค์การนั้นอย่างสมานฉันท์ และมีประสิทธิภาพ
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3. ชื่องาน การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
3.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
จัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนอาทิตย์ละครั้ง รวม 15 ครั้ง
3.1.2) เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนได้รับทราบข้อราชการและข้อสั่งการต่าง ๆ
ของอานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างทั่วถึง
2) กลุ่มนโยบายและแผนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง
3) บุ ค ลากรของกลุ่ ม นโยบายและแผนมี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บแนวทาง
การดาเนินงานและเป้าหมายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4. ชื่องาน การจัดการความรู้
4.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
๔.๑.๑) เชิงปริมาณ
1) กลุ ่ม นโยบายและแผนมีแ ฟ้ม ส าหรับ รวบรวมระเบีย บและหนัง สือ เวีย น
เฉพาะปีงบประมาณ 2564 จานวน 1 แฟ้ม
2) กลุ่ ม นโยบายและแผนมี ตู้ เ อกสารวิ ช าการและมี เ อกสารวิ ช าการส าหรั บ
การศึกษาค้นคว้า
3) กลุ่มนโยบายและแผนมีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเพื่อใช้เป็นเอกสาร
แนวทางการดาเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
4.1.2) เชิงคุณภาพ
๑) กลุ่ ม นโยบายและแผนมี แ หล่ ง ศึ ก ษาค้ น คว้ า ท าให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง าน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
๒) การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน มีความคล่องตัวรวดเร็ว
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
๓) กลุ่มนโยบายและแผนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง
๔) บุ ค ลากรของกลุ่ ม นโยบายและแผนมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวทาง
การดาเนินงานและเป้าหมายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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2. กลุ่มงานนโยบายและแผน
1. ชื่ องาน - จั ดท าแผนพั ฒนาการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบั บทบทวน
พ.ศ. 2564)
- จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
การดาเนินงานโครงการการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย
กิจกรรม จานวน 6 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการดาเนินงานดังนี้
กิ จ ก รร ม ที่ 1 แจ้งนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการสานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษา ขั้น พื้น ฐาน ตลอดจนแผนในระดับต่ าง ๆ ให้ ทุกกลุ่ มงานและสถานศึกษาในสั ง กัดทราบ
เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อ มูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจาปี เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบและ
แจ้งให้ทุกกลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
กิ จ กรรมที ่ 2 จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อก าหนดกรอบทิ ศทางการด าเนิ น งาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
เป็น กิจ กรรมที ่ม ีล ัก ษณะของการจัด ประชุม เชิง ปฏิบ ัต ิก าร ผู ้เ ข้า ร่ว มประชุม
ประกอบด้ว ยผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อานวยการกลุ่ม/ หน่วย ทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
ทุ ก คน และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการ รั บ ฟั ง รั บ รู้ ทิ ศ ทางการด าเนิ น งานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนามาร่วมกัน
กาหนดทิศทางการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เป็นไปตาม
บริบทของหน่วยงาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ ได้แก่
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
แผนระดับที่ 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง)
- แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
- แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
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แผนระดับที่ 3 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)
- แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ
- แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ สพฐ.
โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จานวน 35 คน
กิจกรรมที่ 3 จัดทาร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน
พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 เล่ม
เป็ น กิ จ กรรมที่ มี ลั ก ษณะ ประสาน จั ด เก็ บ รวบรวม วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล แผน
ข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จ เพื่อจัดทาเป็นร่างแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) และร่างแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และนาเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ และนาข้อเสนอแนะ
ที่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง
กิ จ กรรมที่ 4 จั ด อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บ ั ต ิ ก า ร ท บ ท ว น แ ผ น พั ฒ น า การ ศึก ษาขั ้น พื ้น ฐ า น
พ.ศ. 2563 - 2565 และจั ดท าแผนปฏิบัติ การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 2 ครั้ง เวลา 3 วัน ดังนี้
- ครั้งที่ 1 จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทบทวนแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม
อาคารศูนย์วิชาการ (ห้องประชุมหิรัญญิการ์) ตาบลดอนตะโก อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม
เชิงปฏิบัติการฯ จานวน 40 คน
- ครั้งที่ 2 จัดอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารทบทวนแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบั บ ทบทวน พ.ศ. 2564) โดยจัดขึ้ นเมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิชาการ (ห้องประชุมหิรัญญิการ์) ตาบลดอนตะโก อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 56 คน
กิจกรรมที่ 5 จัดทารูปเล่มแผนปฏิบัติ การประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 5 เล่ม
จัดทารูปเล่มแผนพั ฒ นาการศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉ บั บ ท บ ท ว น พ.ศ. 2564)
และจัดทาเป็นเอกสารในรูปแบบ QR Code และเป็น Link เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 6 ดาเนินการจัดทารูปเล่มสรุปผลการดาเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 1 เล่ม
1.1.2) เชิงคุณภาพ
2.2.๑. ร้อยละ 100 ของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ และสถานศึกษามีความรู้
ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานโดยใช้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.2 ร้อยละ 90 ของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ และสถานศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงแผนงาน/ โครงการให้สอดคล้องกับแผนทั้ง 3 ระดับได้
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2. ชื่องาน การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1
ดาเนินการเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม อาเภอเมืองราชบุรี
และโรงเรียนวัดหัวป่า (ศุกรศรประชาสรรค์) อาเภอปากท่อ โดยได้ดาเนิ นการจัดทาเอกสารเสนอเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง
2.1.2) เชิงคุณภาพ
การบริ ห ารการจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียน และเป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
3. ชื่องาน การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
ปีง บป ร ะม า ณ พ . ศ . 2 56 4 ค ณ ะก รร ม กา ร ศึก ษ าธิก า ร จัง ห วัด ร าช บุรี
มีม ติเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 จานวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม (รัตนาลังการรัฐประชานุกูล) อาเภอปากท่อ ไปเรียน
รวมกับโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ อาเภอปากท่อ
3.1.2) เชิงคุณภาพ
การบริ ห ารการจั ด การโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียน และเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
4. ชื่องาน การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
4.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวง
ว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ....... ประกอบด้วย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนให้มีขนาดเล็ก
4.1.2) เชิงคุณภาพ
สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 มีแ ผนบริห ารจัด การ
โรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมกับบริบทของเขตพื้นที่ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กและเป็นเครื่องมือในการนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจน
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ให้ ความช่ว ยเหลื อ แนะน า โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ กให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ชื่องาน - แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2566 – 2570
- แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดราชบุรี
5.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
5.1.1 เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดทาโครงการเพื่อเสนอ
ของบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จานวน 2 โครงการ ได้แก่
1) โครงการค่ายทักษะชีวิต งบประมาณ 220,000 บาท และ 2) โครงการมหกรรมวิชาการเสริมสร้าง
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) งบประมาณ 1,000,000 บาท
5.1.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทาโครงการที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2566-2570
6. ชื่องาน แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560 - 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุร ี เขต 1 พิจ ารณาโครงการ
ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ช ายแดน (อ าเภอสวนผึ้ ง และอ าเภอบ้ า นคา) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบสาระส าคั ญ
ของแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอไปยัง
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของพื้นที่ชายแดน จานวน 2 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ
และการมีงานทาในพื้นที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จานวน 1 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่
ชายแดน จานวน 3 โครงการ
ยุท ธศาสตร์ที่ 4 การสร้า งโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า เทีย มกัน
ทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน จานวน 2 โครงการ
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่ อสร้า งเสริม คุณภาพชีวิต ที่เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายแดน จานวน 2 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาในพื้นที่
ชายแดน จานวน 1 โครงการ
6.1.2) เชิงคุณภาพ
โรงเรียนพื้นที่ชายแดนในอาเภอสวนผึ้ง และอาเภอบ้านคา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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7. ชื่องาน การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีการศึกษา 2564
7.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
2.1) ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยื่นคาขอรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2.2) ดาเนิน การกรอกข้อ มูล การขอรับ โอนการจัด การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ไปยั ง ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ทราบผ่ านทาง
Google Form ภายในระยะเวลาที่กาหนด

3. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
1 ชื่องาน งานจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปี และในกรณี เร่งด่วนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564
1.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
ปีงบประมาณ 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณครบ 100% ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ

จานวน
อัตรา

บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
9
ธุรการ (15,000)
53
ธุรการ (9,000)
99
นักการภารโรง
65
ครูขั้นวิกฤต และรวม รร. ตชด.
44
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
43
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน
8 แห่ง
ภาคเรียนที่ 2/2563,1/2564
9 ค่าเช่าบ้าน
10 บุคลากรปฏิบัติงานในสานักงาน
3
11 ครูผู้ทรงคุณวุฒิ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ใช้

คงเหลือ

1,704,240
5,748,277
4,549,254
6,039,510
8,221,700
4,712,700
193,320

1,671,300
5,723,852
4,548,867.74
6,039,510
8,221,700
4,502,242.74
140,799

32,940
24,425
386.26
0.00
0.00
210,457.26
52,521

782,745
2,015,000
363,270
540,500
54,939,322

728,602.98
1,883,200
361,365
507,571.27
53,889,240

54,142.02
131,800
1,905
32,928.73
1,050,082
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จากตารางที่ 1 แสดงผลการจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ซึ่ ง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ รั บ จั ด สรรเพื่ อ ในการบริ ห ารจั ด การ
เป็นค่าจ้างของลูกจ้าง 7 ตาแหน่ง ได้แก่ บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ธุรการ นักการภารโรง
ครูขั้น วิกฤต พี่เลี้ ยงเด็กพิการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม บุคลากรปฏิบัติงานในส านักงาน และ
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าพาหนะรับ -ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564 และ
ค่ า เช่ า บ้ า น ซึ่ ง งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรทั้ ง สิ้ น 54,939,322 บาท ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ใช้งบประมาณ จานวน 53,889,240 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น
1,050,082 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อัตราจ้างได้มีการลาออกระหว่าง
ปีงบประมาณ ส่วนค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนประสบปัญหาสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด) จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติได้ ทาให้
นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ตามปกติ จึงมีงบประมาณคงเหลือ และค่าเช่าบ้าน เนื่องจาก
มีข้าราชการในสังกัดที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ย้ายปฏิบัติราชการนอกสังกัด จึงทาให้งบประมาณคงเหลือ
ตารางที่ 2 แสดงผลการจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน การบริหารจัดการสานักงาน
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่
รายการ
ที่ได้รับจัดสรร
ที่ใช้
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
1 ค่าประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ
29,600
29,600
2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์+สิ่งก่อสร้าง
102,467.50 102,467.50
3 ค่าวัสดุสานักงาน+คอมพิวเตอร์
107,267
107,267
4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร
7,085
7,085
5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จาเป็น
5.1 ค่าหนังสือพิมพ์+น้าดื่ม
15,272.96 15,272.96
5.2 ค่าเช่าบริการเว็บโฮสติ้ง และ KM+บริการ
28,355
28,355
เครือข่าย
6 ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของสานักงานฯ
50,000
50,000
7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
35,813.59 35,813.59
8 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
50,000
50,000
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
425,861
425,861
งบพัฒนา
1 ประชุมปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
60,450
60,450
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาครูและ
144,900
144,900
บุคลากรทางการศึกษา
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารการเงิน
159,000
159,000
และสินทรัพย์
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

คงเหลือ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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ที่

รายการ

4 โครงการตรวจสอบภายในประจาปี งบประมาณ
2564
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มกฎหมายและ
คดี
6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ
7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ (ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย)
8 กิจกรรมพัฒนาครูบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
9 โครงการ PLC
รวมงบพัฒนา
1
2
3
4
5
6
7
8
9

งบบริหารสานักงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1
ค่าสาธารณูปโภค
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหาร
โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว
อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
ค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ
ค่าซ่อมแซม สปจ.เดิม
ค่าวัสดุคนเกษียณ (จัดให้เครือข่ายละ
15,000 บาท)
รวม
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
159,000

งบประมาณ
ที่ใช้
159,000

50,000

50,000

0.00

5,160

5,160

0.00

35,000

35,000

0.00

21,750

21,750

0.00

7,875
643,135

7,875
643,135

0.00

12,428.40

12,428.40

0.00
0.00

60,000
53,509
200,000

60,000
53,509
171,200

0.00
28,800

9,000

9,000

0.00

35,000
105,400
86,200
121,500

35,000
105,400
86,200
121,500

0.00
0.00
0.00
0.00

638,037.40 638,037.40
1,752,033 1,723,233

28,800
28,800

คงเหลือ
0.00

จากตารางที่ 2 แสดงผลการจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน การบริหารจัดการส านักงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับ จัดสรร
จานวน 5 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จานวนเงิน 4,700,000 บาท ได้นามาบริหารจัดการเป็นค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ 425,861 บาท นามาบริหารจัดการเป็นงบพัฒนา จานวนเงิน 643,135 บาท และนามา
บริหารจัดการเป็นงบบริหารสานักงาน 654,237.40 คงเหลืองบประมาณ 28,800 บาท
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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ตารางที่ 3 แสดงผลการจัดสรรงบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ที่
รายการ
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณที่ใช้
อัตรา
ที่ได้รับจัดสรร
1 พนักงานราชการ
26
6,442,800.00 6,415,026.60

คงเหลือ
27,773.40

จากตารางที่ 3 แสดงผลการจัดสรรงบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ จานวน 26 อัตรา งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร จานวนเงิน 6,442,800 บาท งบประมาณที่ใช้ จานวนเงิน 6,415,026.60 บาท คงเหลื อ
จานวนเงิน 27,773.40 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากมีพนักงานราชการลาออกระหว่างปีงบประมาณ
ตารางที่ 4 แสดงผลการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ที่
ผลผลิต
จานวน งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถม
1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
3 รายการ
179,400
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
2 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
33 รายการ
1,713,560
รวมทั้งสิ้น
36 รายการ
1,892,960
จากตารางที่ 4 แสดงผลการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรร
ค่าครุภัณฑ์ของโรงเรี ยนคุณภาพประจาตาบล จาแนกตามผลผลิ ตผู้จบการศึกษาก่อนประถม ครุภัณฑ์
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท จานวน 3 รายการ จานวนเงิน 179,400 บาท และผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบั งคับ ครุ ภัณฑ์ที่มีร าคาต่อหน่ว ยต่ากว่า 1 ล้ านบาท จานวน 33 รายการ จานวนเงิน
1,713,560 บาท รวมทั้งสิ้น 36 รายการ รวมทั้งสิ้น 1,892,960 บาท
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ตารางที่ 5 แสดงผลการจัด สรรงบลงทุน ค่า ครุภ ัณ ฑ์ข องโรงเรีย นทั่ว ไป และโรงเรีย นพื้น ที่ส ูง และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่
ผลผลิต
จานวน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนพื้นที่สูง
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถม
1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
3 รายการ
179,400
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
2 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
266 รายการ
1,176,660
รวม
269 รายการ
1,356,060
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
1 ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
9 รายการ
536,900
รวม
9 รายการ
536,900
รวมทั้งสิ้น
279 รายการ
1,892,960
จากตารางที่ 5 แสดงผลการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนพื้นที่สูง
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียน
พื้นที่สูง จาแนกตามผลผลิต ผู้จบการศึกษาก่อนประถม ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท
จานวน 3 รายการ จานวนเงิน 179,400 บาทและผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อ
หน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท จานวน 266 รายการ จานวนเงิน1,176,660 บาท ส่วนสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรจากผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ครุภัณฑ์ที่มีราคา
ต่อหน่วยต่ากว่า 1 ล้านบาท จานวน 9 รายการ จานวนเงิน 536,900 บาทรวมทั้งสิ้น 279 รายการ
จานวนเงิน 1,892,960 บาท
ตารางที่ 6 แสดงผลการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
งบประมาณ
ที่
ประเภทงบประมาณ
จานวน
ที่ได้รับจัดสรร
งบดาเนินงาน
1 เปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์สานักงาน
10 รายการ
433,000
งบลงทุน
เปลี่ยนแปลงเป็นงบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน
1 ในสังกัด
9 โรงเรียน
78,639.91
เปลี่ยนแปลงเป็นงบดาเนินงาน ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน
2 ในสังกัด และวัสดุสานักงาน
1 โรงเรียน
14,739.34
รวมทั้งสิ้น
526,379.25
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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จากตารางที่ 6 แสดงผลการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ขออนุมัติเปลี่ ยนแปลงงบประมาณจากงบ
ดาเนินงานเป็นงบลงทุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 10 รายการ จานวนเงิน 433,000 บาท
และอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุน จานวน 2 รายการ ได้แก่ เปลี่ยนแปลงเป็นงบดาเนินงาน
ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนในสังกัด จานวน 9 โรงเรียน เป็นเงิน 78,639.91 บาท และเปลี่ยนแปลงเป็น
งบดาเนิ นงาน ค่าสาธารณูปโภคโรงเรี ยนในสังกัด และวัสดุสานักงาน จานวน 1 โรงเรียน จานวนเงิน
14,739.34 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 526,379.25 บาท
1.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้นางบประมาณดาเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรรดาเนินการตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน
2. ชื่องาน การจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
2.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี
เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด จานวนงบประมาณ 56,162,100 บาท
1) รายการหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดเล็ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 1 หลัง เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,300,000 บาท
2) รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง จานวน 13 โรงเรียน
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 35,393,๔๐๐ บาท
3) รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
จานวน 35 โรงเรียน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 18,468,700 บาท
ตารางที่ 7 แสดงผลการจั ดสรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ที่
1
2

3
4

โรงเรียน

รายการ

วัดห้วยหมู
- อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน
(อมรธรรมรัตราษฎร์บารุง)
2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง
วัดพิบูลวนาราม (รัฐ-สว่างชัย - ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
นาวาอุปถัมภ์)
- ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
- โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
บ้านหนองไผ่
- ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
บ้านหินสี
- ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

งบประมาณ
4,028,000
510,200
387,800
1,104,000
424,200
387,800
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ที่

โรงเรียน

5
6

บ้านโป่ง
บ้านตลาดควาย (ประชานุกูล)

7
8
9
10
11
12
13

รายการ

- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน
- อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 (อาคารเรียน
ชั้นเดียว) 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
บ้านหนองปากชัฎ
- ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
รุจิรพัฒน์
- อาคารเรียน สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชัน้ 15 ห้องเรียน
บ้านท่ามะขาม
- ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
บ้านสวนผึ้ง
- อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน
2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง
กลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) - โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
บ้านโป่งกระทิงบน
- อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน
บ้านหนองโก
- บ้านพักครู 204/61 (ฝ)
รวมงบประมาณสิ้น

งบประมาณ
2,919,000
1,892,000
424,200
9,571,000
424,200
4,028,000
3,416,000
4,225,000
1,652,000
35,393,400

ตารางที่ 8 แสดงผลการจัดสรรงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ที่

โรงเรียน

1
2

วัดแคทราย (บุญประชาสรรค์)
วัดหนามพุงดอ (ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)

3
4
5
6
7
8
9
10
11

อนุบาลเมืองราชบุรี
วัดโสดาประดิษฐาราม
วัดบางกระ
วัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)
วัดศรัทธาราษฎร์
วัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์
บ้านเขาช้าง
บ้านพุคาย
บ้านเขาพระเอก
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

งบประมาณ
499,000
476,600
428,000
430,000
499,000
492,000
490,400
907,600
499,700
401,800
578,000
139,000
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

บ้านท่ายาง
บ้านหินสี
บ้านไทรงาม
บ้านมณีลอย
บ้านพุเกตุ
บ้านห้วยยางโทน
บ้านหนองกระทุ่ม
อนุบาลจอมบึง
บ้านหนองศาลเจ้า
วัดปากช่อง
วัดชัฎใหญ่

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บารุง)
บ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)
วัดหนองบัวค่าย
บ้านหนองนกกะเรียน
มหาราช 7
บ้านพุตะเคียน
บ้านทุ่งแฝก
บ้านหุบพริก
วัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)
บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)
บ้านเก่าต้นมะค่า
บ้านโป่งกระทิงล่าง
วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

52,700
240,000
60,000
491,000
499,000
469,000
255,700
2,775,000
497,600
488,000
496,800
487,600
499,900
494,000
498,300
498,500
400,000
436,300
545,000
500,000
498,700
498,800
154,900
481,800
309,000
18,468,700

2.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ และโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณค่ า ก่ อ สร้ า ง และปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม สามารถด าเนิ น การก่ อ สร้ า ง และปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
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3. ชื่องาน การจัดตั้งงบประมาณงบดาเนินงาน การติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า- ประปา
3.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2564 ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด งบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,021,167 บาท
1) รายการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า สาหรับดาเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเงิน 588,305 บาท
2) รายการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน ๔๓๒,๘๖๒ บาท
3.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ และโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณ รายการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสามารถ
ดาเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทาให้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอ และมีปลอดภัยต่อบุคลากรในหน่วยงาน
ทรัพย์สินของทางราชการ และผู้มาติดต่อราชการ
4. ชื่องาน การของบประมาณให้กับสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ
4.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 2564 กรณีประสบภัยพิบัติ ให้โรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ตามที่เสนอของบประมาณ จานวน 4 โรงเรียน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๔๑,๕๐๐ ดังนี้
2.1.1) โรงเรียนบ้านโป่ง
เป็นเงิน ๓๐๘,๙๐๐ บาท
2.1.2) โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
เป็นเงิน ๔๘๑,๑๐๐ บาท
2.1.3) โรงเรียนบ้านบึง
เป็นเงิน ๔๙๘,๘๐๐ บาท
2.1.4) โรงเรียนบ้านท่ายาง
เป็นเงิน ๕๒,๗๐๐ บาท
4.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึ ก ษาที่ ป ระสบภั ย ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมตามที่ เ สนอ
ขอตรงตามวัตถุประสงค์
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5. ชื่องาน การเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับ
การอุดหนุนงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่เสนอของบประมาณ
จานวน 16 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
ตารางที่ 9 แสดงผลการอุดหนุนงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่
1
2
3
4

โรงเรียน
วัดใหม่นครบาล
วัดดอนตลุง
บ้านพุเกตุ
อนุบาลปากท่อ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

วัดสว่างอารมณ์
บ้านหนองลังกา
อนุบาลวัดเพลง
บ้านโป่ง
บ้านไพรสะเดา
บ้านห้วยศาลา
บ้านมณีลอย
วัดยางงาม
บ้านโป่งกระทิงล่าง
วัดป่าไก่

15 วัดทุ่งหญ้าคมบาง
16 วัดปากท่อ

อปท.
อบต.ดอนตะโก
เทศบาล ต.เขางู
อบจ.ราชบุรี
อบจ.ราชบุรี

โครงการ
จ้างครูอัตราจ้าง
จ้างครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
พัฒนาทักษะภาษาฯ
พัฒนาทักษะภาษาฯ
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ฯ
อบจ.ราชบุรี
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฯ
อบจ.ราชบุรี
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฯ
อบจ.ราชบุรี
เสริมทักษะการเรียนรู้ฯ
อบจ.ราชบุรี
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฯ (๒โครงการ)
อบจ.ราชบุรี
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ฯ
อบจ.ราชบุรี
พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ฯ
อบจ.ราชบุรี
จ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน
อบจ.ราชบุรี
จัดหาเทคโนโลยีครุภัณฑ์ห้องเรียน
อบจ.ราชบุรี
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีฯ
อบจ.ราชบุรี
พัฒนาทักษะภาษาฯ
ส่งเสริมการเรียนรู้ออกแบบเทคโนโลยี
อบจ.ราชบุรี
ส่งเสริมการเรียนรู้ออกแบบเทคโนโลยี
อบจ.ราชบุรี
จัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ
จัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
180,000
180,000
๑๗๕,๑๘๙
๒๙๗,๔๒๓
๑,๑๕๐,๑๖๐
๒๙๗,๗๘๓
๑๙๗,๙๖๐
๔๙๕,๐๒๒
๕๗๓,๕๖๐
๓๐๐,๐๐๐
๒๙๗,๔๙๙
๓๒๑,๗๕๐
๔๙๙,๐๐๐
๑,๐๖๓,๗๐๐
๒๙๗,๔๒๓
๑,๙๖๘,๗๐๐
๑,๙๖๘,๗๐๐
๔๓๘,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐

๙,๙๓๓,๑๖๙

5.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาได้รั บงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนาไปพัฒนา
สถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนเพิ่มมากขึ้น
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6. ชื่องาน รายงานข้ อมู ลตามโครงการพั ฒนาระบบการรายงานข้ อมู ลการเงิ นด้ านการศึ กษา
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
6.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
โรงเรี ย นรายงานข้ อ มู ล ตามโครงการพั ฒ นาระบบการรายงานข้ อ มู ล การเงิ น
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) จานวน 172 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
โดยมีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 5 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคลากร ได้แก่ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ครู นักการภารโรง ฯลฯ
ส่วนที่ 2 รายงานเงินคงเหลื อ ได้แก่ เงินที่กันไว้เหลื่อมปี เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ
เงินนอกงบประมาณคงเหลือ
ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ได้แก่ งบประมาณคงเหลือจากปีที่ผ่านมา งบประมาณ
ที่ ไ ด้ รั บ จากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ จาก อปท. เงิ น นอก
งบประมาณ รายได้แผ่นดิน
ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรีย น ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหาร
งานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารทั่วไป ด้านกิจการนักเรียน เงินรายได้แผ่นดิน
ส่วนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ ได้ แก่ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี เงินรายได้แผ่นดิน
คงเหลือ เงินนอกงบประมาณคงเหลือ เงินอื่น ๆ คงเหลือ
6.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษารายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงิน
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ครบ 100%
2) สพฐ.มีข้อมูลบัญชีพื้นฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สามารถใช้คิดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
7. ชื่องาน การจัดตั้งงบประมาณงบดาเนินงาน
7.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรครบ 100 % ค่าใช้จ่าย
ขั้นพื้นฐาน 5 รายการ ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑) งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 70% ภาคเรียนที่
1/256๔ เป็นเงิน ๔๘,๐๓๒,๘๗๖ บาท ภาคเรียนที่ ๑/256๔ ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน 13,129,250 บาท
รวมได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 70% เป็นเงินทั้งสิ้น 61,๑๖๒,๑๒๖ บาท
2) งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 30% ภาคเรียนที่
1/256๔ เป็นเงิน 23,247,698 บาท
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3) งบเงิ น อุ ด หนุ น งบประมาณรายการค่ า จั ดการเรี ยนการสอนปั จ จัย พื้ น ฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน ตามข้อมูลในระบบ https://cct.thaieduforall.org ภาคเรียนที่ ๒/256๓
(เบิกจ่ายต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เป็นเงิน 3,891,500 บาท โรงเรียนเลือกดาเนินการจ่ายเป็น เงินสด
หรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นให้แก่นักเรียนตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ตามรายการ
ดังนี้
- ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน
- ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร
- ค่าพาหนะเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน
- ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนจาเป็นในการดารงชีวิตประจาวัน นอกเหนือจาก 4 รายการ
ข้างต้น
4) งบเงิ น อุ ด หนุ น งบประมาณรายการค่ า จั ดการเรี ยนการสอนปั จ จัย พื้ น ฐาน
สาหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/256๔ เป็นเงิน 3,๖๕๔,๐00 บาท รวมได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานสาหรับนักเรียนยากจน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๔๕,๕๐๐ บาท
5) งบเงินอุดหนุน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
ภาคเรียนที่ ๑/256๔ เป็นเงิน ๑๔,๖๖๖ บาท
7.1.2) เชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1
ได้นางบประมาณที่ได้รับจัดสรรบริหารจัดการได้ตามวัตถุประสงค์ ครบ 100%
8. ชื่องาน รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภคของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
8.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานข้อมูลเป็น ๔ ไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ ๑ รายงานภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๒ รายงานภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๓ รายงานภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
ไตรมาสที่ ๔ รายงานภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
8.1.2) เชิงคุณภาพ
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ รายงานข้อมูล ครบถ้ว น
ทั้ง ๔ ไตรมาส สามารถน าข้อ มูล มาใช้ใ นการเปรีย บเทีย บ เพื่ อปรั บลดค่ าใช้จ่ ายด้า นสาธารณูป โภค
ของสานักงาน
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4. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน
1. ชื่องาน การรายงานผลการดาเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) รายงานผลการดาเนินงาน 2 ครั้ง ต่อปี
- รอบที่ 1 ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน
- รอบที่ 2 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน
2) ผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์ของ สพฐ. จานวน 6 กลยุทธ์ รวม 9 ตัวชี้วัด
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 2 นโยบาย จานวน 7 ประเด็น ดังนี้
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รายละเอียดตัวชี้วัดและประเด็นการรายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/
ที่
ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
ประเด็น/จุดเน้น
ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์ที่ 1
1 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ในการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
การจัดการศึกษาเพื่อ
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ
ความมั่นคงของสังคม
และของประเทศชาติ
กลยุทธ์ที่ 3
5 ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นปฐมวั ย มี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม และ
การพัฒนาและเสริมสร้าง
สติปัญญา
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ร้อยละ 50 ขึ้นไป
8 ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป
10 ร้อ ยละของครู ส อนภาษาอังกฤษในระดั บ ชั้ นประถมศึก ษาและมั ธ ยมศึ กษาได้ รั บ
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการ
อ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
12 ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการสอนที่ ส ร้ า งสมดุ ล ทุ ก ด้ า นและ
มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน
ต่า ง ๆ เพื่ อการประกอบอาชีพ การดารงชี วิต อยู่ ร่ว มกัน ในสังคมอย่า งสอดคล้ อ ง
ตามสภาพความต้ อ งการและบริ บ ทของแต่ ละพื้ น ที่ ตลอดจนความท้ าทายที่ เ ป็ น
พลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
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กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/
ที่
ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
ประเด็น/จุดเน้น
กลยุทธ์ที่ 4
15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
การสร้ า งโอกาสในการ
15.1 ประชากรวั ย เรี ย นที่ มี อ ายุ ถึ ง เกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ เข้ า เรี ย น
เข้ า ถึ ง บริ ก ารการศึ ก ษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ม าตรฐาน
15.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อ
และลดความเหลื่ อ มล้ า
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ทางการศึกษา
15.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า
15.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
กลยุทธ์ที่ 5
19 ร้ อ ยล ะของนั ก เรี ยนมี ค วาม รู้ ค วา มเ ข้ า ใจ แล ะ ตร ะห นั ก ในกา รอนุ รั กษ์
การจัดการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ประเด็นที่ 11 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
ส่วนที่ 4 จุดเน้นของนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้านคุณภาพ
ประเด็นที่ 5
จัด กระบวนการเรี ย นการสอนและปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ จ ากรู ป แบบ Passive Learning
เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น
จุดเน้นที่ 9-13
การพัฒ นาครูแ ละบุ คลากรทางการศึ กษาให้มีทั กษะความรู้และความชานาญในการจั ด
การเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่

๑.๑.2) เชิงคุณภาพ
แสดงผลการติ ด ตาม ประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา ตามตั ว ชี้วั ด แผนปฏิ บัติ ราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/
ประเด็น/จุดเน้น

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลยุทธ์ที่ 1
1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม ร้อยละ
การจัดการศึกษาเพื่อ
สนั บ สนุ น ในการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น พร้ อ มรั บ มื อ
85
ความมั่นคงของสังคม
กับการเปลี่ยนแปลงและภั ยคุก คามรู ปแบบใหม่
และของประเทศชาติ
ในทุกรูปแบบ
กลยุทธ์ที่ 3
5) ร้ อ ยละของผู้ เ รี ย นปฐมวั ย มี พั ฒ นาการด้ า น ร้อยละ
การพัฒนาและเสริมสร้าง ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
80
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8) ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นที่ ผ่ า นการประเมิ น ร้อยละ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับ ดี
70
ขึ้นไป
10) ร้ อ ยละของครู ส อนภาษาอั ง กฤษในระดั บ ร้อยละ
ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
100
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด
11) ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ร้อยละ
ที่ ไ ด้ รั บ การเตรี ย มความพร้ อ ม ด้ า นการอ่ า น 100
คณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์ ในการประเมิ น
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA
12) ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาที่ จั ด การเรี ย นการ
ไม่
สอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา
ประเมิน
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล
14) ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ การดารงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคม
อย่ า งสอดคล้ อ งตามสภาพความต้ อ งการและ
บริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทาย
ที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21
14.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ร้อยละ
80
14.2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ร้อยละ
80
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ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน
ของ สพฐ.

ร้อยละ
91.60

บรรลุ

ร้อยละ
99.55
ร้อยละ
97.95

บรรลุ

ร้อยละ
95.75

ไม่บรรลุ

ร้อยละ
100

ไม่บรรลุ

ร้อยละ
100

ไม่ประเมิน

ร้อยละ
96.43
ร้อยละ
97.38

บรรลุ

บรรลุ

บรรลุ
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กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/
ประเด็น/จุดเน้น
กลยุทธ์ที่ 4
การสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
15) อั ต ราการเข้ า เรี ย นของผู้ เ รี ย นแต่ ล ะระดั บ
การศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ
15.1) ประชากรวัยเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
15.2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร
ในปี การศึ กษา 2563 ได้ ศึ กษาต่ อชั้ นมั ธยมศึ กษา
ปีที่ 1
19) ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนั ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ร้อยละ
100
ร้อยละ
100

ผลการ
ประเมิน
ของ
สพฐ.

บรรลุ
บรรลุ

กลยุทธ์ที่ 5
ร้อยละ
ร้อยละ
บรรลุ
การจัดการศึกษา
80
100
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ ประเด็นที่ 11 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ไม่
ร้อยละ
ไม่
ปรับสมดุลและพัฒนา
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
ประเมิน
100
ประเมิน
ระบบการบริหารจัดการ - โรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบลมี ก ารพั ฒ นา
ภาครัฐ
สถานศึ ก ษาให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นครบ
ทั้ง 3 ด้าน (ด้านโครงสร้างพื้ นฐาน ด้านส่งเสริม
การศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน)
ส่วนที่ 4 จุดเน้นของนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้านคุณภาพ
ประเด็ น ที่ 5 จั ด กระบวนการเรี ย นการสอน
แ ล ะ ป ฏิ รู ป กา ร เ รี ย น รู้ จ า ก รู ป แ บ บ Passive
Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียน
ในทุกระดับชั้น
1) สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
ไม่
ร้อยละ
ไม่
ได้ เ รี ย นรู้ ผ่ า นกิ จ กรรมการปฏิ บั ติ จ ริ ง (Active ประเมิน
100
ประเมิน
Learning)
2) สถานศึกษามีหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้
ไม่
ร้อยละ
ไม่
(Active Learning)
ประเมิน
100
ประเมิน
3) ครู ใ นสังกั ด จั ด การเรี ย นรู้ ที่ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้
ไม่
ร้อยละ
ไม่
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
ประเมิน
85.68 ประเมิน
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กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/
ประเด็น/จุดเน้น
ด้านคุณภาพ

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา
จุ ด เน้ น ที่ 9-13 การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และความชานาญ
ในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชี พ
และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่
- ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสังกั ด ได้ รั บ
การอบรม/พั ฒ นาให้ มี ทั ก ษะความรู้ แ ละความ
ชานาญในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐาน
วิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ (อย่าง
น้อย 1 รายการ) ด้านการจัดการเรียนการสอน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ประเมิน
ของ สพฐ.

ไม่
ประเมิน

ร้อยละ
100

ไม่
ประเมิน

2. ชื่องาน การรายงานความก้าวหน้าในการติดตาม ตรวจสอบ การน าเข้า ข้อมูลและการ
รายงานผลการด าเนิ น งานในระบบติ ด ตามประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ eMENSCR
ประจาปีงบประมาณ
2.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
นาเข้าข้อมูลโครงการหรือการดาเนินงาน (M1 – M5) และรายงานความก้าวหน้า
(M6) โครงการตามแผนปฏิบั ติ การ ประจ าปี ง บประมาณ 2564 ของส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 37 โครงการ ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และผ่าน
การอนุมัติโครงการจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
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แสดงโครงการที่นาเข้าและรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ประจาปี พ.ศ. 2564
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

โครงการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ให้แก่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจาปี 2564
บู ร ณาการด้ า นการศึ ก ษาโครงการโรงเรี ย นคุ ณ ภาพชุ ม ชน
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone
เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
พัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมการทาวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทานโยบาย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่
การจัดการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
พัฒนาครูผู้สอนเพื่อจัดการเรียนการสอน New Learn
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
จัดทา ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์
พั ฒ นาการจั ด การศึก ษาโรงเรีย นที่ ตั้ ง ในพื้ น ที่ ลั กษณะพิ เศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ปีการศึกษา 2564
ปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ แ ละภู มิ ทั ศ น์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ กลุ่มอานวยการ
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
ขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ย นคุ ณ ภาพประจ าต าบลและโรงเรี ย น กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
CONNEXT – ED
การจัดการศึกษา
สร้ า งจิ ต ส านึ ก ความรู้ ใ นการผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
สิ่งแวดล้อม
การจัดการศึกษา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
พั ฒ นางานเลขานุ ก ารคณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การจัดการศึกษา
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
(โครงการโรงเรียนสุจริต)
การจัดการศึกษา
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ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

โครงการ
ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนกลุ่ ม สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
รณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจาปี
2564 ภายใต้ มาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2563
การประเมิ น ผลการทดสอบผู้ เ รี ย นระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
ประเมินคุณภาพนักเรียน (N/T) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
ศาสนาและวัฒนธรรม
การจัดการศึกษา
ลูกเสือจิตอาสาบาเพ็ญประโยชน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน
พ.ศ. 2565 ของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ธุรการครบวงจร
กลุ่มนโยบายและแผน
คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 2563 ระดับ
กลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5
ครูคลังสมอง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าล กลุ่มนโยบายและแผน
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตรวจสอบภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หน่วยตรวจสอบภายใน
พัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการคุณธรรม สพฐ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การจัดการศึกษา
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มอานวยการ
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2.๑.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ได้นาเข้าโครงการระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กาหนด สามารถรายงานผล
การดาเนินงาน และการใช้งบประมาณตามโครงการ จานวน 4 ไตรมาส ให้เป็นปัจจุบัน และโปร่งใส
3. ชื่องาน รายงาน และติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
จั ด ท ารายงานการตรวจราชการของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
จานวน 10 เล่ม มีโครงสร้างในการตรวจราชการประกอบด้วย งานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย
เร่งด่วนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 10 โครงการ ดังนี้
การตรวจราชการกรณีปกติ
1. ด้านความมั่นคง
1.1
การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ศ นคติ ที่ ถู ก ต้ อ งต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี พื้ น ฐานชี วิ ต ที่ มั่ น คง
และมีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการส่งเสริมโดยดาเนินการจัดทาหลักสูตร
การบริห ารงานลู กเสือ เพื่อเผยแพร่ ค วามรู้ที่ได้ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวัน เสริมสร้างวินัย
ในการปฏิ บั ติ ต น ตามการปกครองด้ ว ยระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารงานลูกเสือให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่เปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
จัดการเรียน การสอนวิชาลูกเสือ และยุวกาชาด เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ
(Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
1,816 คน นักเรียน 33,847 คน ภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ท าให้ เปิ ดโรงเรี ยนตามปกติ ไม่ ได้ ทางโรงเรี ยนได้ มี การใช้ สื่ อออนไลน์ การสอนโดยใช้ เ ทคโนโลยี ต่ าง ๆ
สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะการใช้สื่ อคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรื อการสร้างแอปพลิเคชั่น ต่าง ๆ
ซึ่งเป็นเรื่อง ที่นักเรียนสนใจมาก โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หรือโรงเรียนอนุบาลประจา
จังหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจาอาเภอ ที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ และ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ทาให้โรงเรียนประสบผลสาเร็จ และสามารถแข่งขันได้สู่ระดับนานาชาติ
ได้ ดังนี้
- นักเรียนระดับชั้น ม. 3 ได้แก่ เด็กหญิงมนี รัตนสุนทร เด็กชายลิขิต ฟองน้า และเด็กหญิง
สิรินยา กระต่ายทอง ได้เป็นตัวแทนของเยาวชนไทย อย่างเป็นทางการ แข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ๒๐๑๘
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ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3 รายการแข่งขัน Free Style Senior รุ่น อายุ 15-20 ปี คว้ารางวัล
First Prize ROBOTCHALLENGE 2018 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนักเรียนและเยาวชน
จาก 30 ประเทศทั่วโลก จาก 5 ทวีป เป็นโค้ชผู้ควบคุม การแข่งขัน 445 คน ผู้เข้าแข่งขัน 2,288 คน และ
223 สถาบันเข้าร่วมแข่งขัน และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นาโดย นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คุณครูสมไชย กระต่ายทอง และคุณครูสุชาย วิเศษสินธุ์
- ครูผู้สอน นักเรียน ร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ ครั้งที่ 1
THAILAND ROBOT-ROBOTIC OLYMPIAD 2020 โดยความร่วมมือระหว่าง International Robot
Olympiad Committee ประเทศเกาหลีใต้ Hong Kong Robotic Olympic Association (HKROA)
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ชมรมครู หุ่นยนต์ไทย และภาคีเครือข่ายด้านหุ่นยนต์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
รายการหุ่นยนต์ TRTC ม.1-3 “Garbage collection Game” นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 1.เด็กหญิง
อารยา ผูกน้อย 2. เด็กหญิงอุรัสยา พิทักษ์สินธุ์ ได้รับถ้วยชนะเลิศ เหรียญรางวัลเหรียญทอง ได้รับเกียรติ
บัตรเหรี ยญทอง ได้รั บสิ ทธิ์เข้าร่ วมการเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติต่อไป เป็นตัว แทนประเทศไทย
ร่วมรายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ IRO/TRTC ณ ประเทศเกาหลีใต้
2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพ
และมีงานทา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จานวน 30 โรงเรียน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ซึ่งส่วนมากผู้ปกครองยากจน นักเรียนกลุ่มนี้
ได้ รั บการสส่ งเสริ มด้านการฝึ กทักษะด้านวิชาชี พ เช่น งานเกษตร งานช่าง และงานฝี มื อต่ าง ๆ โรงเรี ยน
ขยายโอกาสทางการศึกษาหลายโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการทวิศึกษากับวิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อส่งต่อ ได้รับการเข้าโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา
โดยท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เข้ามาสนับสนุน ทาให้มีผลงานดีเด่น
เป็นแบบอย่างได้
การประสานความร่ ว มมือ ระหว่า งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น (อปท.) และมู ล นิธิ ต่า งๆ
มีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชนบท และมีโรงเรียนที่โดดเด่นและประสบผลสาเร็จ
ได้แก่ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนชายแดน ติดเขตประเทศเมียนมาร์ มีนักเรียน
จานวน 1,174 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 42 คน ซึ่งได้จัดแบบทวิศึกษากับวิทยาลัยเทคนิค
โพธาราม รับนักเรียนเข้าเรียนแบบกินนอน และฝึกอาชีพอย่างเข้มข้น มีนักเรียนชื่อ นายกีโด้ กีฮื้อ ซึ่งเป็นคนไทย
เชื้อสายกะเหรี่ยง เข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ได้เป็ นตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันทักษะฝีมือ
ทีป่ ระเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัล เป็นทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ปัจจุบันได้ประกอบอาชีพอิสระในหมู่บ้าน
ทาเกษตรพอเพียง ปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) คือการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน หรือเป็นการปลูก
พืช ผัก ในน้ าที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ และงานซ่อมบารุง เครื่องมือการเกษตร และเป็น ผู้ ดูแลให้
ทุน การศึกษาแก่น้อง ๆ ในโรงเรีย นทุ กปี และนางสาวมณฑกาญจน์ บุญคุณ เป็นตัวแทนเยาวชนไทย
ไปแข่งขันทักษะอาชีพ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลหลายรายการ ปัจจุบันทางานที่ เครือซีเมนต์ไทย
จ.ราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางพจนพร จิตเจริญทวีโชค ผู้อานวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินงานส่งเสริมสนับสนุน
ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
1.1 จัดทาโครงการพัฒนาครูผู้สอน โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัยและการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 มีการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปิด โอกาส ให้ผู้เรียน
ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า สิ่ ง ที่ ส นใจและสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามศั ก ยภาพและความพร้ อ มของผู้ เ รี ย นรายบุ ค คล
โดยการจัดการเรียนการสอนของครูให้ความสาคัญต่อตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงหลายรายวิชาเข้าด้วยกันทั้งเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน
1.2 จั ดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ ให้ กับครูผู้ สอน
ในช่วงที่ยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ และในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ดาเนินการจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้กับครูผู้สอน
1.3 จั ดทาระบบการอบรมออนไลน์ของสานักงานเขตพื้นที่และส่ งเสริม สนับสนุน
ให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมออนไลน์ของสานักงานเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น ๆ
1.4 ส่งเสริมให้ครูนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์จากแหล่ง เรี ย นรู้ แ ละหน่ ว ยงาน
ต่ า ง ๆ ที่จัดทาและเผยแพร่มาประกอบการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน เช่น DLIT , Project 14
เป็นต้น พร้อมทั้งรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนในสังกัดจัดทาขึ้น
1.5 ร่ วมกับ สถาบัน วิจั ย มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคอนเท้นต์ เพื่อให้ครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ
สร้างสื่อเทคโนโลยี เช่น คลิปวิดีโอการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใช้สอนรูปแบบ On Line
และ On Demand และสามารถสอนให้ผู้เรียนทาคลิปวิดี โอเพื่อประเมินการเรียนรู้ได้ และมีโรงเรียน
ต้น แบบ เข้ าร่ ว มโครงการพัฒ นาแพลตฟอร์มฯ ของสถาบั นวิจั ย มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ หมู่ บ้านจอมบึ ง
จานวน 6 โรงเรียน เพื่อใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ de-msd
1.6 สถานศึก ษาในสัง กัด สานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1
มีก ารจัด กิจ กรรมการเรีย นรู้เ พื่อ พัฒ นาผู้เ รีย นให้มีทัก ษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์ก ารแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ด้ว ยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ห ลากหลาย รวมทั้ง
การสร้า งสื่อด้ว ยตนเองเพื่อให้ส อดคล้อ งกับแผนการจัดการเรีย นรู้ของครูผู้ ส อนและศักยภาพผู้เรีย น
รายบุคคล ตัวอย่าง เช่น
(1) โรงเรีย นอนุบาลราชบุรี ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี ที่ส ร้างระบบ
การเรีย นการสอนออนไลน์ผ ่า นระบบ ZOOM โดยใช้สื ่อ เทคโนโลยีทั้ง ที่ค รูผู ้ส อนผลิต เองและ
จากแหล่ง อื่น รวมทั้ง การสร้า งยูทูป หรือ เว็บ เพจให้ผู้เ รีย นสามารถเรีย นรู้ย้อ นหลัง ได้ มีก ารติด ตาม
การเรียนผู้เรียนรายบุคคล ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและใกล้ชิดกับครูผู้ สอนโดยตรง
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(2) โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ตาบลเกาะพลับพลา อาเภอเมืองราชบุรี
มีการใช้โปรแกรม google classroom มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.7 ครูผู ้ส อนที ่ไ ด้ร ับ การพัฒ นาสามารถสร้า งคลิป วิด ี โ อความรู ้ที ่ส อดคล้อ ง
กับ หลัก สูต รและแผนการจัด การเรีย นรู้ข องสถานศึก ษา โดยครูผู ้ส อนเป็น ผู ้คัด เลือ กสื ่อ ประกอบ
บรรยาย และตัดต่อด้วยตนเอง พร้อมทั้งนาเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนการสอน
กับครูผู้สอนโดยตรงผ่านสื่อออนไลน์
๑.๘ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิท ยาลัย ในพื้น ที่ที่ใ ห้ค วามร่ว มมือ สนับ สนุน พัฒ นาครูผู้ส อนและผู้เ รีย นให้มีทัก ษะในศตวรรษ
ที่ 21 ทั้งกระบวนการเรี ยนรู้และการประกอบอาชี พ
3.2
การพั ฒ นาครู ใ ห้ มี ทั ก ษะความรู้ แ ละความช านาญการใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)
ด้านภาษาอังกฤษ
1.1 ส่งครูเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ จานวน 80 คน ประกอบด้วย
ครูที่เคยเข้าร่ วมโครงการ Boot camp ครูที่จบเอกภาษาอังกฤษ และครูที่สอนวิช าภาษาอังกฤษ
แต่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบอยู่ระหว่างระดับต่ากว่า A1–B2 เพื่อนาไปพัฒนาตามทักษะ
ที่เหมาะสมต่อไป
1.2 ส่งบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผอ.สพท. รองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม และ
ศึกษานิเทศก์ จานวน 22 คน เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบอยู่ระหว่างระดับต่า
กว่า A1 – A2 เพื่อนาไปพัฒนาตามทักษะที่เหมาะสมต่อไป
1.3 สารวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ และรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมการเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในปี 2564
1.4 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 ทาให้การพัฒนาครูต้องปรับเปลี่ยน
เป็นรูปแบบออนไลน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดทาหลักสูตร online
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 (www.ratchaburi1.org) ชื่อหลักสูตร English for communication ให้ครูและผู้สนใจ
เข้ารับการอบรมโดยศึกษาเนื้อหาหลักสูตร และทาการวัดและประเมินผล เมื่อผ่าน 80% จะได้รับเกียรติ
บัตรผ่านการอบรมจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.5 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้ารับการอบรมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ได้แก่
(1) โครงการอบรมและหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยติดตามข้อมูล
ข่าวสารได้จาก Facebook Page: English online by English Language Institute, OBEC
(2) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ผ่านเว็บไซต์สาหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เช่น
2.2.1 https://www.futurelearn.com/courses/basic-english-pre-intermediate
2.2.2 https://www.futurelearn.com/courses/understanding-dictionaries
2.2.3 https://www.futurelearn.com/courses/migrants-and-refugeesin-education
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(3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอั งกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์มด้านการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) หรือแอปพลิเคชั่น OBEC
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ดาเนิ น การจั ด ทาหลั ก สู ต รพัฒ นาให้ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียน
การสอน ได้อย่างมีคุณภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านรูปแบบออนไลน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการจัดทาหลักสูตร
online ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English for communication โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั ง กฤษส าหรั บ การสื่ อ สารในสถานการณ์ ต่ า งๆ
เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย
- การฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยออกเสียงผิด
- ประโยคสนทนาเวลาไปพบคุณหมอ
- ประโยคสนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ
หลังจากการอบรมแล้วมีการประเมินหลักสูตรโดยการทาแบบทดสอบ จานวน 30 ข้อ
และหากผู้เข้าอบรมทาแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% (24 คะแนน) จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail
ที่ไ ด้ ล งทะเบี ย นไว้ ซึ่ ง หลั ก สู ต รการส่ ง เสริ ม การเรีย นรู้ ภ าษาอั ง กฤษโดยได้ รั บ การตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร จานวน 2,329 คน มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 27 คะแนน
3.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะ
เนื่องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไม่ได้ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลองการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จึงยังไม่ได้ดาเนินการประกาศการนาหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)
การขับ เคลื่ อนระดั บ เขตพื้น ที่ เป็ นการส่ งเสริม สนั บสนุ นการใช้ Platform เพื่ อการศึ กษา
เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยอ านวยความสะดวกให้ ครู และบุ ค ลกรทางการศึ ก ษาในสั งกั ด ใช้ ใ นสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถเลือกใช้ได้
ตามความสนใจ
4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
พั ฒ นา และขยายการเข้ า ถึ ง การบริ ก ารศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให้ ทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม นั ก เรี ย นให้ ไ ด้ รั บ โอกาส
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพด้วยการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยโดยจัดทาโครงการ/กิจกรรม
สาคัญ ๆ ดังนี้
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1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ ป ระเมิ น พั ฒ นาการนั ก เรี ย นปฐมวั ย
ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยโรงเรียนประจาจังหวัด โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่ฯ โรงเรียน
ศูนย์ เด็กปฐมวั ยต้นแบบ และโรงเรียนทั่วไป ที่จัดการศึกษาปฐมวัย ทุกโรงเรียนในสั งกัด รวมจานวน 15
โรงเรียน เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนที่จบ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช 2560 โดยผู้ เ รี ย นในระดั บ ปฐมวั ย ปี ก ารศึ ก ษา 2563
(30 เมษายน 2564) ทั้งหมด จานวน 3,345 คน จาแนกเป็น
1.1 ผู้เรียนปกติ จานวน 3,345 คน
1.2 ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง จานวน - คน
นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายคิดเป็น ร้อยละ 99.76 พัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ คิดเป็ นร้ อยละ 99.82 พัฒนาการด้านสังคมคิดเป็น ร้อยละ 99.85 พัฒนาการด้านสติปัญญา
คิดเป็นร้อยละ 99.58 ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนปกติ ผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จานวน 3,330 คน คิดเป็นร้อยละ 99.55
2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินงานตามโครงการบ้าน
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ย พบว่ า ครู ป ฐมวั ย มี ปั ญ หาด้ า นองค์ ค วามรู้ ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
และการเขี ย นรายงานโครงงานวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมส าคั ญ ในการด าเนิ น งานโครงการบ้ าน
นั กวิทยาศาสตร์ น้ อย ประเทศไทยจึ งพัฒ นาครูเพื่อพัฒ นาความรู้ทัก ษะกระบวนการทางวิ ทยาศาสตร์
ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ให้ครูสามารถจั ดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
พร้ อมทั้งส่ งเสริ มจิ น ตนาการของเด็กให้ รักการเรีย นรู้และสร้างองค์ความรู้ตามธรรมชาติวิทยาศาสตร์
น าผลการประเมิ น มาพั ฒ นา และมี ค วามตั้ ง ใจในการจั ด กิ จ กรรมวิ ท ยาศาสตร์ ตามโครงการบ้ า น
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด้วยใจนักวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและมีความสุข โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดความรู้
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2.2 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
2.3 โรงเรียนที่เข้าร่วมกับการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานผ่านการประเมิน
และได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจานวน 15 โรงเรียน
2.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง
และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2.5 โรงเรีย นที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศติดตามการดาเนินงานโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
โรงเรีย นต้นแบบที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่
โรงเรี ย นอนุ บ าลราชบุ รี และโรงเรี ย นวั ด เขาวั ง (แสง ช่ ว งสุ ว นิ ช ) จั ดการศึ กษาแบบโครงการ
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(Project Approach) โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง จัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่ โรงเรียนบ้านหนองขาม
จัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ
4.3 การเข้าถึงทางการศึกษาสาหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับนักเรียนตามความพิการและตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนที่จัดการศึกษา
เรี ย นรวมทั้งหมด 123 โรงเรี ย น มีจ านวนเด็กพิ การเรี ยนรวม ทั้งหมด 1,596 คน ได้รับการพัฒ นา
ศักยภาพเป็นรายบุคคลและมีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต้องการจาเป็นพิเศษ โดยจาแนก
จานวนตามประเภทความพิการ ดังนี้
1. บกพร่องทางการมองเห็น จานวน 6 คน
2. บกพร่องทางการได้ยิน จานวน 9 คน
3. บกพร่องทางสติปัญญา จานวน 128 คน
4. บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จานวน 45 คน
5. บกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 1,271 คน
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา จานวน 13 คน
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ จานวน 38 คน
8. ออทิสติก จานวน 40 คน
9. ความพิการซ้อน จานวน 46 คน
การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ส่ง เสริมให้โรงเรียน
ต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม จานวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดห้วยหมู โรงเรียนวัดป่าไก่
โรงเรี ย นอนุ บ าลจอมบึ ง โรงเรี ย นอนุ บ าลสวนผึ้ ง โรงเรี ย นบ้ า นล าพระและโรงเรี ย นอนุ บ าลวั ด เพลง
มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2109 การเปิ ดโอกาสให้ เด็กได้ เรี ย นและทากิจ กรรมร่ว มกับผู้ ปกครองหรือผู้ ดูแลโดยครูมีห น้าที่คอย
ช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าแนะน า รวมทั้ ง ให้ ก าลั ง ใจผู้ ป กครองในการฝึ ก ทั ก ษะและการเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ ลู ก ในช่ ว ง
ที่ มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ บ้ า น การปรั บ เปลี่ ย นเนื้ อ หาหรื อ องค์ ค วามรู้ ใ นบทเรี ย นให้ เ หมาะสม
กับ ความสามารถในการเรี ย นรู้ ของเด็กพิการตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีการดูแลและ
ช่วยเหลือเด็กตามประเภทความพิการ มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เมื่อมีการเปิดเรียนแบบปกติ
(On Site) เช่น เด็กบกพร่องทางการมองเห็นส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาเหมาะสมกับเด็ก โดยการใช้ตัวอักษร
ที่มีขนาดขยายใหญ่กว่าเด็กปกติ มีการจัดหาแว่นสายตาที่เหมาะสมให้กับเด็ก เนื่องจากเป็นนักเรียนที่มีภาวะ
สายตาเลื อ นราง เด็ ก มี ค วามบกพร่ อ งทางการได้ ยิ น ส่ ง เข้ า รั บ การรั ก ษาและมี ก ารใช้ เ ครื่ อ งช่ ว ยฟั ง
ซึ่งการจัดการศึกษาเรียนรวมของสานักงานเขตพื้นที่ให้กับเด็กพิการเรียนรวม โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ จานวน 1,271 คน คิดเป็นร้อยละ 79.63 โดยมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
เต็มวัน รูปแบบการจัดเรียนรวม เด็กจะเรียนในชั้นเรียนเต็มวันและอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจาชั้น
หรือครูประจาวิชา และมีการสอนเสริมให้กับเด็กซึ่งเรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มวันและได้รับการสอนเสริม
บางเวลาหรื อบางวิ ช าวัน ละ 1-2 ชั่ว โมง หรือมากกว่านี้ขึ้น อยู่กับศักยภาพของเด็ก ซึ่งการสอนเด็ก นี้
ครูมีการสอนทั้งเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่ มเล็กๆ และสอนในเนื้อหาที่เด็กไม่ได้รับการสอนในชั้นปกติ
หรือเนื้อหาที่เด็กมีปัญหาเฉพาะเรื่อง ส่วนเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก สานักงานเขตพื้นที่
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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จะจัดพี่เลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนเพื่อให้ช่วยครูในการพัฒนาศักยภาพของเด็กมีการจัดการเรียนการสอน
ชั้นเรียนพิเศษ (ห้องเรียนคู่ขนาน) ในโรงเรียนปกติ ในโรงเรียนวัดห้วยหมู อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ซึ่งต้องมีการดูแลเฉพาะ
รายบุคคล
การส่งต่อเพื่อช่วยเหลือเด็กพิการเรียนรวม มีดังนี้
1. การส่งต่อเพื่อช่วยเหลือด้านการคัดกรองและการรักษา
เมื่ อ ครู พ บเด็ ก ที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะมี ค วามพิ ก ารประเภทต่ า งๆ จะมี ก ารคั ด กรองและ
ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลประจาอาเภอในพื้นที่และโรงพยาบาลราชบุรี เพื่อทาการรักษาและช่ว ยเหลื อ
ตามประเภทความพิการ
2. การส่งต่อเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาและอาชีพ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทาระบบการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อจัดทาข้อมูลการรักษา
และพั ฒ นาการของเด็ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ การรั ก ษาและพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารส่ ง ต่ อ ข้ อ มู ล รายบุ ค คล
ให้ครูประจาชั้นและครูผู้สอนในชั้นเรียนต่อไปเพื่อนาไปใช้ในการวางแผนช่วยเหลือและพัฒนาตามศักยภาพ
ต่อไป นอกจากนี้มีการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนเมื่อจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพือ่ ให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดจานวนเด็กด้อยโอกาส นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ
เป็นทุนการศึกษา ดังนี้
1. นั กเรี ย นยากจนพิ เศษ ได้ รั บการสนั บสนุ นทุ นการศึก ษาจากกองทุ นเพื่อ ความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) จานวน 2,837 คน เป็นเงิน 2,953,500 บาท
2. นั ก เรี ย นยากจนได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานนั ก เรี ย นยากจนจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2,958 คน แยกเป็น ระดับประถม (500 บาท/คน) = 2,503
คน รวมเป็นเงิน 1,251,500 บาท ระดับมัธยม (1,500 บาท/คน) = 455 คน รวมเป็นเงิน 682,500 บาท
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี โ รงเรี ย นที่ ด าเนิ น การ
ตามกระบวนการต่า ง ๆ ที่มี การส่ งเสริ มและติด ตามได้ ครบตามมาตรฐานการจัด การศึ กษาเรีย นรวม
คือ โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้ง 6 โรงเรียน ได้แก่
- โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บารุง)
- โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล)
- โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
- โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
- โรงเรียนบ้านลาพระ
- โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล)
โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม
การจัด การเรียนการสอนและคอยดูแลช่วยเหลือโรงเรียนทั่ว ไปจัดการศึกษาเรียนรวมในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 มีจานวน 123 โรงเรียน ได้ส่งเสริมการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
และการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP) ให้ครบทุกคน มีการปรับหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน การวั ด และประเมิ น ผล แบบบู ร ณาการ เน้ น การจั ด สภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2109 มีการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 108

และท ากิ จ กรรมร่ ว มกั บ ผู้ ป กครองหรื อ ผู้ ดู แ ล โดยครู มี ห น้ า ที่ ติ ด ตาม ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าแนะน า
กับผู้ปกครองตลอดเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บ้านโดยให้ผู้ปกครองและเด็กมีความรู้สึกว่าไม่ได้
ถู ก ทอดทิ้ ง และคอยให้ ก าลั ง ใจสอบถามความเป็ น อยู่ ห รื อ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ตามความเหมาะสม
มีการกาหนดเนื้อหาหรือหลักสูตรแบบบูรณาการ ทั้งในด้าน การใช้ชีวิตประจาวัน การเรียนรู้ และการเข้าสังคม
เพื่อให้ เด็ กได้ รั บ การพั ฒ นาเต็มตามศั กยภาพของตนเองภายใต้ สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อ
ไวรัสโคโรน่า 2109
4.4 ความปลอดภัยของผู้เรียน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ได้ มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ให้สถานศึกษานาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ เพื่อให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ ความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ ให้นักเรียนปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึง รวมถึงสุขอนามัย โรคภัยไข้เจ็บและจากสื่อต่าง ๆ มีการวางมาตรการ
ตรวจตราภายในโรงเรี ย นอย่างสม่าเสมอ เช่น การใช้ไฟฟ้า การติดตั้งระบบความปลอดภัยจากการใช้
อินเตอร์เน็ต เดินสารวจจุดเสี่ยง จัดเตรียมรับมือภัยพิบัติ อุทกภัย อัคคีภัยและแผ่นดินไหว ตลอดจนนามาตรการ
D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 ได้แก่
D : Social Distancing เว้นระยะห่ าง 1-2 เมตร เลี่ ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask
Wearing สวมหน้ า กากผ้ า หรื อ หน้ า กากอนามั ย ตลอดเวลา
H : Hand
Washing ล้ า งมื อ บ่ อ ยๆ ด้ ว ยน้ าและสบู่ หรื อ เจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า -ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง
เพื่อให้มขี ้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น มาใช้ในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
1.2 ความปลอดภัยจากบุคคล
๑) โรงเรี ย นมีการจัดสภาพแวดล้ อมและการวางกฎเกณฑ์ให้ นักเรียนปลอดภัย
จากบุ คคลที่จะมาทาอันตรายกับนักเรียนโดยคานึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียน ตั้งแต่เริ่มเดินเข้าสู่ ประตู
โรงเรีย นจนกระทั่ง ออกจากโรงเรีย นถึงบ้าน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลป้องกันตนเอง
ให้ปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีบุคคลทาร้ายนักเรียนหรือนักเรียนทาร้ายกันเอง และได้ มีการกาหนด
ขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน เช่น ห้ามครูกั บนักเรียน และห้าม
นักเรี ย นกับนั กเรี ย นต่างเพศ อยู่ ตามลาพังสองต่อสองในห้ องเรียน หรือที่ลับตาคน หากจาเป็นจะต้อง
มีเพื่อนอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 – 2 คน รวมถึงการแสดงออกของครูกับนักเรียนความเป็นไปอย่างเหมาะสม
2) โรงเรียนจัดการคัดกรองครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ โดยมีการวัด
อุณหภูมิ จัดเจลล้างมือให้กับทุกคน ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
เป็นประจาทุกวัน
3) สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการสารวจ
รายชื่อข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
ทุกคนที่มีความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนได้รับความปลอดภัย
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1.3 ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (โควิ ด -19)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการ ดังนี้
1) แจ้ ง แนวทางการป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
2019 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติสาหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน
โดยสถานศึกษาประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) โดยจะได้รับเกียรติบัตร
รับรองผลการประเมินตนเอง
2) การรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเปิดเรียนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3) เน้นย้าให้โรงเรียนดาเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามคาสั่งคณะกรรมการ
ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ จั ง หวั ด ราชบุ รี ประกาศส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
จากการที่โรงเรียนได้มีการนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบด้านความปลอดภัย
มาใช้ในโรงเรียน จนทาให้เกิดความสาเร็จและโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบการดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกระดับ
เขตตรวจราชการที่ 3 ดังนี้
1. สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
2. สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนสินแร่สยาม
3. สถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนได้รับรางวัลความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจาปี 2564 ดังนี้
1. โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
2. โรงเรียนวัดพเนินพลู
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 5
3. โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
4. โรงเรียนบ้านตลาดควาย(ประชานุกูล)
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
5. โรงเรียนบ้านหนองโก
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
6. โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
7. โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
8. โรงเรียนวัดบางกระ
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
9. โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บารุงเจริญธรรม
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
10. โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บารุง) เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
11. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
12. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
13. โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
14. โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 2
15. โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 1
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16. โรงเรียนบ้านห้วยยาง
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 1
17. โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 1
18. โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 1
19. โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 1
20. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 1
21. โรงเรียนบ้านรางม่วง
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 1
22. โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 1
23. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 1
24. โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 1
25. โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 1
5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
5.1 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานคั ด เลื อ กโรงเรี ย นคุ ณ ภาพน าร่ อ ง
ของโครงการโรงเรียนคุณภาพในเขตตรวจราชการ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก
โรงเรียนคุณภาพ นาร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ ได้ขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง
ศึ กษาธิ การจั งหวั ด และคณะติ ดตามนโยบาย ผู้ รั บผิ ดชอบการด าเนิ นการในแต่ ละจั งหวั ด และประชุ ม
คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรี ยนนาร่องและจังหวัดนาร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนนาร่องให้เหลือเพียง ภูมิภาคละ ๓ โรงเรียน และจังหวัดนาร่อง ภูมิภาคละ ๑ จังหวัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้รับคัดเลือกในกลุ่มจังหวัด
นาร่อง ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี และดาเนินการจัดทาแผนงานโครงการ
เพื่ อ ยกระดับ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ซึ่ง ขณะนี้ ได้ ด าเนิ น การจั ด ตั้ ง ค าของบประมาณปี 2564 งบลงทุ น
ประกอบด้ ว ย รายการครุ ภั ณ ฑ์ และรายการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม รวมทั้ ง สิ้ น 3,000,000 บาท และ
มีงบดาเนินงาน จานวน 350,000 บาท อยู่ระหว่างรอพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ จากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดให้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแบ่งโรงเรียนเป็น 3 ประเภท คือ โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน
ที่ ส ามารถด ารงอยู่ ไ ด้ ด้ ว ยตนเองอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ส่ ง ผลให้ มี ก ารวางแผนการจั ด ตั้ ง โรงเรี ย นคุ ณ ภาพ
เป็น 46 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพครอบคลุมโรงเรียน 159 โรงเรียนในสังกัด
การดาเนิ น การจั ดตั้ งกลุ่ ม โรงเรี ยนคุณ ภาพประถมศึ กษาในสั งกัด ส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประสบผลสาเร็จได้จากการประชุมของคณะผู้บริหารของโรงเรียน
ในสังกัดที่มุ่งผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในสังกัด
5.2 โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
ได้จัดทาการศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และได้
นิเทศติดตามผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดในแต่ละด้านจานวน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา (2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (4)
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (5) ด้านนิเทศการศึกษา (6) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาซึ่งมีผลดังนี้
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1.1 การประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โดยภาพรวม
อยู่ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.8 ซึง่ แต่ละด้านมีรายละเอียดเรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ลาดับที่ (1) ด้านที1่ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 97.6
ลาดับที่ (2) ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.2
ลาดับที่ (3) ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 94.00
ลาดับที่ (4) ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 93.60
ลาดับที่ (5) ด้านที่ 4 ความสามารถด้านผลงานและการนาเสนอ อยู่ในระดับมาก
คิดเป็นร้อยละ 88.60 ลาดับที่ (6) ด้านที่ 5 ด้านนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.20
1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ บริห าร ครู และนักเรียนที่มีต่อผลการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล มาตรฐานด้านต่างๆ
(1) ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ ห าร และครู ที่ มี ต่ อ ผลการยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.4
(2) ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ ผลการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00
ทุ ก โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ท านวั ต กรรมการแก้ ปั ญ หาการจั ด การเรี ย นการสอน
ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวอย่างของการจัดทา
นวัตกรรม เช่น
1. การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้สถานการณ์ covid-19
เรื่อง DEK-D ของแผ่นดิน โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูลในพระบรมราชานุเคราะห์)
2. นวัตกรรมเรื่อง ฝ่าวิกฤตโควิดด้วยหัวใจสุจริต 5 ห้อง ของโรงเรียนวัดห้วยตะแคง
(พรประชานุกูล)
3. นวัตกรรมเรื่องรูปแบบการบริหารงาน 6 ขั้น สู่คุณภาพ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
4. นวัตกรรม ชื่อว่า VACCINE Model โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง
การตรวจราชการกรณีพิเศษ
1. การจัดการเรียนการสอนและการดาเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยคาสั่งของ
สานักงานคณะกรรมควบคุมโรค จังหวัดราชบุรี ยังไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite จนกว่า
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 จะดี ขึ้ น โรงเรี ย นส่ ว นใหญ่ จั ด การเรี ย นการสอนแบบ
ผสมผสานหลายรูปแบบ โดยมีการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (ONLINE) การเรียนการสอนแบบ
ON–DEMAND ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV และแอปพลิเคชั่น DLTV บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และ
การเรียนการสอนแบบ ON-HAND สาหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การรับชม โดยการนา
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หนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง ทั้งนี้ ครูผู้สอนจะมีการติดตาม
ผู้เรียนผ่านทางไลน์ โทรศัพท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดการ
ประชุม PLC ระบบทางไกล ผ่านแอพพลิเคชั่น google meet กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เพื่อรับฟัง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และร่วมกัน หาวิธีและ
การแก้ไขปัญหาของโรงเรียน แลกเปลี่ยนวิธีการที่ดี โรงเรียนสามารถนาแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ในโรงเรียน
ของตนเองได้
จากการแก้ปัญหาโดยการประชุม PLC เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นี้ ทาให้เกิดองค์ ความรู้ และแนวทางการในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นแบบอย่างในการนาไปปรับใช้
ในโรงเรียนอื่นได้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เช่น โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โรงเรียนวัดห้วยหมู โรงเรียน
วัดห้วยไผ่ และโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช ) เน้นการจัดการเรียนการสอนร่วมแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละชั้นเพื่อให้สอดคล้องตามบริบทของนักเรียนแต่ละคน การบูรณาการตัวชี้วัด และการให้งาน
การบ้าน เพื่อไม่ให้นักเรียนต้องรับภาระจากการบ้านที่มากเกินไป การสอนใช้วิธีการหลากหลาย ทั้ง
online on demand on hand และ on air โดยสารวจความพร้อมจากผู้ปกครองก่อน และสอนแบบ
ผสมผสานกัน นอกจากนี้ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช ) ได้จัดหาวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้
รวมทั้งครูในโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในโรงเรีย น ถึงวิธีการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนในการเรียนออนไลน์ที่บ้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ครูสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนที่ตนสอนอยู่ได้เพื่อให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้
อย่างสูงสุด เช่น การใช้ Google Classroom โปรแกรม Zoom เทคนิคการอัดคลิปวีดีโอ การเรียนการสอน
อย่างง่าย การใช้วีดีโอคอลเพื่อใช้พูดคุยกับนักเรียนสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะเรียนออนไลน์
นอกจากการ PLC ร่วมกับทุกโรงเรียนในรูปแบบทางไกลแล้ว ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ยังได้พัฒนาคลังสื่อเรียนรู้ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อเป็ น แหล่ งข้อมูล ให้ครูนาสื่ อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงเผยแพร่คลิปการสอนของครูในสังกัด เพื่อเป็นตัวอย่าง และเผยแพร่ให้เพื่อนครูสามารถ
นาไปใช้ในการจัดกาเรียนการสอนได้
1.๑) เชิงคุณภาพ
ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา มีร ายงานผลการด าเนิน งานตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ รายงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่ อน
แนวทางในการปฏิบัติงาน แก้ไข ปรับปรุง ผลการดาเนินงานในรอบต่อไป
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4. ชื่องาน รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการวิเคราะห์การติดตาม
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และตามตัวชี้วัดของ สพฐ. และ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 20 เล่ม ในปีงบประมาณ 2564 มีโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ทั้งสิ้น 47 โครงการ โครงการที่ดาเนิ นการแล้ว จานวน 37 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ดาเนินการ
จานวน 10 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.1.2) เชิงคุณภาพ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มี เ อกสารรายงานผลการด าเนิ น งานโครงการตาม
แผนปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการขั บ เคลื่ อ น เป็ น แนวทาง ในการปฏิ บั ติ ง าน แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง
ผลการดาเนินงานในรอบต่อไป
5. ชื่องาน รายงานผลตั ว ชี้ วั ด ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง าน
(จัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ด้านปริมาณงานของสานักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียน)
5.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
จัดทาข้อมูลระดับผลสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ด้านปริมาณงาน) ดังนี้
1) ปริมาณงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 10 กลุ่ม ประกอบด้วย
- ด้านอานวยการ
ปริมาณงาน จานวน 16,638 ครั้ง
- ด้านบริหารบุคคล
ปริมาณงาน จานวน 2,348 คน
- ด้านนโยบายและแผน
ปริมาณงาน จานวน
52 โครงการ
- ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปริมาณงาน จานวน 143 โครงการ
- ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ปริมาณงาน จานวน 4,812 คน
- ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน ปริมาณงาน จานวน
60 โรงเรียน
- ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)
ปริมาณงาน จานวน
82 ครั้ง
- ด้านด้านส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปริมาณงาน จานวน
19 โครงการ
- ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปริมาณงาน จานวน 4,227 โครงการ
- ด้านกฎหมายและคดี
ปริมาณงาน จานวน
18 เรื่อง
2) ปริมาณงานของสถานศึกษา จานวน 173 โรงเรียน ประกอบด้วย
- การบริหารงานวิชาการ
ปริมาณงาน จานวน 1,681 โครงการ
- การบริหารงานทั่วไป
ปริมาณงาน จานวน 1,391 โครงการ
- การบริหารงานบุคคล
ปริมาณงาน จานวน 364 โครงการ
- การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ปริมาณงาน จานวน 376 โครงการ
- บริหารกิจการนักเรียน
ปริมาณงาน จานวน 584 โครงการ
รวม 4,384 โครงการ
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4.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีรายงานผลการดาเนินงานระดับความสาเร็จของการจัดทาต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (ด้านปริมาณงาน) ในภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และของสถานศึกษา เพื่อรายงานสานักงาน
ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นข้ อมูลในการบริหารราชการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และมี
ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงานต่อไป
6. ชื่องาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ของกลุ่มนโยบายและแผน
6.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนิ นการจั ดทาเอกสารรายงานผลการปฏิบั ติงานแต่ ละบุคคลของกลุ่ มนโยบายและแผน
ประกอบด้วยผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ จาแนกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
1. กลุ่มงานธุรการ มีผลการปฏิบัติงานตามภาระงานดังนี้
- ระบบสารบรรณ
- การประสานงานและการให้บริการ
- การจัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
- การจัดการความรู้ เก็บรวบรวมงาน จัดทาทะเบียนคุมงานภายในกลุ่ม
2. กลุ่มงานนโยบายและแผน มีผลการปฏิบัติงานตามภาระงานดังนี้
- จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
- งานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ จังหวัดราชบุรี
- การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
- การเลิกสถานศึกษา
- การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- งานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี
- งานแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ
- การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ มีผลการปฏิบัติงานตามภาระงานดังนี้
- งานจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจาปี และในกรณีเร่งด่วนของสานักงานเขตพื้นที่
และสถานศึกษา
- การจัดตั้งงบประมาณงบดาเนินงาน การติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา
- การของบประมาณให้กับสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ
- การเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- รายงานข้ อ มู ล ตามโครงการพั ฒ นาระบบการรายงานข้ อ มู ล การเงิ น ด้ า นการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
4. กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน
- การรายงานผลการดาเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
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- การรายงานความก้าวหน้าในการติดตาม ตรวจสอบ การนาเข้าข้อมูลและการรายงานผล
การดาเนินงานในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจาปีงบประมาณ
- การตรวจราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบาย
การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
6.1.2) เชิงคุณภาพ
มีรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อใช้เป็นผลงานของกลุ่มนโยบาย
และแผน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีต่อไป
7. ชื่องาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี งบประมาณ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
7.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
ด าเนิ นการจั ดท าเอกสารรายงานผลการปฏิ บั ติ งานของส านั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วยผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน จานวน 9 กลุ่มงาน 1 หน่วย
ดังนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
10. กลุ่มกฎหมายและคดี
7.1.2) เชิงคุณภาพ
มีรายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เพื่อใช้เป็นผลงานของสานักงานเขตพื้นที่ สามารถนาไปเป็นเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบในการรายงาน
สพฐ. และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีต่อไป
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5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. ชื่องาน โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
5.1. ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ดาเนินการตามโครงการ ให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID – 19) ดังนี้
2.1.1) ได้รับจัดสรรเงินกู้จาก สพฐ. (ครั้งที่ 1) นักเรียน 33,847 คน จานวนเงิน
67,694,000 บาท ครั้ งที่ 2 นั ก เรี ย น 137 คน จานวนเงิน 274,000 บาท รวมจานวนนักเรีย น
33,984 คน เป็นจานวนเงินทั้งสิ้น 67,968,000 บาท
2.1.2) โอนเงินกู้ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 172 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
2.1.3) โรงเรียนจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง/นักเรียน จานวน 33,826 คน จานวนเงิน
67,652,000 บาท คิด เป็ น ร้ อยละ 99.54 โรงเรี ยนไม่ส ามารถจ่า ยเงิ น ให้ ผู้ ป กครอง/นัก เรีย นได้
เนื่องจาก นักเรียนเสียชีวิต นักเรียนไม่สามารถติดต่อได้ นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนย้ายโรงเรียน ฯลฯ
จานวน 158 คน จานวนเงิน 316,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46
2.1.4) ดาเนินการจัดสรรเงินกู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว มีเงินกู้
คงเหลือส่งคืน จานวนเงิน 316,000 บาท
5.1.2 เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 ดาเนินงานตามโครงการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ชื่องาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดของแบบวัด OIT
เพื่อรายงานและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 จานวน 7 ตัวชี้วัดย่อย ประกอบด้วย
O04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O10 แผนดาเนินงานประจาปี
O11 รายงานการกากับ ติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
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O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O19 รายงานการกากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
2.1.2) เชิงคุณภาพ
มีรายละเอียดข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ดังนี้
O04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทา แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) ของ สพป.ราชบุรี 1 แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ สพป.ราชบุรี 1 และแผนพัฒนาบุคลากร ระยะ
3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ สพป.ราชบุรี 1 ที่แสดงแผนการดาเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี มีรายละเอียดของแผน เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
O10 - แผนด าเนิ น งานประจ าปี ที่ แ สดงแผนการด าเนิ น ภารกิ จ ของหน่ ว ยงานที่ มี ร ะยะ
1 ปี งบประมาณ มี ข้อ มูล รายละเอีย ดของแผน ประกอบด้ ว ยโครงการหรือ กิจกรรม งบประมาณที่ใ ช้
ระยะเวลาในการดาเนินการ
O11 – รายงานการกากับ ติดตามการดาเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน
ได้จัดทารายงานผลการกากับ ติดตามการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ที่แสดงความก้าวหน้า
ในการดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี มีเนื้อ หาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า การดาเนินการ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดาเนินงาน
O12 – รายงานผลการดาเนิ นงานประจาปี กลุ่ มนโยบายและแผน ได้จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลการดาเนินงานติดตาม
ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี 1 และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ในระบบ eMENSCR) ที่แสดงผลการดาเนินงานตามแผนดาเนินงาน
ประจาปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี 1 ที่แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
O19 รายงานกากับ ติด ตามการใช้จ่า ยงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน กลุ่ม
นโยบายและแผน ได้จัดทารายงานการกากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2564 รอบ 6
เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ของ สพป.ราชบุรี 1 ที่แสดงความก้าวหน้าในการดาเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทาสรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.ราชบุ รี 1 ที่มีข้อมูลรายละเอียดผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
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5. ชื่องาน การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PMQA 4.0)
5.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบการจัดทารายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จานวน 11 รายการ ดังนี้
2.1.1) ลักษณะสาคัญขององค์การ
2.1.2) ประเด็น 1.1.1 การนาระบบองค์การของผู้บริหาร
2.1.3) ประเด็น 1.4 การคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
2.1.4) ประเด็น 2.1 แผนปฏิบัติการประจาปีของ สพท.ที่ตอบสนองความท้า ทาย
สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน
2.1.5) ประเด็น 2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2.1.6) ประเด็น 2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน
2.1.7) ประเด็น 2.4 การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว
2.1.8) ประเด็น 4.1 การนาตัวชี้วัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ
2.1.9) ประเด็น 4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อนาไปสู่การพัฒนาและแก้ไข
2.1.10) ประเด็น 6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์
2.1.11) ประเด็ น 7.6 การบรรลุ ผ ลลั พ ธ์ ต ามตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการลดต้ น ทุ น การสร้ า ง
นวัตกรรม และการจัดกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลด้านการเงินของ
สถานศึกษาในสังกัด
5.1.2) เชิงคุณภาพ
รายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย ผ่านระบบรายงานผล
การประเมินส่วนราชการ (PMQA System) ตามระยะเวลาที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
2.2.1) ลักษณะสาคัญขององค์การ
กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดทารายงานลักษณะสาคัญขององค์การ สานักงาน เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยตอบข้อคาถามที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 13 ข้อ ดังนี้
(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
(2) วิสัยทัศน์และค่านิยม
(3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร
(4) สินทรัพย์
(5) กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ
(6) โครงสร้างองค์การ
(7) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(8) ส่วนราชการหรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงาน
ต่อกัน
(9) สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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(10) การเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขัน
(11) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
(12) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
(13) ระบบการปรับปรุงผลการดาเนินการ
2.2.2) กลุ่มนโยบายและแผน ได้วิเคราะห์ผลการดาเนินงานในแต่ล ะประเด็นของ
แต่ละหมวด มีผลการประเมินตนเองที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับ Significance และสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การดาเนินการในหมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และ
การจั ดการกระบวนการ ร้ อยละของการพัฒ นาระบบรายงานข้อมูล ด้านการเงินของสถานศึกษา มีผ ล
ความสาเร็จการดาเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กาหนด (ร้อยละ 100)
4 ชื่องาน การด าเนิน งานตามโครงการอบรม ฝึ กประสบการณ์ และเรี ย นรู้ ง านการบริ หาร
การศึกษาสาหรับนักศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
4.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
1) กลุ่มนโยบายและแผน ดาเนินการบรรยายให้ความรู้ตามกรอบการบรรยาย
ให้ ก ั บ นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห าร การศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 32 , 33 รวม 39 คน จานวน 3 ชั่วโมง
2) นักศึกษาปริญญาโท เข้ารับการทดสอบ Pre-test จานวน 39 คน และ Post-test
จานวน 39 คน
4.1.2) เชิงคุณภาพ
นั ก ศึก ษาปริ ญญาโท หลั กสู ตรครุศ าสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 32 , 33 จานวน 39 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ / ภาระงานของกลุ่มนโยบายและแผน ผ่านการทดสอบของกลุ่มนโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 100
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้ดาเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่ โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ
และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่ ง สามารถสรุ ป
รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ชื่องาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) พิจารณา/อนุมตั ิงบประมาณซ่อมบารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน 134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
2) ดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สาหรับโรงเรียน Stand Alone
จานวน 17 โรงเรียน 45 ชุด ๆ ละ 17,500 บาท รวมเป็นเงิน 739,500 บาท ได้แก่
- โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ
- โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด
- โรงเรียนบ้านห้วยยาง
- โรงเรียนบ้านหนองแร้ง
- โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
- โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
- โรงเรียนโรตารี่ 1 (บ้านพุน้าร้อน)
- โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส
- โรงเรียนบ้านยางคู่
- โรงเรียนบ้านไทรงาม
- โรงเรียนวัดวังมะนาว
- โรงเรียนบ้านเขาช้าง
- โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว
- โรงเรียนวัดใหม่นครบาล
- โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
- โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล
- โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์
1.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 103 โรงเรียน มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
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2. ชื่องาน การจัดหาระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง เพื่ อ การ บริ ห ารจั ด การ
และการจัดการศึกษา และปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สพท.
2.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
- สถานศึกษาในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 173 โรงเรียน มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสู งเพื่อการศึกษาครบทุกโรงเรียน คิดเป็น
100 เปอร์เซ็นต์
- สานักงานเขตพื้นที่ก ารศึ ก ษา มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สูง
เพื่อการบริหารจัดการ และอานวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดครอบคลุมทุกกลุ่ม
2.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมตามสภาพของสถานศึกษา
3. ชื่องาน การจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ เ พื่ อ การเรี ย นการสอน และระบบ
คอมพิวเตอร์สาหรับโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 ได้รับ
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสาหรับ
สถานศึกษา จานวน 4 โรงเรียนได้แก่
1) โรงเรียนวัดดอนตลุง
2) โรงเรียนมหาราช 7
3) โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
4) โรงเรียนสินแร่สยาม
โรงเรียนละ 418,400 บาท รวมเป็นเงิน 1,673,600 บาท โดยมีครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ All in One (สาหรับงานสานักงาน) จานวน 15 เครื่อง ๆ ละ
17,000.00 บาท เป็นเงิน 255,000.00 บาท
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ All in One (สาหรับประมวลผล) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
23,000.00 บาท เป็นเงิน 23,000.00 บาท
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ 1 จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
6,000.00 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- เครื่องสารองไฟฟ้าขนาด 800VA จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน
2,500 บาท
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สาหรับครู) จานวน 1 ตัว ๆ 1,800 บาท เป็น
เงิน 1,800 บาท
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- เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สาหรับครู) จานวน 1 ตัว ๆ 900 บาท เป็นเงิน 900 บาท
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สาหรับนักเรียน) จานวน 15 ตัว ๆ 1,600 บาท
เป็นเงิน 24,000 บาท
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สาหรับนักเรียน) จานวน 30 ตัว ๆ 400 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย จานวน 1 ชุด ๆ ละ 24,900 บาท เป็น
เงิน 24,900 บาท
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จานวน 16 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 60,800 บาท
2. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 ได้รับ
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสาหรับ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 2 โรงเรียนได้แก่
1) โรงเรียนวัดเจติยาราม
2) โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บารุงเจริญธรรม
โรงเรียนละ 297,400 บาท รวมเป็นเงิน 594,800 บาท โดยมีครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ All in One (สาหรับงานสานักงาน) จานวน 10 เครื่อง ๆ ละ
17,000.00 บาท เป็นเงิน 170,000.00 บาท
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ All in One (สาหรับประมวลผล) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
23,000.00 บาท เป็นเงิน 23,000.00 บาท
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ 1 จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ
6,000.00 บาท เป็นเงิน 6,000.00 บาท
- เครื่ อ งส ารองไฟฟ้ าขนาด 800VA จ านวน 1 เครื่ อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็ น เงิ น
2,500 บาท
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สาหรับครู) จานวน 1 ตัว ๆ 1,800 บาท เป็น
เงิน 1,800 บาท
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สาหรับครู) จานวน 1 ตัว ๆ 900 บาท เป็นเงิน 900 บาท
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (สาหรับนักเรียน) จานวน 10 ตัว ๆ 1,600 บาท
เป็นเงิน 16,000 บาท
- เก้าอี้คอมพิวเตอร์ (สาหรับนักเรียน) จานวน 20 ตัว ๆ 400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท
- ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย จานวน 1 ชุด ๆ ละ 19,900 บาท เป็น
เงิน 19,900 บาท
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จานวน 11 ชุด ๆ ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 41,800 บาท
3.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ที่ได้รับ
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสาหรับ
สถานศึกษา และระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สาหรับโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ได้รับการติดตั้งระบบ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ครบถ้ ว น และการจั ด ซื้ อ จัด จ้ างเป็นตามพระราชบัญญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ า งและ
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การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. ชื่องาน การใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
4.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล
ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ทุกวันพุธ ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ในปีงบประมาณ 2564 จานวน 36 ครั้ง
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมการประชุมตามที่
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดการประชุม จานวน 16 ครั้ง ดังต่อไปนี้
- การประชุมผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ
ประชุมทางไกล (Video Conference)
- การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564
- ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนฯ
- ขอเชิญประชุมการดาเนินงานนาร่องการใช้งานระบบสารสนเทศการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
- ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ
๔.๐ ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video
Conference
- ขอเชิญรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุ มชน
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง (Video Conference)
- การประชุมผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
- การประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
และโรงเรียนมัธยม (Video Conference)
- การประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพื่อการจัดทา
บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่ง ผอ.สพท. และตาแหน่งรอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ.
- การประชุมผ่านทางไกล โรงเรียนขนาดเล็ก
- ประชุมชี้แจงการดาเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมทางไกล
กับสถานศึกษาในสังกัด จานวน 8 ครั้ง ดังต่อไปนี้
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- ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบทางไกล
- การประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศฯ
- การประชุมทางไกลเพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกอบทุนการศึกษา
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดลพบุรี
- การประชุมลิงค์วีดีโอคอลการดาเนินการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน
- การประชุมเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระบบทางไกล
- การประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายฯ
- การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานติดตามตรวจสอบคัดกรองและประเมิน
ความพร้อมของสถานศึกษา ที่จะจัดการเรียนการสอน On-Site ในภาคเรียนที่ 2/2564
- การประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศฯ
4.1.2) เชิงคุณภาพ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความพร้อมในการประชุม
ทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้น สามารถ Stream การประชุมได้เพื่อ
ผู้รับชมที่มากขึ้น สามารถบันทึกการประชุมได้
5. ชื่องาน การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
5.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเว็บไซต์บริการแก่ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายใน https://www.ratchaburi1.org
5.1.2) เชิงคุณภาพ
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเว็บไซต์ ที่มีความปลอดภัย
และน่าเชื่อถือมากขึ้น
6. ชื่องาน การบริการพื้นที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่สถานศึกษา (mail.ratchaburi1.org)
6.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการ
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด คือ http://mail.ratchaburi1.org/webmailnew/
6.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งเป็นเมล์ภาครัฐ บริการข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดที่มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ลดการลงทุน
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง
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7. ชื่องาน การซ่อมบารุง ดูแลรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และการป้องกันการโจมตี Cyber
7.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่ต้องดาเนินการซ่อมบารุง ดูแลรักษา จานวน 80 เครื่อง ได้แก่
1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จานวน 2 เครื่อง
2) กลุ่มนโยบายและแผน จานวน 9 เครื่อง
3) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจานวน 14 เครื่อง
4) กลุ่มอานวยการ จานวน 14 เครื่อง
5) หน่วยตรวจสอบภายใน จานวน 4 เครื่อง
6) กลุ่มกฎหมายและคดี จานวน 2 เครื่อง
7) กลุ่มบริหารงานบุคคล จานวน 9 เครื่อง
8) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จานวน 7 เครื่อง
9) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จานวน 14 เครื่อง
10) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2 เครื่อง
11) ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท. จานวน 4 เครื่อง
7.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบคอมพิวเตอร์และอุป กรณ์
พร้อมใช้ที่พร้อมใช้งานและมีระบบป้องกันมัลแวร์ และมี Firewall ในการป้องกันการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต
8. ชื่องาน การจัดทาข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ประจาปีการศึกษา 2564
๘.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
8.1.1) เชิงปริมาณ
1) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบข้อมูล ภูมิ
สารสนเทศ (GIS) ที่นาเสนอข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ครบทุกโรงเรียน
2) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ร ะบบข้ อ มู ล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบ Web Base Application สามารถแสดงผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่
จัดทาขึ้น
8.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงพิกัดโรงเรียนจาก Google Map ที่สามารถเห็นข้อมูลทุกด้าน และเชื่อมโยงกับข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนจากสานักนโยบายและแผน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบการตัดสินใจการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่
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9. ชื่องาน การจัดทาเว็บไซต์เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจาปีงบประมาณ 2564
9.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
9.1.1) เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พัฒ นาเว็บไซต์เพื่อประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA) https://ratchaburi1.org/ITA2564/
9.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
เชิ ง ประจั ก ษ์ ต ามตั ว ชี้ วั ด (O1-O43) เพื่ อ ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ครบถ้วน
10. ชื่องาน การจัดทาเว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 (E-Learning)
10.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
10.1.1) เชิงปริมาณ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเว็บไซต์การเรียนรู้ผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพื่อเผยแพร่หลักสูตรต่าง ๆ แก่ช้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป สพป.ราชบุรี เขต 1 (google.com)
10.1.2 เชิงคุณภาพ
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการรวบรวม เผยแพร่องค์
ความรู้ เกี่ยวกับ การปฏิบั ติงานของแต่ล ะกลุ่ มงาน ผ่ านทางระบบอิเล็ กทรอนิกส์ แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
11. ชื่องาน การจัดทาหลักสูตรการอบรมออนไลน์ Digital Literacy
11.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
11.1.1) เชิงปริมาณ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีเว็บไซต์การเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลักสูตร Digital Literacy เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ได้เรียนรู้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับเกียรติบัตร เมื่อทาแบบทดสอบผ่าน
80 เปอร์เซ็นต์
11.1.2) เชิงคุณภาพ
กลุ่ มส่ งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่ อสาร มีการรวบรวม
เผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านด้ า นข้ อ มู ล สารสนเทศ ผ่ า นทางระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
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12. ชื่องาน การจัดทาวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่ความสาเร็จ, แผนปฏิบัติการ,
แผนบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
12.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
12.1.1) เชิงปริมาณ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จ โดยมีแผนปฏิบัติการประจาปี แผนบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ และกาหนดวิสัยทัศน์
และแนวทางการขับเคลื่อนปฏิบัติงานสู่ความสาเร็จ
12.1.2) เชิงคุณภาพ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สามารถดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ และวิสัยทัศน์ของกลุ่มให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
13. ชื่องาน พัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
13.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
13.1.1) เชิงปริมาณ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา
สามารถใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด จานวน
175 โรงเรี ย น ดาเนิน การปรั บ ปรุ งข้อมูล สารสนเทศแต่ล ะภาคเรียนครบ 100% ตามปฏิทิน และ
สามารถจัดทา ตัวชี้วุดได้อย่างมีประสิทธิภาพครบ 100%
2) จัดทาประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อขี้แจงและเน้นย้าปฏิทิน
การปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัด (10 มิถุนายน 2564)
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.ratchabuir1.go.th
4) การจัดเก็บข้อมูล ตามระบบฐานข้อมูลราชการอื่น ๆ เช่น ข้อมูล สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
13.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี่ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษามาบริหารจัดการครบทุกด้าน ทันสมัย และถูกต้อง โดยมีรูปแบบตามที่ผู้รับการกาหนด
2) ข้ อมูล ที่ไ ด้ผ่ า นกระบวนการประมวลผลแล้ ว ถู กต้อ ง นาไปใช้ป ระกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดั บ ช่วยให้ผู้บริหารเรียกค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยมีรูปแบบและช่องทาง
ที่สะดวกต่อการเข้าถึง
3) ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถเผยแพร่
เอกสารให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) การปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรในกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมีความคล่ องตัว รวดเร็ว เนื่องจากมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และมีแหล่ งศึกษา
ค้นคว้า ทาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
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14. ชื่องาน การจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
14.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
14.1.1) เชิงปริมาณ
1) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 จั ด ท าข้ อ มู ล
สารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการเอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564
จานวน 80 เล่ม
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.ratchaburi1.go.th
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาให้กับหน่วยงานภายใน และภายนอก จานวน 80 เล่ม
4) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลด้านภูมิศาสตร์
สารสนเทศประจาปีการศึกษา 2564
5) สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลประชากร
จังหวัดราชบุรีจาแนกเป็นรายอาเภอ ตาบล / เพศ (เมืองราชบุรี วัดเพลง ปากท่อ จอมบึง สวนผึ้ง บ้านคา)
14.1.2) เชิงคุณภาพ
ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 มี ข้อ มู ล สารสนเทศ
การศึกษามาบริหารจัดการครบทุกด้าน ทันสมัย และถูกต้อง
15. ชื่องาน การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
15.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
15.1.1) เชิงปริมาณ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศ
เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ เอกสารข้ อ มู ล สารสนเทศทางการศึ ก ษา ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2564 มีกลุ่มงานที่ขอรับบริการ จานวน 43 เล่ม จานวน 25 ครั้ง
2) การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ตามระบบฐานข้ อ มู ล ราชการอื่ น เช่ น ข้ อ มู ล ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลสถิติจังหวัดราชบุรี
3) รวบรวมฐานข้อมูล สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจากระบบ จาแนกเป็น
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลรายโรงเรียน ข้อมูลรายอาเภอ ข้อมูล ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ
จาแนกตามประเภท ซึ่งดาเนินการ 3 ช่วงระยะเวลา คือ ต้นปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา และสิ้นปีการศึกษา
ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
3.1) ข้อมูลนักเรียน จากฐานข้อมูลประวัติในทุกด้านจากระบบ
3.2) ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
3.3) ข้อมูลทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง
3.4) ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาทั่วไป
3.5) ข้อมูลครุภัณฑ์ทางการศึกษา
3.6) ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร
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3.7) ข้อ มูล การเลื ่อ นชั้น ซ้าชั ้น การจบการศึก ษาตามหลัก สูต ร
และการศึกษาต่อ
3.8) ข้ อ มู ล ด้ า นการผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ปลายปี ก ารศึ ก ษา เช่ น
การประเมินกลุ่มทักษะการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน การ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.9) ข้อมูล การออกกลางคันของนักเรียน การย้ายเข้า การย้ายออก
การจาหน่ายนักเรียน และการตรวจพินิจข้อมูลจานวนนักเรียนทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา
15.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถใช้ข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษามาบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบรี เขต 1 สามารถเผยแพร่
เอกสารให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
16. ชื่องาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
16.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
16.1.1) เชิงปริมาณ
1) ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก จานวน 104 โรงเรียน
2) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้ง และซ่อมบารุงอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทาง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)
3) จั ด ทาเอกสาร/คู่มื อ การติด ตั้ ง และซ่อ มบารุ งอุ ป กรณ์ รับ สั ญญาปลายทาง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)
4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณซ่อมบารุงอุปกรณ์รับ สัญญาณดาวเทียมโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จานวน 134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5) ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อสารวจ
สภาพปัญหา ปัจจัยเร่งด่วนการจัดการเรียนการสอน (DLTV) ร่วมกับสานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6) สถานศึ ก ษา ได้ รั บ การติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาทางไกลส าหรั บ โรงเรี ย น
ปลายทางเป้าหมายการประเมินตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน
16.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 104
โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV
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17. ชื่องาน ระบบสารบรรณ
17.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
17.1.1) เชิงปริมาณ
1) งานรับ-ส่งหนังสือในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.1 หนังสือรับภายใน
จานวน 102 เรื่อง
1.2 หนังสือรับภายนอก
จานวน 72 ฉบับ
1.3 หนังสือส่ง
จานวน 89 ฉบับ
2) งานสารบรรณ ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันร้อยละ 100
17.1.2) เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือถูกต้องครบถ้วน
2. การลงรับหนังสือถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
3. เสนอหรือส่งหนังสือให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กาหนด
18. ชื่องาน กลุ่มงานธุรการ
18.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
18.1.1) เชิงปริมาณ
1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีแฟ้ม
สาหรับรวบรวมระเบียบและหนังสือเวียน เฉพาะปีงบประมาณ จานวน 1 แฟ้ม มี 35 เรื่อง
2) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีตู้เอกสาร
วิชาการ และมีเอกสารวิชาการสาหรับการศึกษาค้นคว้า จานวน 30 เล่ม
18.1.2) เชิงคุณภาพ
1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีแหล่ง
ค้นคว้าทาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
2) การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร มีความคล่องตัวรวดเร็ว เนื่องจากมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดาเนินงานตามนโยบาย
ภารกิจ หน้าที่ โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิ บัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บรรลุผล
สาเร็จตามเป้าหมาย และตามกาหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. กลุ่มงานการเงิน
1. ชื่องาน การรับ-จ่ายเงิน
1.2 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.2.1) เชิงปริมาณ
1) ออกใบเสร็จรับเงิน จานวน 322 ฉบับ
2) รับแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จานวน 3,212 รายการ
3) จ่ายเช็คจานวน 112 ฉบับ
4) จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online จานวน 4,253 รายการ
1.2.2) เชิงคุณภาพ
การรับ-จ่ายเงิน การรับ-นาส่งเงินฝากธนาคาร การรับ-นาส่งเงิน และการเก็บรักษาเงิน มีความครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้
2. ชื่องาน งานบาเหน็จบานาญ
2.1 ผลการดาเนินงาน /ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
ผลการดาเนินการเบิกจ่ายประจาปีงบประมาณ 2564
เกษียณอายุราชการ
เกษียณอายุลูกจ้างประจา
ลาออกจากราชการ(ข้าราชการ)
ลาออกจากราชการ(ลูกจ้างประจา)
การขอรับบานาญ(เพิ่ม)
การขอรับบาเหน็จรายเดือน(เพิ่ม)
ขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพปกติ
ขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพอายุ 65 ปี(เพิ่ม)
ขอรับเงินบาเหน็จดารงชีพอายุ 70 ปี
ขอรับเงินช่วยพิเศษ
ขอรับเงินบาเหน็จตกทอด

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
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ขอรับเงินบาเหน็จตกทอดข้าราชการประจา
จานวน 2 ราย
ขอรับเงินบาเหน็จตกทอดผู้รับบาเหน็จรายเดือน
จานวน - ราย
หนังสือรับรองสิทธิค้าประกันเงินกู้
จานวน 42 ราย
2.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ผู้ขอรับเงินบานาญกรณีเกษียณอายุราชการได้รับเงินบานาญอย่างต่อเนื่องภาระ
หนี้สิน สามารถหักส่งหนี้บุคคลที่สาม ได้อย่างเป็นปัจจุบัน ไม่มีหนี้ค้างเนื่องจากยังไม่ได้รับเงินบานาญ
2) ทายาทของผู้รับบานาญและข้าราชการ รับเงินได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน
3) สามารถตรวจสอบขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านว่ า อยู่ ขั้ น ตอนไหนตามระบบ
(Pensions” Electronic Filing) ได้
4) มีระบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของข้าราชการบานาญสามารถตรวจสอบ
การเบิก-จ่าย ว่าเบิกหรือได้รับเงินเท่าไร อย่างไร
3. ชื่องาน งานกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
3.1 ผลการดาเนินงาน /ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ 2564 ได้ ดาเนินการขอรับเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการกรณีพ้นสมาชิก
สภาพเหตุ ลาออกจากราชการ 2 ราย เกษียณอายุราชการ 51 ราย และเสียชีวิต 2 ราย รวมทั้งสิ้น 55 ราย
3.1.2) เชิงคุณภาพ
ทายาทหรือผู้มีสิทธิ ได้รับเงินครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว
4. ชื่องาน การควบคุมเงินงบประมาณ
4.1 ผลการดาเนินงาน /ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
ปีงบประมาณ 2564 ได้รับหนังสือโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
รวมทั้งสิ้น 159 รายการ จานวนเงินโอนทั้งสิ้น 380,887,250 บาท ดังนี้
งบบุคลากร
จานวน 5 ใบงวด
จานวนเงิน 6,442,800 บาท
งบดาเนินงาน
จานวน 79 ใบงวด
จานวนเงิน 55,171,592 บาท
งบลงทุน - ครุภัณฑ์ จานวน 8 ใบงวด
จานวนเงิน 11,862,920 บาท
- สิ่งก่อสร้าง จานวน 20 ใบงวด
จานวนเงิน 94,996,600 บาท
งบเงินอุดหนุน
จานวน 14 ใบงวด
จานวนเงิน 210,484,753 บาท
งบรายจ่ายอื่น
จานวน 33 ใบงวด
จานวนเงิน 1,928,585 บาท
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4.1.2) เชิงคุณภาพ
การจัดทาทะเบียนคุมเงินประจางวด สามารถใช้เป็นการควบคุม การดาเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย คุมเงินงบประมาณคงเหลือ ประกอบด้วยเงินรายการใดบ้าง งบประมาณเพียงพอหรือไม่ สามารถสอบ
ทานยอดเงินงบประมาณคงเหลือกับยอดคงเหลือ ตามรายงานสถานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ
GFMIS การจัดทารายงานที่ถูกต้องครบถ้วน จะทาให้ ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกากั บ
ติ ด ตามการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาณ และสามารถนาแนวทางการดาเนิ น การให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
5. ชื่องาน การวางเงินในระบบ GFMIS
5.1 ผลการดาเนินงาน /ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ 2564 ได้วางเงินในระบบ GFMIS เงินช่วยพิเศษกรณีบานาญถึงแก่กรรม
จานวน 35 ราย รวม 35 ฎีกา จานวนเงิน 3,566,538.86 บาท
5.1.2) เชิงคุณภาพ
ทายาทของผู้รับบานาญได้รับเงินภายใน 2 วันทาการ
6. ชื่องาน การจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online
6.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
ผลการจ่ายเงินโดยวิธี KTB Corporate Online ประจาปีงบประมาณ 2564 มีทั้งหมด 614 ฎีกา
เป็นจานวนเงินโอนทั้งสิ้น 1,251,327,352.73 บาท
6.1.2) เชิงคุณภาพ
1. ลดความเสี่ยงและลดการทุจริตในการดาเนินการด้านการเงิน
2. เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องเขียนใบนาฝาก (Pay-In)
3. ทางานได้ทุกที่ทุกเวลา
4. สามารถ Download เอกสารรายงานสรุปยอดการทารายการ สามารถตรวจสอบรายการ
ได้ทันที และตรวจสอบรายการอนุมัติ Online ได้
5. ลด ภาระขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารในปริมาณมาก ๆ
6. ผู้มีสิทธิได้รับเงินรวดเร็วและมีบริการพิเศษ SMS/E-mail แจ้งเตือนผู้รับโอน
ปลายทางทันที
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7. ชื่องาน การเบิกเงินเดือนข้าราชการ และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบ
7.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
เดือน

จานวน
ราย

เงินเดือน

เงินประจา

เงิน

ค่าตอบแทน

เงิน

เงิน

ค่าครอง

เงินพื้นที่

สมทบ, ชดเชย

ตาแหน่ง

วิทยฐานะ

เต็มขั้น

พ.ส.ร.

พ.ต.ก.

ชั่วคราว

พิเศษฯ

กบข.

รวม

ต.ค.
63

1200

58,411,292.43

3,353,580.65

4,487,580.65

-

700

25,100

-

-

2,343,705.60

68,621,959.33

พ.ย.
63

1816

62,147,598.07

3,353,400.00

4,487,400.00

-

700

6,000

6,200

-

2,494,853.82

72,509,485.23

ธ.ค.
63

1839

60,723,634.52

3,748,001.28

4,640,569.03

-

700

6,000

3,100

-

2,441,641.50

71,563,646.33

ม.ค.
64

1832

60,367,355.00

3,891,703.12

5,612,303.07

-

700

6,000

3,100

-

2,426,026.25

72,307,187.44

ก.พ.
64

1831

60,133,989.03

3,406,000.00

4,628,177.42

-

700

6,000

5,945

-

2,417,273.45

70,598,0854.90

มี.ค.
64

1837

60,271,030.00

3,454,051.61

4,762,536.01

27,563.32

700

6,000

4,595

-

2,427,577.50

70,854,053.35

เม.ย.
64

1836

60,261,269.33

3,426,300.00

4,699,016.67

-

700

6,000

-

-

2,426,253.97

70,819,539.97

พ.ค.
64

1822

59,947860.00

3,426,300.00

4,647,800.00

-

700

6,000

-

-

2,410.583.40

70,439,243.40

มิ.ย.
64

1822

65,120,471.33

3,431,900.00

4,653,400.00

164,901.87

700

6,000

11,205

-

2,626,486.00

76,015,064.20

ก.ค.
64

1827

61,639,000.00

3,476,700.00

4,950,877.40

54,967.29

700

6,000

3,735

1,737,144.40

2,480928.50

74,350,052.59

ส.ค.
64

1816

61,516,120.00

3,448,050.00

4,679,300.00

54,967.29

700

6,000

3,735

198,400.00

2,476,575.00

72,383,847.29

ก.ย.
64

1816

61,496,460.00

3,429,800.00

4,846,050.00

54,967.29

700

6,000

3,735

180,466.67

2,476,835.00

72,495,013.96

732,036,079.71

41,845,786.66

57,095,010.25

357,366.97

8,,400

91,100

45,350

2,125,344.41

29,452,736.99

863,057,177.99

รวม

7.1.2) เชิงคุณภาพ
- การเบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้
- การเบิกจ่ายเงินทันเวลา ตามปฏิบัติทินการเบิกจ่ายที่ สพฐ.กาหนด
- ข้าราชการสามารถเข้าตรวจสอบ และนาออกสลิปเงินเดือนจากระบบได้เอง
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8. ชื่องาน การเบิกเงินค่าจ้างประจา และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบ
8.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
8.1.1) เชิงปริมาณ
เดือน
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 63

ธันวาคม 63
มกราคม 64
กุมภาพันธ์ 64
มีนาคม 64
เมษายน 64
พฤษภาคม 64
มิถุนายน 64
กรกฎาคม 64
สิงหาคม 64
กันยายน 64
รวม

จานวนราย

49
49
49
48
47
47
47
47
47
47
47
47

ค่าจ้างประจา
1,383,518.71
1,483,655.81
1,431,530.00
1,431,530.00
1,398,530.00
1,398530.00
1,398530.00
1,459,970.00
1,429,250.00
1,429,250.00
1,429,250.00
1,429,250.00
17,102,794.52

เงินพื้นทีพ่ ิเศษฯ

20,000.00
2,000.00
2,000.00
24,000.00

กสจ.
27,402.00
29,363.40
28,333.20
28,333.20
28,333.20
28,333.20
28,333.20
29,584.20
28,958.70
28,958.70
28,958.70
28,958.70
343,850.40

รวม
1,410,920.71
1,513,019.21
1,459,863.20
1,459,863.20
1,426,863.20
1,426,863.20
1,426,863.20
1,486,555.20
1,458,208.70
1,458,208.70
1,458,208.70
1,458,208.70
17,470,644.92

8.1.2) เชิงคุณภาพ
1. การเบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้
2. การเบิกจ่ายเงินทันเวลา ตามปฏิทินการเบิกจ่ายที่ สพฐ.กาหนด
3. ลูกจ้างประจาสามารถเข้าตรวจสอบ และนาออกสลิปค่าจ้างจากระบบได้เอง
9. ชื่องาน หนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายของข้าราชการและลูกจ้างประจา
9.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
9.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ 2564 ดาเนินการจัดทาหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายของข้าราชการ ดังนี้
1) ข้าราชการย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น จานวน 51 ราย
2) ข้าราชการโอนไปสังกัดหน่วยงานอื่น จานวน 4 ราย
9.1.2) เชิงคุณภาพ
การจั ดทาหนั งสื อรั บรองเงิ น เดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110) เพื่อจัดส่งให้ กับหน่ว ยงานอื่น
มีความถูกต้อง และทันเวลา
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10. ชื่องาน ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
10.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
10.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนินการจัดทาใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ดังนี้
1) ข้าราชการ จานวน 1,926 ราย ภาษีที่หักไว้ จานวน 18,483,588.82 บาท
2) ลูกจ้างประจา จานวน 60 ราย ภาษีที่หักไว้ จานวน 57,327.43 บาท
10.1.2) เชิงคุณภาพ
1) การจัดทาใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
2) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา สามารถเข้าตรวจสอบ และนาออกใบรับรองภาษีหัก
ณ ที่จ่าย (50ทวิ) จากระบบได้เอง
3) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา สามารถนาใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ไปยื่นเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมประจาปี ได้อย่างรวดเร็ว
11. ชื่องาน การเบิกเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจาถึงแก่กรรม)
11.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
11.1.1) เชิงปริมาณ
ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่กรรม จานวน 4 ราย ดังนี้
1) นางสาวศุภากร ทองน้อย ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ถึงแก่กรรม
วันที่ 31 มีนาคม 2564 รับเงินช่วยพิเศษ เป็นเงิน 122,430 บาท
2) นางพรพิมล เถื่อนเภา ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
ถึงแก่กรรม วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 รับเงินช่วยพิเศษ เป็นเงิน 185,040 บาท
3) นางสาวรัชนีนารถ หนูนารถ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรีย นวัดดอนตลุง
ถึงแก่กรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รับเงินช่วยพิเศษ เป็นเงิน 149,100 บาท
4) นางสาวหทัยมาศ เนเต็ก ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดจรูญศรีวิท ยาประชานุกูล
ถึงแก่กรรม วันที่ 10 กันยายน 2564 รับเงินช่วยพิเศษ เป็นเงิน 53,820 บาท
11.1.2) เชิงคุณภาพ
1) การเบิกจ่ายเงินครบถ้วน รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้
2) ทายาท หรือ ผู้มีสิทธิ มีความพึงพอใจในการได้รับเงินรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน
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12. ชื่องาน ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และการรายงาน
12.2 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
12.1.1) เชิงปริมาณ
รายการ
จานวนครั้ง
1. รับโอนเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง
1
2. เขียนเช็คเบิกเงินสดจากธนาคาร
9
3. จ่ายเงินสดหรือเช็คตามใบสาคัญ
3.1 ค่ารักษาพยาบาล
116
3.2 ค่าการศึกษาบุตร
62
4. จ่ายเงินสดหรือเช็คตามสัญญายืมเงิน
3
5. รับเงินสดคืนจากลูกหนี้เงินทดรองราชการ
1
6. รับใบสาคัญชดใช้เงินยืมจากลูกหนี้เงินทดรอง
2
ราชการ
7. รับเช็คเงินงบประมาณชดใช้ และนาฝากธนาคาร
14

จานวนเงิน
1,000,000.00
766,834.46
993,266.96
711,030.00
46,855.00
2,000.00
43,355.00
1,736,661.96

12.1.2) เชิงคุณภาพ
1) การบั น ทึกบั ญชีควบคุมเงินทดรองราชการ มีความเป็นปัจจุบัน และเป็นไป
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
2) การรายงานยอดเงินทดรองราชการทุกสิ้นเดือน และสิ้นปี ถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
13. ชื่องาน การจัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก , การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
13.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
13.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564
รวมเบิกเป็นเงินทั้งสิ้น 34,514,913.85 บาท ดังรายการต่อไปนี้
ที่

โครงการ

1 พนักงานราชการ
2 ครูรายเดือน
3 ครูธุรการโรงเรียน

จานวนคน
(ราย)
27
43
53

ค่าตอบแทน
(บาท)
5,841,705.17
7,110,000.00
8,888,709.68

สมทบนายจ้าง
(บาท)
130,689.00
229,275.00
286,761.00
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4 นักการภารโรง
5 บุคลกรวิทย์-คณิต
6 พี่เลีย้ งเด็กพิการ
บุคลากรปฏิบัติงาน
7
ในสพท.ที่ขาดแคลน
8 นวช.พัสดุ,ธุรการ,นิติกร
รวมทั้งสิ้น

65
9
31

6,498,000.00
1,363,500.00
3,006,000.00

209,745.00
47,925.00
96,975.00

3

324,000.00

10,395.00

3
234

456,500.00
14,734.00
33,488,414.85 1,026,499.00

13.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการได้รับเงินค่าตอบแทนประจาเดือนถูกต้อง ครบถ้วน
2) น า ส่ ง เ งิ น ส ม ท บ ผู ้ ป ร ะ กั น ต น ถู ก ต้ อ ง ค ร บ ถ้ ว น แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่
กฎหมายประกั น สั ง คมกาหนด
14. ชื่องาน จัดทารายละเอียดการนาส่งเงินสมทบนายจ้างและเงินสมทบผู้ประกันตน
เป็นการจัดทารายละเอียดพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส่งสานักงานประกันสังคม และขึ้นทะเบียนและแจ้งสุดสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว ทุกโครงการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งสานักงานประกันสังคม
14.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
14.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วย
1) พนักงานราชการ จานวน 27 อัตรา
- ลาออกในปีงบประมาณ 2 อัตรา
- จ้างใหม่ในปีงบประมาณ 2 อัตรา คงเหลือ 27 อัตรา
2) ครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตจ้าง จานวน 44 อัตรา
- ลาออกในปีงบประมาณ 1 อัตรา คงเหลือ 43 อัตรา
3) นักวิชาการพัสดุ,นิติกร,ธุรการ จานวน 3 อัตรา
- ลาออกในปีงบประมาณ - อัตรา คงเหลือ 3 อัตรา
4) พนักงานพิมพ์ดีด ,ทาความสะอาด , ยาม จานวน 4 อัตรา
- ลาออกในปีงบประมาณ 1 อัตรา คงเหลือ 3 อัตรา
5) ครูธุรการโรงเรียน จานวน 55 อัตรา
- ลาออกในปีงบประมาณ 2 อัตรา คงเหลือ 53 อัตรา
6) นักการภารโรง จานวน 67 อัตรา
- ลาออกในปีงบประมาณ 2 อัตรา
- จ้างใหม่ในปีงบประมาณ - อัตรา คงเหลือ 65 อัตรา
7) พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน 31 อัตรา
- ลาออกในปีงบประมาณ 2 อัตรา คงเหลือ 29 อัตรา
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8) บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จานวน 9 อัตรา
- ลาออกในปีงบประมาณ - อัตรา
- จ้างใหม่ในปีงบประมาณ - อัตรา คงเหลือ 9 อัตรา
14.1.2) เชิงคุณภาพ
- เจ้าหน้าที่ผู้เบิก แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันในระบบภายใน 30 วัน
- เจ้าหน้าที่ผู้เบิก แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
15. ชื่องาน ดาเนินการรับ-โอนเงินรายได้สถานศึกษาเงินประกันสัญญาและเงินมีวัตถุประสงค์
15.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
15.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนในสังกัดนาฝากเงินประกันสัญญา จานวน 29
รายการ ดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อโรงเรียน
สพป.รบ.1
สพป.รบ.1
สพป.รบ.1
สพป.รบ.1
โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
โรงเรียนบ้านพุเกตุ
โรงเรียนบ้านหินสี
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ
สพป.รบ.1
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
สพป.รบ.1
สพป.รบ.1
สพป.รบ.1
โรงเรียนวัดเขาวัง
โรงเรียนวัดเขาวัง
โรงเรียนวัดพิบูลวาราม
โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

จานวนเงินที่ฝาก (บาท)
4,073.00
1,260.00
7,905.00
1,645.00
84,400.00
21,210.00
24,950.00
19,370.00
19,400.00
21,000.00
21,210.00
17,040.00
24,500.00
14,430.00
18,265.00
25,000.00
16,060.00
23,250.00
15,000.00
5,980.00
3,248.00
2,983.00
6,000.00
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24
25
26
27
28
29

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
7,500.00
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
20,000.00
โรงเรียนวัดน้าพุ
1,745.00
สพป.รบ.1
10,545.00
สพป.รบ.1
15,800.00
สพป.รบ.1
21,650.00
รวมเงินทั้งสิ้น
475,419.00
ในปี ง บประมาณ 2564 โรงเรี ย นในสั ง กั ด นาฝากเงิ น รายได้ ส ถานศึ ก ษา
จานวน 3 โรงเรียน ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อโรงเรียน
จานวนเงินที่ฝาก (บาท)
1
สพป.รบ.1
2,046,865.12
2
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
720,000.00
3
โรงเรียนวัดดอนตะโก
130,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น
2,896,865.12
ในปี ง บประมาณ 2564 โรงเรี ย นในสั ง กั ด ถอนคื น เงิ น ประกั น สั ญ ญา
จานวน 29 รายการ ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อโรงเรียน
จานวนเงินที่ถอน (บาท)
1
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
12,378.00
2
โรงเรียนวัดสันติการาม
5,085.00
3
สพป.รบ.1
11,569.00
4
สพป.รบ.1
24,990.00
5
สพป.รบ.1
46,945.00
6
สพป.รบ.1
64,880.00
7
สพป.รบ.1
10,440.00
8
สพป.รบ.1
3,525.00
9
โรงเรียนวัดเขาวัง
22,000.00
10 โรงเรียนสีวะรา
73,800.00
11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.จอมบึง
790.00
12 โรงเรียนวัดน้าพุ
17,180.00
13 โรงเรียนบ้านลาพระ
17,180.00
14 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อ.จอมบึง
17,180.00
15 โรงเรียนวัดบางกระ
17,180.00
16 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
17,180.00
17 โรงเรียนวัดบางลี่
17,180.00
18 โรงเรียนวัดเจติยาราม
17,180.00
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ
โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม
โรงเรียนบ้านพุคาย
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
โรงเรียนวัดเขาวัง
โรงเรียนบ้านบึง
โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง
โรงเรียนวัดแคทราย
สพป.รบ.1
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
รวมเงินทั้งสิ้น

17,180.00
17,180.00
17,870.00
17,180.00
72,550.00
23,050.00
17,180.00
17,180.00
23,450.00
20,721.00
12,495.00
652,698.00

ในปี ง บประมาณ 2564 โรงเรี ย นในสั ง กั ด ถอนเงิ น รายได้ ส ถานศึ ก ษา
จานวน 14 รายการ ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อโรงเรียน
จานวนเงินที่ถอน (บาท)
1
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
835,804.26
2
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
9,403.74
3
โรงเรียนบ้านนาคอก
18,000.00
4
โรงเรียนวัดดอนตะโก
30,000.00
5
โรงเรียนบ้านนาคอก
18,000.00
6
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
1,000,000.00
7
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
1,000,000.00
8
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
1,000,000.00
9
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2,000,000.00
10 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
642,777.00
11 โรงเรียนวัดดอนตะโก
162,000.00
12 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2,000,000.00
13 สพป.รบ.1
0.12
14 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2,000,000.00
รวมเงินทั้งสิ้น
10,715,985.12
15.1.2) เชิงคุณภาพ
1. ผู้รับจ้างที่ฝากเงินค้าประกันสัญญา ได้รับเงินถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายการ
2. โรงเรียนที่ขอถอนเงินรายได้สถานศึกษา ได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็วและครบถ้วน
ทุกรายการ
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16. ชื่องาน ตรวจสอบหลั กฐานขออนุ มัติ เบิกเงิ นสวั สดิ การเกี่ ยวกั บการรั กษาพยาบาลและค่ า
การศึกษาบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจาและข้าราชการบานาญในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
16.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
16.1.1) เชิงปริมาณ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า สพป.รบ. 1 และ
ข้าราชการบานาญในสังกัด ส่งเรื่องเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดังนี้
เดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวม

จานวนคนที่ส่งเบิกเงิน
28 ราย
43 ราย
21 ราย
19 ราย
24 ราย
29 ราย
5 ราย
17 ราย
15 ราย
13 ราย
11 ราย
11 ราย
236 ราย

จานวนเงินทั้งสิ้น (บาท)
73,204.00
154,955.50
121,486.00
130,086.23
94,790.50
90,295.40
42,100.00
50,259.00
98,937.70
38,249.00
49,006.13
75,899.50
1,019,268.96

ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้าราชการ ลู กจ้ างประจา สพป.รบ. 1 และ
ข้าราชการบานาญในสังกัด ส่งเรื่องเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร ดังนี้
เดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2546
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564

จานวนคนที่ส่งเบิกเงิน
4 ราย
4 ราย
9 ราย
5 ราย
14 ราย
8 ราย
5 ราย
2 ราย
5 ราย

จานวนเงินทั้งสิ้น (บาท)
42,800.00
43,470.00
105,450.00
54,300.00
96,020.00
73,320.00
27,950.00
16,590.00
46,560.00
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สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวม

4 ราย
10 ราย
70 ราย

49,370.00
129,200.00
685,030.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้าราชการครูและลู กจ้างประจาในสังกัด ส่งเรื่อง
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดังนี้
เดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวม

จานวนคนที่ส่งเบิกเงิน
44 ราย
20 ราย
28 ราย
21 ราย
94 ราย
12 ราย
15 ราย
44 ราย
27 ราย
40 ราย
13 ราย
358 ราย

จานวนเงินทั้งสิ้น (บาท)
72,041.60
26,396.00
78,080.02
55,801.00
125,990.00
23,712.71
23,455.00
89,435.00
42,454.00
28,622.00
22810.00
588,797.33

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้าราชการครูและลูกจ้างประจาในสังกัด ส่งเรื่อง
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ดังนี้
เดือน
ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 2563
ธันวาคม 2563
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564

จานวนคนที่ส่งเบิกเงิน
39 ราย
29 ราย
44 ราย
64 ราย
107 ราย
28 ราย
12 ราย
9 ราย

จานวนเงินทั้งสิ้น (บาท)
261,322.00
231,255.00
253,484.50
299,410.00
646,727.50
204,025.00
50,787.50
29,800.00
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กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564
รวม

55 ราย
29 ราย
52 ราย
468 ราย

325,922.00
149,414.50
262,794.00
2,714,952.00

16.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ข้ า ราชการ สพป.รบ.1 และข้ า ราชการบ านาญในสั ง กั ด ทุ ก รายได้ รั บ เงิ น
สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ถูกต้อง ครบถ้วนและ
รวดเร็ว
2) ข้าราชการครูและลูกจ้างประจาในสังกัดทุกรายได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว
3) ข้าราชการ สพป.รบ.1 ข้าราชการครู ลูกจ้างประจาและข้าราชการบานาญ สังกัด
สพป.รบ.1 พึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
17. ชื่องาน รับและนาส่งคลังหรือฝากคลังในระบบ Corporate Online
17.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
17.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายการรับและนาส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate
Online จานวน 232 รายการ ดังนี้
ที่
ชื่อ-สกุล
รายการ
จานวนเงิน
1 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
440.51
2 โรงเรียนวัดสันติการาม
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
500.00
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน บย.24/63
3 น.ส.สมจิตร สมรวย
252.00
4 โรงเรียนบ้านเขาช้าง
ส่งดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
93.32
5 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
ส่งดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
751.26
6 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก
ค่าขายพัสดุชารุด
800.00
7 โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
21,065.72
8 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
1,537.65
9 โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
23,941.04
10 โรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
7.54
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน บย.38/63
11 นายกัลป์ ธารามรรค
220.00
12 โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
10,508.15
13 โรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
6,205.00
14 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
12,973.05
15 โรงเรียนบ้านหนองขาม
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
500.00
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเบิกไพร
โรงเรียนบ้านรางเฆ่
นายธรรมศักดิ์ จัตุรบุตร
นางจันทนา โฉมศรี
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
โรงเรียนวัดเขาถ้ากุญชร
โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
นางสาวชลธิชา โพธิ์ทอง
โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน
โรงเรียนวัดบางลี่
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
ข้าราชการครู 2 ราย
นางมาลัย โพธิ์คา
นายถิรพัฒน์ อักษรอินทร์
น.ส.โนรี กล้าหาญ
โรงเรียนบ้านห้วยผาก
โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว
โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
โรงเรียนวัดพเนินพลู
โรงเรียนในสังกัด 6 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
นางเพี้ยน สุวรรณสิงห์
โรงเรียนวัดบางลี่
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
โรงเรียนวัดชัฎใหญ่
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
โรงเรียนวัดเกาะลอย
น.ส.อาภรณ์ ทองประยูร
โรงเรียนบ้านเบิกไพร

ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน บย.30/63

ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ค่าขายพัสดุชารุด
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ค่าขายพัสดุชารุด
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเบิกเกินส่งคืน
ค่าขายพัสดุชารุด
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319.16
203.57
1,500.00
50.00
510.00
1,870.00
2,195.33
1,000.00
1,000.00
2,939.35
560.65
93,020.00
1,275.71
29,508.00
1,709.27
9,040.00
1,630.00
3,048.39
10,182.05
1,120.00
732.44
88.00
500.00
538.35
84,965.14
2,090.00
642.44
120.00
659.73
1,500.00
2,267.51
500.00
465.00
200.00
10,000.00
1,350.00
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น.ส.รวินทร์นิภา
โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
โรงเรียนวัดสันติการาม
โรงเรียนวัดเกาะลอย
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว
โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สพป.รบ.1
น.ส.อารีย์ อินทรวงศ์
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
นางสมใจ อรุณโชติ
โรงเรียนบ้านเขากรวด
น.ส.ยุวลั ย์ดา ธีรโพธิ์พันธ์
โรงเรียนบ้านหุบพริก
โรงเรียนวัดเหนือวน
น.ส.ยุวลั ย์ดา ธีรโพธิ์พันธ์
โรงเรียนบ้านอ่างหิน
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
สพป.รบ.1
สพป.รบ.1
โรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
นางอาภรณ์ มุ่งเมือง
สพป.รบ.1
นายประสิทธิ์ ทองคา
โรงเรียนในสังกัด 23 โรงเรียน
โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
โรงเรียนวัดปากช่อง
นายณัฐพล ทรัพย์มา
โรงเรียนในสังกัด 22 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 14 โรงเรียน
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
โรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน

เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ค่าขายพัสดุชารุด
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน บย.3/64
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ค่าขายพัสดุชารุด
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเบิกเกินส่งคืน บย.4/64
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าขายพัสดุชารุด
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
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1,456.87
235.97
2,505.00
1,126.47
260.00
88,510.98
200.00
45.00
500.00
43,665.00
7,200.00
500.00
15,070.72
485.00
1,038.20
1,310.00
500.00
0.30
300.00
360.00
0.18
1,017.45
5,859.24
3,662.00
05,000.00
2,925.00
5,853.67
30,395.46
50,450.00
826.00
12,423.95
23,799.61
410.00
6,847.85
500.00
9,746.91
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โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
สพป.รบ.1
สพป.รบ.1
โรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี
โรงเรียนวัดเขาถ้ากุญชร
โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน
โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
นายยรรยงค์ เจริญศรี
นายยรรยงค์ เจริญศรี
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
นางจินตนา คงมั่น
โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน
นางพรรณี ชื่นนาคะกุล
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนวัดบางกระ
โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน
โรงเรียนวัดเขาวัง
นายสมนึก ใจมุ่ง
นางกาเนิด จันทราศรี
นายชุมพล กองลาเจียก
โรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านวังปลา
โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านพุบอนบน
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน
นางปนิดา สะอาดยวง
โรงเรียนบ้านมณีลอย
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าขายพัสดุชารุด
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าขายพัสดุชารุด
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน บย.5/64
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน บย.7/64
ค่าขายพัสดุชารุด
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
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1,905.00
804.00
3,880.00
17,971.35
21,260.84
170.00
555.42
1,237.02
1,170.00
399.60
300.00
12,522.30
2,265.94
746.17
1,152.85
35,865.80
1,444.06
1,432.43
674.42
4,860.00
3,335.89
200.00
6,743.74
600.00
5,483.87
9,740.41
2,218.00
530.07
3,255.91
1,298.95
543.04
2,215.44
3,825.00
1,000.00
875.00
23,280.24
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โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
นายลาพอง ตันหลง
โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม
โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม
นายณัฐวุฒิ วิจิตรโชติ
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนสินแร่สยาม
นายสุใบ โพธิ์จินดา
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนวัดดอนตะโก
นางสมประสงค์ พันธุ์แดง
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
นางอาภรณ์ มุ่งเมือง
โรงเรียนวัดนาขุนแสน
โรงเรียนบ้านเบิกไพร
โรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ
โรงเรียนบ้านหนองขาม
ข้าราชการบานาญ 2 ราย
โรงเรียนบ้านบึง
โรงเรียนวัดศาลเจ้า
น.ส.พิชชาภา ขาสาราญ
น.ส.พิชชาภา ขาสาราญ
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
โรงเรียนวัดดอนตะโก
โรงเรียนวัดเขาถ้ากุญชร
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนวัดพเนินพลู
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน

ค่าขายพัสดุชารุด
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน บย.6/64
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.451/64
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.451/64
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.250-251
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.338
เงินประกันสัญญาส่งรายได้แผ่นดิน

ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าขายพัสดุชารุด
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.419
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.419
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5,080.00
1,937.25
10,178.89
107,438.00
153.30
19,791.55
1,703.81
13,612.00
1,101.61
7,249.08
496.59
565.24
1,279.00
54,100.00
671.45
70,165.00
1,099.03
1,107.09
393.76
500.74
500.00
16,266.20
1,454.45
60.53
1,993.48
1,338.57
12,500.00
1,387.55
275.03
1,507.25
500.00
122.12
726.53
1,500.00
293.45
3,500.00
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โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64
น.ส.ศุภากร ทองน้อย
โรงเรียนบ้านเขาช้าง
น.ส.อุบล มานา
นางเจริญ นิลวงศ์
นางถานิต เข็มทอง
นายพีระพัฒน์ ทองแดง
โรงเรียนวัดน้าพุ
นายชาญณรงค์ แก้วมณี
นายสุนทร จันทรพงษ์
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ
น.ส.อุไร ปรกแก้ว
นายอุดม ศรีอรุณ
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์
นายสมบูรณ์ แพท่าไม้
น.ส.สุชญา
สพป.รบ.1
นายสาธิต ประยูรเทพ
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
นายพิสิฐ รอดประเสริฐ
โรงเรียนในสังกัด 10 โรงเรียน
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน
นางปราณี สุขานนท์
โรงเรียนในสังกัด 28 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 29 โรงเรียน
โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 26 โรงเรียน
โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน
นางสุนีย์ เขียวมา
นายวีรพล สุวรรณกูล
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
นางปรียาภา แน่วแน่
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน

ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.617-618
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.617-618
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.586
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
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188.02
8,576.13
73.43
7,000.00
664.33
15,660.36
917.97
1,851.22
36,524.39
6,073.22
749.00
5,389.77
5,513.24
292,069.17
35,005.15
1,220.00
1,062.31
18,894.50
1,850.12
10,082.78
17,420.71
2,000.00
8,522.20
8,768.89
14,867.40
26,500.00
26,268.69
0.10
16,283.98
15,829.94
3,674.37
480.00
7,330.45
2,751.46
30,732.42
1,549.96
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196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

นางสุดา แสงสว่าง
นางพรพิมล เถื่อนเภา
น.ส.รัชนีนารถ หนูนารถ
โรงเรียนวัดท้ายเมือง
โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน
นางเอิบ สีลาเขต
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
นางจินตนา อรรคเศรษฐัง
โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านพุบอนบน
โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน
นายบัญญัติ กุศลสถาพร
โรงเรียนในสังกัด 6 โรงเรียน
สพป.รบ.1
นายกาธร สุวรรณสินธุ์
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์
สพป.รบ.1
สพป.รบ.1
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
นางประภาเพ็ญ ลิมปิทีป
นายประยงค์ สุขกระจ่าง
โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน
สพป.รบ.1
น.ส.สุมิตรา แก่นสลุง
โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
นางวรรณา บุญสิงห์
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ
โรงเรียนวัดโพธิศรี
โรงเรียนบ้านเขากรวด
โรงเรียนสีวะรา
โรงเรียนวัดห้วยตะแคง
โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน

เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.1031
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.1075
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.419
เงินเบิกเกินส่งคืน
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.1130
ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาลานคา)
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
น.ส.ชยาภร สารีรัตน์
เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
น.ส.ชยาภร สารีรัตน์
เงินเบิกเกินส่งคืน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

5,643.98
58,774.20
43,219.35
389.34
626.12
10,511.28
3,929.41
1,916.12
1,808.43
471.93
246.79
5,980.65
5,210.93
0.12
21,290.16
1,443.43
2,190.00
1,207.81
2,191.37
12,323.91
802.39
616.23
298,000.00
1,840.00
2,500.00
17,350.65
470.63
290.47
345.06
923.00
2,000.00
739.77
5,965.00
4,675.00
9,350.00
2,554,154.56
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17.1.2) เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
รับเงินและนาเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) สาหรับกลุ่ม
ภาครัฐ (GFMIS) และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการชาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนที่จะชาระเงินให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการเงินสด เช็ค ดราฟต์
โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนาเงินส่งคลัง
18. ชื่องาน ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
18.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
18.1.1) เชิงปริมาณ
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน 22 ฎีกา เป็นเงิน 57,074 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม จานวน 67 ฎีกา เป็นเงิน 267,559 บาท
18.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ
19. ชื่องาน การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
19.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
19.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ 2564 มีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ดังนี้
1) เบิกเงินประจาเดือนรวมทั้งสิ้น จานวน 27 ราย/เดือน รวมเป็นเงิน
1,68,330 บาท
2) ขอเบิกใหม่ (ตกเบิก) จานวน 7 ราย รวมเป็นเงิน 233,900 บาท
19.1.2) เชิงคุณภาพ
ในการเบิ กจ่ายเงินค่าเช่าบ้านสามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้อง ครบถ้วน และโอนเงิน
ให้กับผู้ขอเบิกตรงตามกาหนดเวลา
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20. ชื่องาน การยืมเงินราชการ ยืมเงินทดรองราชการ และ ยืมเงินนอกงบประมาณ
20.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
20.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ 2564 มีการยืมเงิน ดังนี้
1) การยืมเงินทดรองราชการจานวน 3 สัญญา รวมเป็นเงิน 46,855 บาท
2) การยืมเงินงบประมาณ จานวน 37 สัญญารวมเป็นเงิน 232,785 บาท
3) การยืมเงินนอกงบประมาณ จานวน 3 สัญญารวมเป็นเงิน 475,925 บาท
20.1.2) เชิงคุณภาพ
ในการเบิกจ่ายเงินยืมประเภทต่าง ๆ สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามกาหนดการไม่เป็น
ผลเสียหายต่อทางราชการ
21. ชื่องาน การเบิกเงินค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน
21.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
21.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ 2564 มีการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้
ภาคเรียนที่ 2/2563
ครั้งที่ 1 (60 วัน) ครั้งที่ 2 (40 วัน)
1. รร.วัดปากช่อง
13,860
16,800
2. รร.วัดเหนือวน
2,700
1,800
3. รร.บ้านหินสี
18,900
12,600
4. รร.บ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)
38,700
25,800
5. รร.โรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน
10,800
7,200
6. รร.อนุบาลสวนผึ้ง
6,000
4,000
7. รร.วันครู 2503
45,900
30,600
8. รร.วัดด่านทับตะโก
22,500
15,000
9. รร.บ้านบ่อตะคร้อ
4,800
3,200
รวมเป็นเงิน
164,160
281,160
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
470,615
โรงเรียน

ภาคเรียนที่
1/2564
4,600
1,350
7,200
3,120
7,155
870
1,000
25,295

21.1.2) เชิงคุณภาพ
ในการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน สามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็ว ถูกต้องตาม
ระเบียบ
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22. ชื่องาน เบิกค่าสาธารณูปโภค
22.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
22.1.1) เชิงปริมาณ
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนทั้งหมด
172 โรงเรียน มีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าไฟฟ้า
จานวน
361,295.68 บาท
- ค่าน้าประปา
จานวน
19,162.55
บาท
- ค่าโทรศัพท์
จานวน
1,091.14
บาท
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต จานวน
2,325,972.43 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
จานวน
2,707,521.80 บาท
2) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกค่าสาธารณูปโภคของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าไฟฟ้า
จานวน
745,496.27 บาท
- ค่าน้าประปา
จานวน
3,513.78
บาท
- ค่าโทรศัพท์
จานวน
51,722.66
บาท
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต จานวน
93,838.15
บาท
- ค่าไปรษณีย์
จานวน
90,896.00
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวน

983,684.31

บาท

22.1.2) เชิงคุณภาพ
1) การเบิกเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกาหนด
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ทาการเบิกค่า
สาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนเสร็จทันเวลา
23. ชื่องาน ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
23.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
23.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ 2564 มีการเบิกจ่ายเงิน 1 ฎีกา จานวน 2 ราย รวมเป็นเงิน
21,300.00 บาท มีรายละเอียด ดังนี้
โรงเรียน
ค่าตรวจรับพัสดุ
ค่าควบคุมงาน
รวมเงิน
1. โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
4,200.00
9,900.00
14,100.00
2. โรงเรียนบ้านตลาดควาย
2,100.00
5,100.00
7,200.00
รวมทั้งสิ้น
6,300.00
15,000.00
21,300.00
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23.1.2) เชิงคุณภาพ
ในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่ อสร้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ
24. ชื่องาน เบิกเงินอุดหนุน
24.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
24.1.1) เชิงปริมาณ
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจานวนนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุน รวม 172 โรงเรียน ซึ่งได้โอนเงินเข้าโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเรียบร้อยทันเวลาตามที่ระยะเวลากาหนด
2) จานวนเงินที่โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีรายละเอียด ดังนี้
2.1) เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%)
- ค่าจัดการเรียนการสอน
จานวนเงิน 26,835,128.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
จานวนเงิน 4,301,380.00 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวนเงิน 6,117,957.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

37,254,465.00 บาท

2.2) เงิ น อุ ด หนุ น (จัดสมทบเพิ่มกรณีที่มีครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษา 3 บ้าน)
- ค่าจัดการเรียนการสอน
จานวนเงิน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
จานวนเงิน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวนเงิน

10,958.00 บาท
490.00 บาท
695.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

12,143.00 บาท

2.3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจาพักนอน ได้รับจัดสรร 2 โรงเรียน
- โรงเรียนรุจิรพัฒน์
- โรงเรียนบ้านตะโกล่าง

จานวนเงิน
จานวนเงิน

144,000.00 บาท
60,000.00 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

204,000.00 บาท

2.4) เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%)
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จานวนเงิน 9,342,500.00 บาท
จานวนเงิน 1,675,785.00 บาท
จานวนเงิน 2,409,370.00 บาท
13,427,655.00 บาท

2.5) เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
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- ค่าจัดการเรียนการสอน

จานวนเงิน

3,891,500.00 บาท

2.6) เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%)
- ค่าจัดการเรียนการสอน จานวนเงิน
13,137,600.00 บาท
- ค่าหนังสือเรียน
จานวนเงิน
15,624,796.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
จานวนเงิน
4,331,720.00 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวนเงิน
8,711,385.00 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวนเงิน 6,227,375.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
48,032,876.00 บาท
2.7) เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (70%) กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบ
- ค่าจัดการเรียนการสอน จานวนเงิน
13,129,250.00 บาท
2.8) เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (3 ครอบครัว)
- ค่าจัดการเรียนการสอน จานวนเงิน
- ค่าหนังสือเรียน
จานวนเงิน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
จานวนเงิน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวนเงิน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวนเงิน

10,958.00
1,503.00
490.00
1,020.00
695.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

14,666.00 บาท

2.9) เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (30%)
- ค่าจัดการเรียนการสอน จานวนเงิน
9,911,850.00 บาท
- ค่าหนังสือเรียน
จานวนเงิน
5,931,903.00 บาท
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
จานวนเงิน
1,657,985.00 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน จานวนเงิน
3,357,150.00 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จานวนเงิน 2,388,810.00 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
23,247,698.00 บาท
2.10) เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ปัจจัยพืน้ ฐานนักเรียนยากจน)
- ค่าจัดการเรียนการสอน จานวนเงิน
3,654,500.00 บาท
26.

20.2.2224.1.2) เชิงคุณภาพ

ได้ดาเนินการเบิกเงินอุดหนุนทุกรายการเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ
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25. ชื่องาน บันทึกเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS
25.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
25.1.1) เชิงปริมาณ
1) บันทึกรายการจ่ายเงินในงบประมาณด้วยคาสั่งงาน ZF_53 PM จานวน 754 รายการ
2) บันทึกรายการจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลังด้วยคาสั่งงาน ZF_53 PM จานวน 17 รายการ
3) บันทึกรายการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณอื่นด้วยคาสั่งงาน ZF_02_PP จานวน 11 รายการ
25.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานบันทึกรายการตัดจ่ายเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง และเงินนอก
งบประมาณอื่น ในระบบ GFMIS ได้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ ส่งผลให้การ
จัดทารายงานการเงินของหน่วยงาน ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
26. ชื่องาน บันทึกรับและนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอกงบประมาณและ
เงินฝากคลังในระบบ GFMIS
26.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
26.1.1) เชิงปริมาณ
1) การบันทึกรายการรับและนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน
- คาสั่งงาน ZGL_BD4 รายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน จานวน 87 รายการ
- คาสั่งงาน ZRP_R6 รายการนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน จานวน 42 รายการ
- คาสั่งงาน ZGL_R0_TKK เบิกเกินส่งคืนเงินโครงการเงินกู้ จานวน 9 รายการ
- คาสั่งงาน ZGL_BE ล้างเบิกเกินส่งคืนฯ ภายในปีงบประมาณ จานวน 7 รายการ
- คาสั่งงาน ZGL_BT_TKK ล้างเบิกเกินส่งคืนฯ เงินโครงการเงินกู้ จานวน 9 รายการ
2) การบันทึกรายการรับและนาส่งเงินรายได้แผ่นดิน คาสั่งงานที่ใช้ปฏิบัติงาน
- คาสั่งงาน ZRP_RA รายการรับเงินรายได้ของตนเอง จานวน 173 รายการ
- คาสั่งงาน ZRP_R1 รายการนาส่งเงินรายได้ของตนเอง จานวน 8 รายการ
3) การบันทึกรายการรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง คาสั่งงานที่ใช้ปฏิบัติงาน
- คาสั่งงาน ZRP_RB การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง จานวน 33 รายการ
- คาสั่งงาน ZRP_R2_RX การนาส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง จานวน 26 รายการ
4) การบันทึกรายการรับและนาส่งเงินนอกงบประมาณอื่น คาสั่งงานที่ใช้ปฏิบัติงาน
- คาสั่งงาน ZRP_RE การรับรายได้นอก TR1 ของตนเอง จานวน 91 รายการ
26.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานบันทึกรายการด้านรับและนาส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอก
งบประมาณและเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้
ส่งผลให้การจัดทารายงานการเงินของหน่วยงาน ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
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27. ชื่องาน บันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการและลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS
27.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
27.1.1) เชิงปริมาณ
1) บันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ ด้วยคาสั่งงาน ZF_02_G1 จานวน 60 รายการ
2) บันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ด้วยคาสั่งงาน ZGL_JV จานวน 4 รายการ
27.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการและลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ในระบบ
GFMIS ได้ครบถ้ว น และเป็น ปัจ จุบั น สามารถตรวจสอบได้ ส่ งผลให้การจัดทารายงานการเงินของ
หน่วยงาน ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
28. ชื่องาน บันทึกรายการสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS
28.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
28.1.1) เชิงปริมาณ
1) บันทึกรายการสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS มีดังนี้
- บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ จานวน 175 รายการ
- บันทึกรายการพักงานระหว่างสร้างเป็นบัญชีงานระหว่างทา จานวน 71 รายการ
- บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์การศึกษา จานวน 134 รายการ
- บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 187 รายการ
- บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์โฆษณา
จานวน 21 รายการ
- บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์สานักงาน จานวน 82 รายการ
- บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์บ้านครัว
จานวน 11 รายการ
- บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นอาคารเพื่อประโยชน์อื่น จานวน 7 รายการ
- บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นสิ่งปลูกสร้าง
จานวน 10 รายการ
- บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นอาคารพักอาศัย
จานวน 3 รายการ
28.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถปฏิบั ติงานบั น ทึกรายการสิ นทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้แล้ วเสร็จภายในงวดบัญชี
ส่งผลให้รายงานตามงบทดลองของหน่วยงานไม่มีรายการค้างพักสินทรัพย์
29 ชื่องาน บันทึกโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ GFMIS
29.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
29.1.1) เชิงปริมาณ
1) โอนเปลี่ยนแปลงงบดาเนินงาน เป็นงบลงทุนสิ่งปลูกสร้าง จานวน 1 รหัสงบประมาณ
2) โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนครุภัณฑ์ เป็นงบดาเนินงาน จานวน 21 รหัสงบประมาณ
3) โอนเปลี่ยนแปลงงบดาเนินงาน เป็นงบลงทุนครุภัณฑ์ จานวน 1 รหัสงบประมาณ
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29.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สามารถบั นทึกรายการโอนเปลี่ ยนแปลงรหั ส งบประมาณในระบบ GFMIS ได้ครบถ้ว น
ทันต่อการใช่จ่ายงบประมาณ ภายในปีงบประมาณ
2) การโอนเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS มีหลายขั้นตอนในการปฏิบัติต้อง
ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง และใช้เวลานาน
3) เครื่อง GFMIS Terminal หน่วยงานมี 1 เครื่อง ช่วงสิ้นปี งปม.ต้องเร่งเบิ กจ่ายในระบบ
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหลายรหัสงบประมาณย่อมใช้เวลาอยู่กับเครื่อง GFMIS นาน
4) แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ที่ได้รับการลงนามอนุมัติให้
ใช้เงินเหลือจ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแล้ว ในบางปีงบประมาณจะได้รับในวั นทาการสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ หากต้องเปลี่ยนแปลงจากหลายรหัสงบประมาณแล้ว อาจจะทาให้ไม่ทันต่อการดาเนินงาน
ต้องผ่านขั้นตอนการเบิกจ่ายให้ทันภายในเวลาที่กาหนดของวันทาการสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น
5) ในปีงบประมาณ 2564 รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ผู้ ว่าลงนามอนุมัติ แล้ ว
กลุ่มบริหารงานการเงินได้รับในวันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลาที่ไม่สามารถสร้างรหัสงบประมาณ
ใหม่ได้ทันต่อการวางเบิกจ่าย ไม่สามารถจัดทา PO หรือสร้างเอกสารสารองเงิน ส่งผลให้เสียเวลาในการหา
รหัสงบประมาณที่ได้สร้างไว้แล้วและสามารถนามาใช้ให้ตรงกับรายการขอเปลี่ยนแปลงงบของหน่วยงาน
30. ชื่องาน ปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาด ที่บันทึกในระบบ GFMIS
30.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
30.1.1) เชิงปริมาณ
- คาสั่งงาน ZGL_JV การบันทึกปรับปรุงรายวันทั่วไป จานวน 9 รายการ
- คาสั่งงาน ZGL_JR การบันทึกปรับปรุงเงินสดเงินฝากธนาคาร จานวน 330 รายการ
- คาสั่งงาน ZFI_FBRA-Reset การบันทึกกับเอกสารหักล้างเอกสาร จานวน 38 รายการ
- คาสั่งงาน FB08 การกลับรายการเอกสาร จานวน 10 รายการ
- คาสั่งงาน ZGL_JM การบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลัง จานวน 29 รายการ
- คาสั่งงาน J7 การปรับปรุงหมวดรายจ่าย จานวน 16 รายการ
30.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานบันทึกปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาด ที่บันทึกในระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง ทุก
รายการที่ทราบข้อผิดพลาด และได้แก้ไขทันต่อการปิดงวดบัญชีนั้นๆ ส่งผลให้การรายงานทันตามกาหนด
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31. ชื่องาน บัน ทึก สมุด เงิน สด สมุด เงิน ฝากธนาคาร ทะเบีย นคุม เงิน นอกงบประมาณ
และทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
31.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
31.1.1) เชิงปริมาณ
1) บันทึกรายการลงในสมุดเงินสด จานวน 114 รายการ
2) บันทึกรายการลงในสมุดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ จานวน 972 รายการ
3) บันทึกรายการลงในสมุดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ จานวน 68 รายการ
4) บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมนอกงบประมาณอื่น
- เงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว จานวน 33 รายการ
- เงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากประจา
จานวน 16 รายการ
- เงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จานวน 24 รายการ
5) บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน จานวน 1,320 ฎีกา
31.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถลงทะเบียนคุมต่างๆ ได้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้
32. ชื่องาน ตรวจสอบรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS กับ
ฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อบันทึกบัญชี
32.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
32.1.1) เชิงปริมาณ
ตรวจสอบรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS กับฎีกาเบิก
จ่ายเงินเพื่อบันทึกบัญชี ดังนี้
- เงินงบประมาณเบิกจากคลัง
จานวน 1,264 ฎีกา
- เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลัง จานวน
56 ฎีกา
32.1.2) เชิงคุณภาพ
ดาเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกได้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ และจัดทางบเทียบยอดเงิน
ฝากธนาคารได้รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้
33. ชื่องาน ตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09) และรายงานสรุปการขอเบิก
(ZAP_RPTW01)
33.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
33.1.1) เชิงปริมาณ
ตรวจสอบรายงานการขอเบิ ก เงิ น คงคลั ง ( ZINF_R09) และรายงานสรุ ป การขอเบิ ก
(ZAP_RPTW01) ก่อนนาเสนอผู้มีอานาจลงนาม จานวน 2,640 รายการ
33.1.2) เชิงคุณภาพ
ดาเนิ น การตรวจสอบรายการขอเบิ ก เงิ น (ZINF_R09) กับ รายงานสรุป รายการขอเบิ กของ
หน่วยงาน ZAP_RPTW01 ได้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ
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34. ชื่องาน ตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณและนอกงบประมาณในระบบ
GFMIS กับ Statement พร้อมจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
34.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
34.1.1) เชิงปริมาณ
ตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณและนอกงบประมาณในระบบ GFMIS กับ
Statement พร้อมจัดทางบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร จานวน 14 บัญชี จัดทา 12 ครั้ง รวม 158 รายการ
34.1.2) เชิงคุณภาพ
ดาเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกได้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ และจัดทางบเทียบยอดเงิน
ฝากธนาคารได้รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน สามารถตรวจสอบได้
35. ชื่อผลงาน จัดทาทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
35.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
35.1.1) เชิงปริมาณ
บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมเงินฝากคลัง จานวน 109 รายการ
35.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถลงทะเบียนคุมเงินฝากคลัง ได้ครบถ้วน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้
36. ชื่องาน จัดทารายงานการเงินประจาเดือน รายงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
36.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
36.1.1) เชิงปริมาณ
- การรายงานการเงินประจาเดือนรายงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจานวน 12 ครั้ง
- การรายงานการเงินประจาปี รายงานสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จานวน 1 ครั้ง
36.1.2) เชิงคุณภาพ
- สามารถจัดส่งรายงานทางการเงินประจาเดือนให้ สตง.ทันภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
- สามารถจั ด ส่ ง รายงานการเงิ น ประจ าปี ไ ด้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ภ ายในระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
37. ชื่องาน ขอถอนคืนเงินค่าปรับเป็นรายได้ของสถานศึกษา ในระบบ GFMIS
37.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
37.1.1) เชิงปริมาณ
บันทึกรายการขอถอนคืนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในระบบ GFMIS
รวม 12 โรงเรียน จานวน 16 ครั้ง เป็นเงิน 2,803,753.78 บาท
37.1.2) เชิงคุณภาพ
บันทึกรายการขอถอนคืนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในระบบ GFMIS
ได้ครบถ้วน
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38. ชื่องาน ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
38.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
38.1.1) เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงบัญชีรายได้ค้างรับ จานวน 2 รายการ
- ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย จานวน 4 รายการ
- ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง ปรับปรุงสรุปยอดค่าวัสดุ 171 รายการ บันทึกใน GF รวม
29 รายการ
- ปรับปรุงบัญชีรายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จานวน 3 รายการ
38.1.2) เชิงคุณภาพ
ได้ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี เพื่อดาเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุงรายการบัญชี
ในระบบ GFMIS ณ สิ้ นปีงบประมาณ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งผลให้การจัดทารายงานเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ทันตามกาหนด
39. ชื่องาน จั ด ทารายงานเกณฑ์ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านด้ า นบั ญ ชีข องส่ ว นราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 และรายงานเข้าสู่ระบบ KRS
39.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
39.1.1) เชิงปริมาณ
การรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 รายงาน 2 ครั้ง
39.1.2) เชิงคุณภาพ
1) จัดทารายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ KRS ได้ครบถ้วนทั้ง 2 รอบ และทันรายงานภายในระยะเวลา
ที่กาหนด สาหรับผลการประเมินฯในรอบ 6 เดือน สพป.รบ.1 ได้คะแนนรวม 460 จากคะแนนเต็ม 460
ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04003/ว 2553 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ รอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2) รายงานเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ข องส่ ว นราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระบบ KRS สาหรับในรอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30
พฤศจิกายน 2564 ระบบเปิดให้รายงานและแก้ไขข้อมูลการรายงาน สามารถรายงานได้ครบทุกหัวข้อ
ของการประเมิน
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40. ชื่องาน จัดทารายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ
40.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
40.1.1) เชิงปริมาณ
รายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2564 จานวน 4 ครั้ง
40.2.2) เชิงคุณภาพ
สามารถรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ 2564 ได้ทัน
ตามกาหนดทุกไตรมาส
41. ชื่องาน รายงานข้อมูล ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA System )
41.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
41.1.1) เชิงปริมาณ
- รายงานเงินคงเหลือประจาวัน จานวน 1 ฉบับ
- รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี จานวน 14 บัญชี
- รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากคลัง จานวน 1 บัญชี
- รายงานสรุปสัญญาลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ที่ยังไม่ได้ชดใช้ จานวน 11 รายการ
- รายงานสรุปบัญชีเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน จานวน 1 รายการ
- รายงานสรุปบัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน จานวน 26 รายการ รายงานสรุปบัญชีใบสาคัญค้างจ่าย จานวน 4 รายการ
- รายงานผลการตรวจสอบวัส ดุค งคลัง ประจาปี งปม.2564 ของ สพป.รบ. 1
จานวน 186 รายการ
- รายงานผลการตรวจสอบพัส ดุประจาปี งปม.2564 ในระบบ GFMIS ของ สพป.รบ.1
จานวน 208 รายการ
- รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างจานวน 1 รายการ
- รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินสดในมือ โดยจัดทา Pivot Table 382 รายการ
- แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนาส่งคลัง โดยจัดทา Pivot Table
จานวน 506 รายการ
- แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากคลัง โดยจัดทา VLOOKUP จานวน 96 รายการ
- แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ โดยจัดทา Pivot Table
จานวน 102 รายการ
- แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ โดยจัดทา Pivot Table
จานวน 1,580 รายการ
- แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ โดยจัดทา Pivot Table
จานวน 72 รายการ
- แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดทา Pivot Table
จานวน 2 รายการ

รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 163

- แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก โดยจัดทา Pivot Table
จานวน 1,495 รายการ
- แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีใบสาคัญค้างจ่าย โดยจัดทา Pivot Table จานวน
1,199 รายการ
- การเปิดเผยงบทดลองสู่สารธารณะ จานวน 1 เดือน 2 ภาพ
- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สาคัญของงบทดลอง จานวน 2 ฉบับ รวม 10 รายการ
- สาเนาหนังสือนาส่งงบทดลองให้ สตง. 12 เดือน จานวน 12 ฉบับ รายงานแบบ สรก.
64–1 ระดับหน่วยงานที่ได้ประเมินตนเอง จากระบบ GAQA จานวน 1 ฉบับ
- รายงานงบทดลอง งวด 1-16 จานวน 1 ไฟล์ข้อมูล
41.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถรายงานผลการประเมิ น การปฏิบั ติ ง านด้ านบั ญ ชี ภ าครั ฐ รอบ 12 เดื อ น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ครบถ้วน
42. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม ในระบบ GFMIS
42.1 ผลดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
42.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนินการโอนสินทรัพย์ที่มีเลขรหัสสินทรัพย์อยู่ในระบบ GFMIS จานวน 18 รายการ
42.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถปฏิบัติงานโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมที่มีรหัสสินทรัพย์อยู่ในระบบ GFMIS ได้ครบถ้วน
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
43. ชื่องาน จัดทาแผนควบคุมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
43.1 การดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
43.1.1) เชิงปริมาณ
1. จัดทาปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2564 จานวน
1 ครั้ง กาชับให้เร่งรัดการดาเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้ วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2564 เพื่อมิให้เงินงบประมาณพับไป
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4

- ภาพรวม (ทุกงบ)
- รายจ่ายประจา
- รายจ่ายงบลงทุน

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

32
20
36

54
45
57

(ร้อยละ)
77
65
80

(ร้อยละ)
100
100
100

2. จัดทาหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ จานวน 8 ฉบับ
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43.1.2) เชิงคุณภาพ
ให้ โ รงเรี ย นในสั งกัด ถือปฏิ บั ติในการดาเนิ นการจัดซื้อ จัดจ้ าง ให้ เป็น ไปตามพระราชบัญญั ติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
44. ชื่องาน ดาเนินการตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่าย เงินงบประมาณ เงินงบประมาณเบิก
แทนกัน เงินนอกงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา พร้ อมจัดทาข้อมูลหลัก
ผู้ขาย การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และจัดทาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (Purchasing
Order : PO) ทุกงบรายจ่าย ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนในสังกัด
44.1) ผลการดาเนินงาน
44.1.1) เชิงปริมาณ
1) งบลงทุน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน รวมจานวน 200 ครั้ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 79,397,810.80 บาท แยกเป็นรายการได้ ดังนี้
1.1 เงิ น กั น ไว้ เบิ กเหลื่ อ มปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจ านวน 52 ครั้ ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,002,260.90 บาท แยกเป็นรายการได้ดังนี้
- รายการค่าก่อสร้าง จานวน 19 ครั้ง รวมเป็นเงิน 13,828,863.90 บาท
- รายการค่ า ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จ านวน 9 ครั้ ง รวมเป็ น เงิ น
3,560,040.00 บาท
- รายการค่าครุภัณฑ์ จานวน 24 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4,613,357.00 บาท
1.2 เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 รวมจานวน 148 ครั้ง รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 57,395,549.90 บาท แยกเป็นรายการได้ดังนี้
- รายการค่าก่อสร้าง จานวน 51 ครั้ง รวมเป็นเงิน 40,097,802.90 บาท
- รายการค่ า ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จ านวน 30 ครั้ ง รวมเป็ น เงิ น
12,280,359.00 บาท
- รายการค่าครุภัณฑ์ จานวน 67 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5,017,388.00 บาท
2) งบดาเนินงาน
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน รวมจานวน 1,554 ครั้ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,664,845.35 บาท แยกเป็นรายการได้ดังนี้
- เงิ น กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจ านวน 2 ครั้ ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000.00 บาท
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- เงินงบประมาณประจาปี พ. ศ. 2564 รวมจานวน 1,552 ครั้ง รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 13,624,845.35 บาท
3) เงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง)
ตรวจสอบเอกสารหลั กฐานขอเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน รายการถอนคืนเงิน
ค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา จานวน 3 ครั้ง รวม 13 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,803,753.78 บาท
แยกเป็นรายการได้ดังนี้
- รายการค่าก่อสร้าง จานวน 7 รายการ เป็นเงิน 2,703,951.66 บาท
- รายการค่ า ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง จ านวน 9 รายการ เป็ น เงิ น
99,802.12 บาท
44.1.2) เชิงคุณภาพ
การเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามงวดเงินและงวดงานที่กาหนด
45. ชื่องาน ตอบรับพัสดุของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
45.1.1) เชิงปริมาณ
- ตอบรับแบบรูปรายการก่อสร้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 2 ครั้ง รวม 13 รายการ ดังนี้
1. โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
2. สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
3. ส้วม สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)
4. แบบ อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้
ถุนโล่ง บันไดขึ้นข้าง
5. บ้านพักข้าราชการ ระดับชานาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด)
บ้านพักครู204/61 (ฝ)
6. ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
7. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5 ม.
8. อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน
9. ห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49
10. โรงอาหาร 84 ที่นั่ง
11. แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (มีพื้น ค.ส.ล.)
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45.1.2) เชิงคุณภาพ
- แบบรู ป รายการก่ อ สร้ า ง จั ด ส่ ง ให้ โ รงเรี ย น และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรีเ ขต 1 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ดาเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุและแนวทางปฏิบัติใน
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีคัดเลือก
46. ชื่องาน จัดทาทะเบียนคุมการเบิก -จ่ายใบเสร็จรับเงินและรายงานสรุปผลการเบิก -จ่าย
ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทะเบียนคุมวัสดุสานักงานและปรับปรุง
วัสดุคงคลัง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินกั นไว้เบิก
เหลื่อมปี/เงินขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินและหลักฐานขอเบิก ทะเบียนคุมใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขาย และลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
จ่ายเงิน
46.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
46.1.1) เชิงปริมาณ
1. ทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายใบเสร็จรับเงิน จานวน 123 ครั้ง/ปี ดังนี้
- ชนิดเขียนมือ จานวน 306 เล่ม
- ชนิดต่อเนื่อง จานวน 5 กล่อง
2. ทะเบียนคุมวัสดุสานักงาน จานวน 209 ครั้ง/ปี ดังนี้
- วัสดุสานักงาน จานวน 160 ครั้ง
- วัสดุโครงการ จานวน 49 ครั้ง
3. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี/เงินขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินและหลักฐาน ขอเบิก จานวน 1,756 ครั้ง/ปี
4. ทะเบียนคุม PO จานวน 201 ครั้ง/ปี
5. ทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขาย จานวน 26 ราย/ปี
6. จัดทาทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินส่งงานการเงิน จานวน 1,756 รายการ/ปี
46.1.2) เชิงคุณภาพ
1. ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
และคู่มือการใช้งานในระบบ GFMIS
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2. เพื่อเป็นข้อมูล ใช้ในการจัดทารายงานและเป็นข้อมูล ในการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ใช้ในการตรวจสอบเงินงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ใช้ไปและคงเหลือ
47. ชื่องาน ด าเนิ น การขอกั น เงิ น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี /การขอขยายเวลาการเบิ ก จ่ า ยเงิ น ทุ ก
งบรายจ่าย ทุกแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
47.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
47.1.1) เชิงปริมาณ
ได้ดาเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จานวน 2 ครั้ง
รวม 56 รายการ เป็นเงิน 35,197,230.00 บาท ดังนี้
1. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนมหาราช
เป็นเงิน 1,980,000.00 บาท
2. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
เป็นเงิน 792,000.00 บาท
3. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนรุจิรพัฒน์
เป็นเงิน 3,090,800.00 บาท
4. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนวัดห้วยหมู
เป็นเงิน 2,026,860.00 บาท
5. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโป่ง
เป็นเงิน 1,407,588.00 บาท
6. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เป็นเงิน 1,859,400.00 บาท
7. ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนรุจิรพัฒน์
เป็นเงิน 2,311,200.00 บาท
8. ค่าครุภัณฑ์
สพป.รบ.1
เป็นเงิน 737,250.00 บาท
9. ค่าครุภัณฑ์
สพป.รบ.1
เป็นเงิน 2,263,000.00 บาท
10. ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน เป็นเงิน 120,000.00 บาท
11. ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
เป็นเงิน 95,000.00 บาท
12. ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านนาคอก
เป็นเงิน 59,800.00 บาท
13. ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านพุตะเคียน
เป็นเงิน 59,800.00 บาท
14. ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม
เป็นเงิน 126,000.00 บาท
15. ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
เป็นเงิน 120,000.00 บาท
16. ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านหนองลังกา
เป็นเงิน 126,000.00 บาท
17. ค่าครุภัณฑ์
โรงเรียนบ้านหนองลังกา
เป็นเงิน 94,200.00 บาท
18. ค่าวัสดุ
โรงเรียนบ้านพุตะเคียน
เป็นเงิน 16,000.00 บาท
19. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน 350,000.00 บาท
อาคารเรียน
20. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ
สพป.รบ.1
เป็นเงิน 316,000.00 บาท
21. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
โรงเรียนบ้านท่ายาง
เป็นเงิน 52,700.00 บาท
อาคารเรียน
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22. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
23. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
24. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
25. ค่าก่อสร้างส้วม
26. ค่าครุภัณฑ์
27. ค่าครุภัณฑ์
28. ค่าครุภัณฑ์
29. ค่าครุภัณฑ์
30. ค่าครุภัณฑ์
31. ค่าครุภัณฑ์
32. ค่าครุภัณฑ์
33. ค่าครุภัณฑ์
34. ค่าครุภัณฑ์
35. ค่าขยายเขตไฟฟ้า
36. ค่าครุภัณฑ์
37. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
38. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
39. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
40. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
41. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
42. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
43. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน

โรงเรียนบ้านบึง

เป็นเงิน 498,800.00 บาท

โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง เป็นเงิน 481,800.00 บาท
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน 430,000.00 บาท
โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
สพป.รบ.1
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

387,800.00
65,500.00
22,299.00
328,500.00
37,500.00
19,500.00
150,000.00
119,400.00
145,600.00
35,000.00
432,862.00
433,000.00
476,600.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม เป็นเงิน 499,000.00 บาท
โรงเรียนวัดแคทราย

เป็นเงิน 499,000.00 บาท

โรงเรียนวัดบางกระ

เป็นเงิน 492,000.00 บาท

โรงเรียนวัดบางลี่

เป็นเงิน 490,400.00 บาท

โรงเรียนบ้านหนองบัวค่าย

เป็นเงิน 498,300.00 บาท

โรงเรียนวัดปากช่อง

เป็นเงิน 488,000.00 บาท
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44. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
45. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
46. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
47. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
48. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
49. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน
50. ค่าก่อสร้างส้วม
51. ค่าก่อสร้างโรงอาหาร
52. ค่าก่อสร้างหลังคา
53. ค่าครุภัณฑ์
54. ค่าครุภัณฑ์
55. ค่าก่อสร้างหลังคา
56. ค่าก่อสร้างบ้านพักครู

โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า

เป็นเงิน 497,600.00 บาท

โรงเรียนวัดชัฎใหญ่

เป็นเงิน 487,600.00 บาท

โรงเรียนบ้านหนองแร้ง

เป็นเงิน 494,000.00 บาท

โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว

เป็นเงิน 499,900.00 บาท

โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน เป็นเงิน 498,500.00 บาท
โรงเรียนวัดป่าไก่

เป็นเงิน 499,700.00 บาท

โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม
โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม
สพป.รบ.1
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

เป็นเงิน 510,200.00
เป็นเงิน 1,104,000.00
เป็นเงิน 2,300,000.00
เป็นเงิน 559,391.00
เป็นเงิน 978,810.00
เป็นเงิน 658,320.00
เป็นเงิน 1,074,750.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

47.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ และ
สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ได้ทันภายในกาหนดเวลา ไม่มีรายการงบประมาณต้องถูก
พับไปโดยผลของกฎหมาย
48. ชื่องาน ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปีของโรงเรียนในสังกัด
48.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
48.1.1) เชิงปริมาณ
ด าเนิ น การตรวจสอบ รายงายผลการตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี พ.ศ. 2564
ของโรงเรียนในสังกัดจานวน 173 โรงเรียน
- โรงเรียนได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจาปี
งบประมาณ พ. ศ. 2564 ภายในเดือนกันยายน 2564
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- คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณ พ. ศ. 2564
ได้ดาเนินการตรวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้
แต่งตั้งภายใน 30 วันทาการ
48.1.2) เชิงคุณภาพ
เพื่ อส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1 และโรงเรี ยนในสั งกั ด จั ด ให้ มี
การควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และ
เกิ ด ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ มากที่ สุ ด ซึ่ ง รวมถึ ง การเก็ บ การบั น ทึ ก การเบิ ก จ่ า ย การยื ม
การตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
49. ชื่องาน ตรวจสอบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด
49.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
49.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนินการตรวจสอบ รายงายการใช้ใบเสร็จรับเงินประจาปี พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนในสังกัด
จานวน 173 โรงเรียน ที่มีการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน ดังนี้
1. ชนิด 50 แผ่น (แบบเขียนมือ) จานวน 122 ครั้ง รวม 306 เล่ม
2. แบบต่อเนื่อง (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์) จานวน 1 ครั้ง รวม 5 กล่อง
- เจ้าหน้าที่พัสดุได้ดาเนินการจัดทาทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินประจาปี
พ.ศ. 2564
- การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินต้องจัดทาใบเบิกพัสดุและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน
- เจ้าหน้าที่การเงินได้จัดทารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจาปี พ.ศ. 2564
ชนิด 50 แผ่น (แบบเขียนมือ) และแบบต่อเนื่อง (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์) ภายในเดือนตุลาคม 2564
49.1.2) เชิงคุณภาพ
เพื่ อให้ โรงเรี ยนในสั งกัด จั ดให้ มี การควบคุ มและดู แลใบเสร็จรั บเงิ นที่ อยู่ ในความรับผิ ดชอบ
ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย และการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
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50. ชื่องาน การรายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง
50.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
50.1.1) เชิงปริมาณ
1. รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมงบประมาณกรณีมีหนี้ผูกพัน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 จานวน 33 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,363,919.00 บาท รายละเอียดดังนี้
- ค่าก่อสร้างอาคารเรียน จานวน 8 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 25,151,600.00 บาท
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนและ สพป.รบ.1 จานวน 7 รายการ
รวมเป็นเงิน 2,461,000.00 บาท
- ค่ าครุ ภั ณฑ์ ของโรงเรี ยนและ สพป.รบ.1 จ านวน 16 รายการ รวมเป็ นเงิ น
6,711,319.00 บาท
- ค่าวัสดุ จานวน 2 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 40,000.00 บาท
- ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยครบทุกรายการแล้ว
2. เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรร มีดังนี้ งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
1) ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวม 20
รายการ 18 โรงเรียน และ 2 รายการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมเป็นเงิน 68,477,800.00 บาท
1.1 โรงเรี ยนได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ ว จานวน 18 โรงเรียน
รวมเป็นเงิน 64,175,800.00 บาท
1.2 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 2 รายการ ดังนี้
- ค่าก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,104,000.00 บาท
- ค่าก่อสร้างห้องน้าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 จานวน 1 หลัง เป็นเงิน
510,200.00 บาท
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
1 รายการ เป็ นก่อสร้ างหลังคาคลุ มลานอเนกประสงค์ขนาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (มีพื้น ค.ส.ล.)
จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 2,300,000.00 บาท
1.4 ได้ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 10 โรงเรียน และ 1 รายการ ของสานักงาน
เขตพื้นที่ รวมเป็นเงิน 50,391,952.00 บาท
1.5 มีรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รวม 7 โรงเรียน
และ 1 รายการ ของสานักงานเขตพื้นที่ รวมเป็นเงิน 14,171,648.00 บาท
1.6 มีร ายการที่ยังไม่ ได้ก่อหนี้ ผู กพั นและขอกั นเงินไว้ เบิกเหลื่ อมปี (กรณี CX)
จ านวน 2 รายการ ของโรงเรี ยนวั ดพิ บู ลวนาราม และ 1 รายการ ของส านั กงานเขตพื้ นที่ รวมเป็ นเงิ น
3,914,200.00 บาท
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 172

2) ได้รับงบประมาณเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งปลูกสร้าง รวม 42 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 18,349,900.00 บาท และได้ดาเนินการก่อหนี้ผูก พัน
เรียบร้อยแล้ว
2.1 ได้ ด าเนิ นการเบิ กจ่ ายเรี ยบร้ อยแล้ วจ านวน 25 โรงเรี ยน รวมเป็ นเงิ น
10,466,000.00 บาท
2.2 มีรายการที่ก่อหนี้ ผูกพันแล้วและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รวม 17 โรงเรี ยน
รวมเป็นเงิน 7,883,900.00 บาท
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
1) ได้ รั บ งบประมาณเป็ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ รวม 118 รายการ รวมเป็ นเงิ น ทั้ ง สิ้ น
11,842,820.00 บาท
1.1 โรงเรียนได้ดาเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อ ยแล้ว จานวน 116 รายการ
รวมเป็นเงิน 10,304,619.00 บาท
1.2 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 2 รายการ ดังนี้
- ค่าครุภัณฑ์สาหรับห้องศูนย์สื่อปฐมวัยชุดห้องเรียนคุณภาพ จานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 559,391.00 บาท
- ค่าครุภัณฑ์สาหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา ชุดห้องเรียนคุณภาพ จานวน 1 ชุด
เป็นเงิน 978,810.00 บาท
1.3
ได้ ด าเนิ นการเบิ กจ่ ายเรี ยบร้ อ ยแล้ ว รวม 85 รายการ รวมเป็ น เงิ น
5,580,270.00 บาท
1.4 มีรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รวม 31 รายการ
รวมเป็นเงิน 4,724,349.00 บาท
1.5 มีรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณี CX)
จานวน 2 รายการ ของโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี รวมเป็นเงิน 1,538,201.00 บาท
50.1.2) เชิงคุณภาพ
เพื่อติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
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51. ชื่องาน ให้ ค าปรึ ก ษา แก้ ปั ญ หา เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานพั ส ดุ ข อง สพป.รบ.1 และ
สถานศึกษาในสังกัด
51.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
51.1.1) เชิงปริมาณ
1. ให้ ค าปรึ ก ษา ชี้ แ จง และข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน
เกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560
ระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง กับ
เจ้าหน้าที่ในสานักงาน และโรงเรียนในสังกัด จานวน 173 โรงเรียน
2. ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะ ถ่ายทอดความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการ
ดาเนินงานในระบบ e-GP กับเจ้าหน้าที่ในสานักงาน และโรงเรียนในสังกัด จานวน 173 โรงเรียน
3. ให้คาปรึกษา ชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และการใช้งานในระบบ GFMIS กับเจ้าหน้าที่ในสานักงาน และโรงเรียนใน
สังกัด จานวน 173 โรงเรียน
4. จัดทาแบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตัวอย่างการลงระบบ e-GP การจัดซื้อ/จัดจ้าง
และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนในสังกัด
จ านวน 173 โรงเรี ย น
เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ า ใจและสามารถปฏิ บั ติ ง าน ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์
และมีประสิทธิภาพ
51.1.2) เชิงคุณภาพ
1. เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 และกฎกระทรวง
2. เพื่อให้การดาเนิ นการ รวมถึงขั้นตอน วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามคู่มือการใช้งาน
ในระบบ e-GP คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2560
3. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 300/2557
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 และคู่มือการใช้งานในระบบ GFMIS
4. เพื่อติดตามเร่งรั ดการก่อหนี้ผู กพัน และการเบิกจ่ายเงิน ให้ เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ า ยประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ ไ ด้ ต ามเป้ า หมาย
ที่คณะรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจังหวัดราชบุรีกาหนด
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52. ชื่องาน งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
52.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
52.1.1) เชิงปริมาณ
1. ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สาหรับการเรียน
การสอนและครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สาหรับโรงเรียน Stand Alone ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ส าหรั บ โรงเรี ย นในสั ง กั ด โดยให้ สพท. เป็ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ รวมเป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
3,007,900.00 บาท ได้ดาเนินการจัดซื้อ ดังนี้
1.1 ดาเนินการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก ผลปรากฏดังนี้
- จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ พร้ อ มอุ ป กรณ์ ส าหรั บ การเรี ย นการสอน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,268,400.00 บาท ผลการพิจารณา
การจัดซื้อ เป็นจานวนเงิน 2,263,000.00 บาท มีเงินเหลือจ่าย 5,400.00 บาท และทาสัญญาซื้อขาย
กับผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จากัด
- จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สาหรับโรงเรียน Stand Alone ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 รายการ เป็นเงิ นจานวน 739,500.00 บาท ผลการพิ จ ารณา
การจัดซื้อ เป็นจานวนเงิน 737,250.00 บาท มีเงินเหลือจ่าย 2,250.00 บาท และทาสัญญาซื้อขาย
กับผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จากัด
52.1.2) เชิงคุณภาพ
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. 2560 ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ครบถ้วนทุกรายการ
2. การดาเนินการ รวมถึงขั้นตอน วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามคู่มือการใช้งานในระบบ
e-GP คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
3. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ
การนาเงินคลัง พ.ศ. 2562 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 300/2557 ลงวันที่
12 มีนาคม 2557 และคู่มือการใช้งานในระบบ GFMIS
53. ชื่องาน งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและครุภัณฑ์
- ควบคุมและจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินตรวจสอบครุภัณฑ์และรายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจาปีและการจาหน่ายพัสดุของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
- จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันทั้งครุภัณฑ์ในและนอกระบบGFMIS
- ตรวจสอบและรายงานพัสดุประจาปีงบประมาณ
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งานสินทรัพย์ที่ราชพัสดุ
- นาส่งรายการที่ดินรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
- ดาเนินการเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง การส่งคืนและการจาหน่ายอาคาร
สิ่งปลูกสร้างทีร่ าชพัสดุทั้งกรณีที่ดินราชพัสดุ และที่ดินอื่น
- ให้คาปรึกษา แก้ปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ราชพัสดุของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
- ดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ราชพัสดุ
53.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
53.1.1) เชิงปริมาณ
งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและงานครุภัณฑ์สานักงาน
กลุ่มอานวยการ
สรุปรายการ
ในระบบ
ครุภัณฑ์สานักงาน
57
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
22
ครุภัณฑ์โฆษณา
26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
9
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
6
ครุภัณฑ์อาคารสานักงาน
1
ครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง
7
ครุภัณฑ์อาคารเพื่อประโยชน์อื่น
1
ครุภัณฑ์สานักงาน (ห้องประชุม, อุปกรณ์ประชุม)
จานวนทั้งหมด
129
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 427 รายการ

นอกระบบ
213
10

75
298

กลุ่มตรวจสอบภายใน
สรุปรายการ
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง
จานวนทั้งหมด
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 48 รายการ

ในระบบ
6

นอกระบบ
33
9

6

42
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สรุปรายการ
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง
จานวนทั้งหมด
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 156 รายการ
กลุ่มศึกษานิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สรุปรายการ
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง
จานวนทั้งหมด
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 78 รายการ

ในระบบ
3
16
1

นอกระบบ
105
30
1

20

136

ในระบบ
5
7

นอกระบบ
53
11
1
1

12

66

ในระบบ
3
15

นอกระบบ
70
12

กลุ่มนโยบายและแผน
สรุปรายการ
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง
จานวนทั้งหมด
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 101 รายการ

1
18
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี
สรุปรายการ
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง
จานวนทั้งหมด
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 26 รายการ

ในระบบ
4
6

นอกระบบ
5
11

10

16

ในระบบ
3
13

นอกระบบ
51
11

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สรุปรายการ
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง
จานวนทั้งหมด
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 79 รายการ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สรุปรายการ
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง
จานวนทั้งหมด
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 27 รายการ

1
16

63

ในระบบ
2
4

นอกระบบ
19
2

6

21
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
สรุปรายการ
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง
จานวนทั้งหมด
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 81 รายการ

ในระบบ
3
7

นอกระบบ
65
6

10

71

กลุ่มกฎหมายและคดี
สรุปรายการ
ครุภัณฑ์สานักงาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์โฆษณา
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง
จานวนทั้งหมด
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด 48 รายการ
จานวนครุภัณฑ์ทั้งหมด
จานวนครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS
จานวนครุภัณฑ์นอกระบบ GFMIS

ในระบบ
2
4

นอกระบบ
26
3

6

29

จานวน 1,047 รายการ
จานวน 216 รายการ
จานวน 831 รายการ
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53.2.2) เชิงปริมาณ
งานสินทรัพย์ที่ราชพัสดุ
ลาดับที่

รายชื่อโรงเรียน

1
2
3

สพป.รบ.1 (เรื่องเก่าปี 63)
สพป.รบ.1
สพป.รบ.1

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ชุมชนบ้านบ่อ (สาขาวังส้มป่อย)
วัดห้วยหมู
วัดนาสมอ
วัดด่านทับตะโก
วัดคุ้งกระถิน
กลุม่ นักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)
สพป.รบ.1
สพป.รบ.1
สพป.รบ.1
บ้านหนองโก
บ้านหนองโก
วัดน้้าพุ
บ้านท่ามะขาม
อนุบาลสวนผึง้
บ้านเบิกไพร
โรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน
วัดเขางู กรณีเลิกสถานศึกษา
วัดเขางู กรณีเลิกรร. วัดชัฏเจริญดูแล
บ้านเขาสวนหลวง (เรื่องเก่า )
วัดพิกลุ ทอง
บ้านเขาถ้้า
อนุบาลจอมบึง
วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
ชุมชนบ้านบ่อ
บ้านไทรงาม
วัดสว่างอารมณ์
บ้านบึง

รายละเอียดรายการ
ขึน้ ทะเบียน รื้อถอน จาหน่าย ส่งคืนที่ดิน ส่งคืนอาคาร ขอครอบครอง

/
/
/
รื้อย้าย
/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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ลาดับที่

รายชื่อโรงเรียน

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

โรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน
วัดหัวป่า กรณียกเลิกรร. วัดยางงามดูแล
บ้านหนองนกกะเรียน (เคสเก่าพี่กอ้ ย)
บ้านไทรงาม (เคสเก่าพี่กอ้ ย)
อนุบาลจอมบึง
บ้านโป่ง
บ้านตะโกล่าง
บ้านบึง (เคสเก่าพี่กอ้ ย)
บ้านห้วยยางโทน
บ้านหนองกระทุ่ม
ชุมชนวัดรางบัว
วัดทุ่งหญ้าคมบาง
วัดทุ่งหญ้าคมบาง
บ้านทุ่งน้อย
บ้านห้วยท่าช้าง
สพป.รบ.1
วัดเขาวัง
บ้านปากสระ กรณียกเลิกรร.
บ้านปากสระ กรณียกเลิกรร.
บ้านมะขามเอน
สพป.รบ.1
วัดน้้าพุ
โรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน
บ้านตลาดควาย
บ้านตลาดควาย
บ้านตลาดควาย
สพป.รบ.1

รายละเอียดรายการ
ขึน้ ทะเบียน รื้อถอน จาหน่าย ส่งคืนที่ดิน ส่งคืนอาคาร ขอครอบครอง

งานขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
งานขอรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง
งานขอจาหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้าง
งานขอส่งคืนที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุ
งานขอส่งคืนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
งานขอครอบครองอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

จานวน 21 โรงเรียน
จานวน 19 โรงเรียน
จานวน 5 โรงเรียน
จานวน 3 โรงเรียน
จานวน 8 โรงเรียน
จานวน 1 แห่ง
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สรุปงานที่เกี่ยวกับงานสินทรัพย์ที่ราชพัสดุทั้งหมด
จานวน 57 แห่ง
185 รายการ
งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและงานครุภัณฑ์
- การดาเนิ น การตรวจสอบพัส ดุภ ายในส านักงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดาเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2564 จานวน 1,047 รายการ
- การกาหนดเลขรหัสครุภัณฑ์รายการที่ดาเนินการจัดซื้อใหม่ โดยเขียนรหัสบนครุภัณฑ์
ดาเนินการแล้วเสร็จ ทั้งหมดทุกรายการ จานวน 127 รายการ
- การกาหนดเลขรหั ส ครุ ภั ณฑ์ ร ายการที่ ไ ด้รั บ การบริ จ าค โดยเขี ย นรหั ส บนครุ ภั ณ ฑ์
ดาเนินการแล้วเสร็จ ทั้งหมดทุกรายการ จานวน 68 รายการ
- การดาเนินการตรวจสอบพัสดุชารุด ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จของครุภัณฑ์ที่ชารุดเพื่อดาเนินการจาหน่าย
งานสินทรัพย์ที่ราชพัสดุ
- เรื่องการขอขึ้นทะเบียน ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 77 รายการ
- เรื่องการขอรื้อถอน ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 28 รายการ
- เรื่องการขอส่งคืนที่ดิน ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 3 รายการ
- เรื่องการขอส่งคืนอาคารสิ่งปลูกสร้าง ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 50 รายการ
- เรื่องการขอจาหน่าย ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 7 รายการ
- เรื่องการขอครอบครอง ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 20 รายการ
55. ชื่องาน จัดทา PO /ทุกงบรายจ่าย ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ สพป.รบ.1
55.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
55.1.1) เชิงปริมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การดาเนินการ
จัดซื้อวงเงินไม่ถึง
5,000 บาท
จัดซื้อวงเงินตั้งแต่
5,000 บาท
จัดจ้างวงเงินไม่ถึง
5,000 บาท

เงินงบประมาณ
จานวน/
เป็นเงิน
รายการ

เงินนอกงบประมาณ
จานวน/
เป็นเงิน
รายการ

50

169,543.10

8

36,000.00

71

2,247,670.24

6

75,069.00

81

161,293.80

6

10,668.00
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จัดจ้างวงเงินตั้งแต่
5,000 บาท
จัดเช่าวงเงินไม่ถึง
5,000 บาท
จัดเช่าวงเงินตั้งแต่
5,000 บาท
รวมทั้งสิ้น

72

2,377,891.15

9

2,018,495.00

-

-

-

-

3

111,422.60

-

-

277

5,067,820.89

29

2,140,232.00

การจัดทา PO
การดาเนินการ
จัดทา PO ซื้อ
จัดทา PO จ้าง
จัดทา PO เช่า
รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ
จานวน/
เป็นเงิน
รายการ
71
2,247,670.24
72
2,377,891.15
140
4,482,279.60

เงินนอกงบประมาณ
จานวน/
เป็นเงิน
รายการ
9
2,018,495.00
9
2,018,495.00

55.1.2) เชิงคุณภาพ
การดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง การทา PO และการวางฎีกาเบิกจ่าย ครบถ้วนถูกต้องทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดาเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่
โดยปฏิ บั ติ ง านตามแนวปฏิ บั ติ กฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ และระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง บรรลุ ผ ลส าเร็ จ
ตามเป้าหมาย และตามกาหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /
กิจกรรม ต่างๆ ได้ดังนี้
1. กลุ่มงานธุรการ
1. ชื่องาน งานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและหนังสือราชการภายนอก
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) การรับหนังสือจากภายในหน่วยงาน จานวน 3,662 ครั้ง
2) การส่งหนังสือภายในหน่วยงาน จานวน 3,718 ครั้ง
3) การรับหนังสือราชการจากภายนอกหน่วยราชการ จานวน 677 ครั้ง
4) การส่งหนังสือราชการให้ภายนอกหน่วยราชการ จานวน 677 ครั้ง
1.1.2) เชิงคุณภาพ
จากการดาเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ของเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ ม
บริ ห ารงานบุ ค คลทาให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ แ ล้ ว เสร็ จ ทั น ตามกาหนดเวลามี
ประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด
2. ชื่องาน การประสานงาน การเวียนแจ้งเรื่องเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์
2.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
มี ก ารประสานงาน เวี ย นแจ้ ง เรื่ อ งเพื่ อ ทราบและประชาสั ม พั น ธ์ จ านวน 212 ครั้ ง
2.1.2) เชิงคุณภาพ
การประสานงานกับกลุ่มอื่นในสานักงาน ภายในเขตพื้ นที่การศึกษา ทั้งในการดาเนินงาน
และการจัดกิจกรรมมีความราบรื่น สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน งานบรรลุเป้าหมาย ทุก
ฝ่ายพึงพอใจและให้ความร่วมมือ
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2. กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลัง การกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะ
1. ชื่องาน การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกั ดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจานวนนักเรียน
ชั้นเรี ยน ห้ องเรี ยน ผู้ บริ หารสถานศึกษา ครูผู้ สอน จานวนผู้ เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2564
คุณวุฒิวิชาเอก จานวนพนักงานราชการ ตาแหน่งครู และลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูจากสถานศึกษา จานวน
173 โรงเรียน และนาข้อมูลกรอกตามแบบฟอร์มที่กาหนดจานวน 8 แบบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
1) แบบปริมาณงาน
2) แบบแสดงจานวนครูตาม จ.18 จาแนกตามสาขาวิชาเอก
3) แบบแสดงจานวนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จาแนกตามสาขาวิชาเอก
4) แบบแสดงจานวนครูตาม จ.18 จาแนกตามวิชาที่สอน
5) แบบแสดงจ านวนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จาแนกตามวิชาที่สอน
6) แบบแสดงความต้องการทดแทนอัตรากาลังครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 จาแนกตามสาขาวิชาเอก
7) แบบแสดงจานวนพนักงานราชการ จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน
8) แบบแสดงจานวนลูกจ้างชั่วคราว จาแนกตามสาขาวิชาที่สอน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
สารวจข้อ มูล ดัง กล่า วมาตรวจสอบความสมบูร ณ์ของข้อ มูล และได้ข้อ มูล ครบถ้ว น ถูก ต้อ ง
ตามหลักเกณฑ์ / ข้อเท็จจริง / เงื่อนไข ที่กาหนด สามารถนาไปใช้ในการบริหารงานบุคคล ดังนี้
1) ใช้ในการวางแผนกาหนดจานวนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานที่แท้จริง
2) ใช้ในการสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) ใช้ในการวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาจะทราบถึงความต้องการพัฒนาข้าราชการครูในด้านใด เพื่อทาให้เพิ่มทางการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม
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2. ชื่องาน การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการ
สถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
2.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
การเกลี่ยอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
โดยการตัดโอนตาแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ว่างในโรงเรียนที่เลิ กสถานศึกษา ไปกาหนดเป็นตาแหน่ง
ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษา ในโรงเรี ย นที่ว่ า งจากผลการเกษี ยณอายุ ราชการ ที่ มีจ านวนนั กเรี ยนตั้ง แต่
41-119 คน ทั้งนี้ให้สับเปลี่ยนตาแหน่งเลขที่ ตาแหน่งเลขที่จ่ายตรง และอัตราเงินเดือน จานวน 3 ตาแหน่ง
ดังนี้
ตาแหน่งที่กาหนดไว้เดิม

ตาแหน่งที่ตัดโอนไปกาหนดใหม่
ตาแหน่ง
เลขที่

ตาแหน่ง/สังกัด

1 ผอ.สถานศึกษา/วัดหัวป่า/ปากท่อ
2 ผอ.สถานศึกษา/บ้านปากสระ/วัดเพลง

3026
4309

ผอ.สถานศึกษา/บ้านหนองขาม/สวนผึ้ง
ผอ.สถานศึกษา/วัดทุ่งหญ้าคมบาง/เมือง

4439
131

3 ผอ.สถานศึกษา/วัดเขางูสันติธรรม/เมือง

299

ผอ.สถานศึกษา/บ้านหนองตาเนิด/จอมบึง

890

ที่

ตาแหน่ง/สังกัด

ตาแหน่ง หมายเหตุ
เลขที่

2.1.2) เชิงคุณภาพ
แก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังผู้อานวยการสถานศึกษา ทาให้การจัดการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. ชื่องาน การจัดสรรอัตราที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
3.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
จั ดสรรอั ตราว่ างจากการเกษี ยณอายุ ราชการ ปี งบประมาณ 2564 ตามที่ สพฐ.ได้ จั ดสรร
คืนให้ จานวน 118 อัตรา ดังนี้
1) ตาแหน่งสายงานบริ หารสถานศึกษา จานวน 14 อัตรา (รายงานคืน สพฐ.จานวน
3 อัตรา เนื่องจากมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน)
2) ตาแหน่งสายงานการสอน จานวน 104 อัตรา โดยจัดสรร ดังนี้
(1) บรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จานวน 23 อัตรา
(2) บรรจุนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม จานวน 2 อัตรา
(3) คืนให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป จานวน 65 อัตรา
3) ได้รับจัดสรรเพิ่มจาก สพท.อื่น จานวน 14 อัตรา
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3.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึก ษาได้ใ ช้อัต ราว่า งจากผลการเกษีย ณอายุร าชการได้ทัน ที ทาให้ก ารจัด การเรีย น
การสอนได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ชื่องาน การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนินการจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จานวน 4 อัตรา และดาเนินการจ้าง
จานวน 4 ราย ดังนี้
ที่
ชื่อ – ชื่อสกุล
สถานศึกษาที่สอน
วิชาที่สอน
หมายเหตุ
1 นายอรุณ ศรีสวัสดิ์ธารา
บ้านพุเกตุ
ภาษาไทย
2 นางสุชญา มณีโชติ
วัดรางเสน่ห์นครจันทร์
ทุกวิชา
3 นางยุภา เปลี่ยนมณี
บ้านหนองศาลเจ้า
ทุกวิชา
4 นางเบญจวรรณ เจริญวรรณ์ บ้านมะขามเอน
ทุกวิชา
4.1.2) เชิงคุณภาพ
แก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากาลังครู ทาให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ชื่องาน ข้อมูลครูมาตรฐานวิชาเอกที่กาหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากาลังครู
ในสถานศึกษา 10 ปี
5.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
การวิ เ คราะห์ ตรวจสอบข้ อ มู ล (จ านวนนั ก เรี ย น จ านวนครู ต ามบั ญ ชี ถื อ จ่ า ย) ให้ ถู ก ต้ อ ง
และนาข้อมูลกรอกตามแบบฟอร์มที่กาหนด จานวน 5 แบบ ดังนี้
1. แบบสรุปรวมปริมาณงานสถานศึกษา
2. แบบมาตรฐานวิชาเอก
3. แบบเกษียณอายุราชการ 10 ปี (2564 - 2573)
4. แบบทดแทน 10 ปี (2564 - 2573)
5. สรุปเกษียณทดแทน 10 ปี (2564 - 2573)
5.1.2) เชิงคุณภาพ
สานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดส่ง ข้อมูล ครูมาตรฐานวิช าเอก
ที่กาหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากาลังครูในสถานศึกษา 10 ปี ที่ถูกต้อง ให้สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทันตามกาหนดเวลา
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6. ชื่องาน สารวจตาแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และนาข้อมูลกรอกตามแบบฟอร์ม ดังนี้
1. ข้อมูลตาแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
1.1 แบบ 1
1.2 แบบ 2
1.3 แบบ 3
1.4 แบบ 4
1.5 แบบ 5
1.6 แบบ 6
2. ข้อมูล ตาแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2.1 แบบ สพฐ.คปร.1 (บุคลากรฯในสานักงาน)
2.2 แบบ สพฐ.คปร.2(บุคลากรฯในสานักงาน)
2.3 แบบ สพฐ.คปร.4(1) (บุคลากรฯในสานักงาน)
2.4 แบบ สพฐ.คปร.4(2) (บุคลากรฯในสานักงาน)
3. ข้อมูลตาแหน่งลูกจ้างประจา
3.1 แบบ คปร.3(เกษียณลูกจ้างประจา)
3.2 แบบ คปร.4(ลูกจ้างประจาว่างระหว่างปี)
3.3 แบบ คปร.8(สพป.)
6.1.2) เชิงคุณภาพ
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 จั ด ส่ ง ข้ อมู ล ต าแหน่ งว่ า งจากผล
การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ถูกต้อง ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้ทันตามกาหนดเวลา
7. ชื่องาน การให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู มี วิ ท ยฐานะ
ครูชานาญการ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
7.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
1) ข้าราชการครูฯ ยื่นคาขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 45 ราย
2) ข้าราชการครู ฯ ที่ยื่นคาขอรับการประเมินมีผ ลการประเมินผ่ านเกณฑ์ และได้รับ
อนุมัติให้มีวิทยฐานะครูชานาญการ จานวน 27 ราย
3) อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจและประเมิน จานวน 18 ราย
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7.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ข้าราชการครูฯ ทุกราย มีวิทยฐานะครูชานาญการ
2) ข้าราชการครูฯ ทุกราย ได้รับเงินวิทยฐานะ และได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น
3) ข้า ราชการครูฯ ทุก ราย มีค วามก้า วหน้า ในวิช าชีพ และทาให้ม ีโ อกาสเลื ่อ นเป็น
วิทยฐานะที่สูงขึ้นต่อไปได้
8. ชื่องาน การให้ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ต าแหน่ ง ครู มี วิ ท ยฐานะ
ครูชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน
8.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
8.1.1) เชิงปริมาณ
- ข้าราชการครูฯ ยื่นคาขอรับการประเมิน จานวน 6 ราย
- ข้าราชการครู ฯ ยื่นคาขอรับการประเมินมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และได้รับ
อนุมัติให้มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 1 ราย อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจและประเมิน จานวน
5 ราย
8.1.2) เชิงคุณภาพ
- ข้าราชการครูฯ ได้รับการตรวจสอบคุณ สมบัติ และเสนอสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ดาเนินการเสนอ กศจ. เพื่ออนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้นตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ข้าราชการครูมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
9. ชื่องาน การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็น
วิทยฐานะ ชานาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552
9.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
9.1.1) เชิงปริมาณ
1) ข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา ยื่ นคาขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ จานวน 13 ราย
2) ข้าราชการครูฯ จานวน 1 ราย กศจ.ราชบุรี มีมติให้ป รับปรุงผลงานภายใน
กาหนดเวลา 6 เดือนและอยู่ระหว่างการประเมิน 12 ราย
9.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา ยื่นคาขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อน
เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ.กาหนด เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นต่อไป
2) ข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา มีขวัญและกาลังใจ
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10. ชื่องาน งบประมาณเพื่อการตรวจและประเมิน ผลงานด้า นที่ 3 ด้า นผลการปฏิบัติงาน
สาหรับวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
10.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
10.1.1) เชิงปริมาณ
- ของบประมาณสาหรับการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ จานวน 2 ครั้ง
- ได้รับงบประมาณ ครั้งที่ 1 จานวน 15,300 บาท
- ได้รับงบประมาณ ครั้งที่ 2 จานวน 20,300 บาท
10.1.2 ) เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูฯ ที่ขอรับการประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษทุกราย ได้รับการ
ตรวจและประเมิน จากคณะกรรมการชุด ที่ 2 โดยได้นาเงิน งบประมาณที่ไ ด้รับ จัด สรรมาใช้จ่า ยใน
การจัดประชุมฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน ของสพฐ. อย่างถูกต้องเรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้
3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
1. ชือ่ งาน การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครู
1.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) ข้าราชการครูสายงานการสอนยื่นความประสงค์ ขอย้ายประจาปี 2564 จานวนทั้งสิ้น
78 ราย ดังนี้
- ภายในเขตพื้นที่ จานวน 50 ราย
- ต่างเขต/ต่างจังหวัด จานวน 28 ราย
2) ข้าราชการครูสายงานการสอนยื่นความประสงค์ขอย้ายไปต่างเขต-ต่างจังหวัด จานวน 52 ราย
ดังนี้
- ไปต่างจังหวัด จานวน 38 ราย
- ไปสพป.ราชบุรี เขต 2 จานวน 3 ราย
- ไป สพม.8 จานวน 11 ราย
3) พิจารณารับย้ายลงในตาแหน่งว่าง ดังนี้
1. รอบแรก (มีนาคม 2564) จานวน 35 ราย
- พิจารณารับย้ายภายในเขตพื้นที่ จานวน 20 ราย คิดเป็น ร้อยละ 18.34 %
- พิจารณารับย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 15 ราย คิดเป็น ร้อยละ 13.76 %
2. รอบสอง (ตุลาคม 2564) จานวน 5 ราย
- พิจารณารับย้ายภายในเขตพื้นที่ จานวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.75 %
- พิจารณารับย้ายต่างเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 2 ราย คิดเป็น ร้อยละ 1.83 %
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1.1.2) เชิงคุณภาพ
การดาเนินงานทุกกระบวนการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ลดการขาดแคลนข้าราชการครูที่ทาหน้าที่สอนให้กับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ต่อการศึกษาในสังกัด
2. ชื่องาน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหารสถานศึกษายื่นความประสงค์ขอย้ายประจาปี 2564 มาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1
จานวน 19 ราย (ภายในเขต จานวน 17 ราย ต่างเขต-ต่างจังหวัด จานวน 2 ราย)
2) ผู้บริหารสถานศึกษายื่นความประสงค์ขอย้ายไปต่างเขต/ต่างจังหวัด จานวน 2 ราย
3) พิจารณารับย้ายลงในตาแหน่งว่าง จานวน 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.21 %
2.1.2) เชิงคุณภาพ
การด าเนิ น งานทุ ก กระบวนการเป็ น ไปด้ ว ยความบริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม โปร่ ง ใส สามารถ
ตรวจสอบได้ทาให้สถานศึกษาในสังกัด มีผู้บริหารสถานศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ว่างต่อไป
3. ชื่องาน การดาเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา
3.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
ชาวต่ า งชาติที่ จั ด ท าสั ญ ญาจ้า งเป็ น ครู ส อนกับ สถานศึ ก ษาในสั งกั ด ประจ าปี 256 4
จานวน 39 ราย ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ-สกุล

สัญชาติ
Mrs. Francisea Gawat Lorenzo
Filipino
Miss Leilanie Velarde
Filipino
Miss Mareelino Astarte Belle Manlenas
Filipino
Mr. Deria Johnry Villorente
Filipino
Mr. Jaime Borras Rovira
Espanola
Mr. Adam Rudzki
Polish
Miss Madelyn Alfaro Pasague
Filipino
Mr. Naresh Shrestha
NEPALESE
Ms. George Madden
American
Mrs. Anna Kemunto
Kenyan
Mr. LINO – JAY L.GUIBAC
Filipino
Miss Fritzie Dscabusa Galeos Filipino
Mr. Danilo Tabinas Lastimado Filipino

โรงเรียน
วัดอัมพวัน
วัดไผ่ล้อม
วัดพิกุลทอง
วัดพิกุลทอง
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี

หมายเหตุ

วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

วัดพเนินพลู
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ที่
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Mr, Mavin M. Cuizon
Mr. Matvin M. Cuizon
Mr. Sander Van Lankvelt
Miss. Gloria Hosanna Basumatary
Mrs. Hester Petronella Breedt

Mr. Ruan Willem Brecdt
Ms. Adam Stanislaw
Miss. Awunge Shatshang Winning

Miss Priscilla Gurung
Miss Jane Merey Wangui Ksmau

Mr. Maedine Chabane Benada
Miss Beverly T. Dulman
Mr. Doel Lagamayo Espanol

Mrs. Poxanne Divinagracia
ชื่อ-สกุล
Mr. Augustus Nuakiba Mageto
Mr. Ling Huaming
Mr. Patrick Vern Autentico Malaubang

Ms. Pouline Kerubo Nyagaka
Ms. James Uhni
Ms. Marityn Autentico Lomahang

Mr. Kyle E. Hadley
Miss Rhey Ann Patong Maghanoy

Mr. Sahil
Ms. Pouline Kerubo Nyagaka
Miss Amie Faith Azuelo
39 Mr. Patrick Kasule

Filipino
Filipino
Canadian
Indian
South African
South African
Poland
Indian
Bhutanese
Kenyan
Faench
Filipino
Filipino
Filipino
สัญชาติ
Kenyan
Taiwanese
Filipino
Kenyan
Canadian
Filipino
อเมริกา
Filipino
Indian
Kenyan
Filipino
อูกันดา

อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี
โรงเรียน
อนุบาลราชบุรี
อนุบาลราชบุรี

หมายเหตุ

วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

บ้านสวนผึ้ง
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
อนุบาลราชบุรี
วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
วัดใหม่ราษฎร์บารุงเจริญ
ธรรม

วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)

3.1.2) เชิงคุณภาพ
การดาเนินงานทุกกระบวนการเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ สามารถตรวจสอบได้ทา
ให้ ไ ด้ ช าวต่ า งชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพมาท าหน้ า ที่ ส อนภาษาต่ า งประเทศให้ กั บ นั ก เรี ย นในสั ง กั ด ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการของทางราชการ
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4. ชื่องาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย
4.1 ผลการดาเนินการ/ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและ
ต้อ งนาเสนอรายชื่อ ผู้ท รงคุณ วุฒิอื่น จากภายนอกสถานศึกษา เพื่อ เสนอสานัก งานศึก ษาธิก ารจังหวัด
เพื่อให้ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ตาแหน่งครูผู้ช่วย ในปีงบประมาณ 2564 จานวน 207 ราย
4.1.2) เชิงคุณภาพ
ผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น การเตรี ย มความพร้ อ มและพัฒ นาอย่ า งเข้ ม ได้ มีค ณะกรรมการที่ เ ป็น
ผู้มีค วามรู้ ความสามารถ และมีคุณ ภาพในการประเมินเพื่อ ให้ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง ครู
อันดับ คศ.1 ต่อไป
5. ชื่องาน การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผลการดาเนินการ/ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดยื่นความประสงค์และได้รับอนุญาตจาก
ผู้มีอานาจตามมาตรา 53 ให้ลาออกจากราชการ ทั้งสิ้น จานวน 10 ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นางวันเพ็ญ จอมคา ตาแหน่ง ครู โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม อาเภอปากท่อ
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2563
2. นางสาวบงกช รัศมีธนาวงศ์ ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดท้ายเมือง อาเภอเมือง
ราชบุรี อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563
3. นายสุชาติ เกตุสวัสดิ์สมคร ตาแหน่งครู โรงเรียนวัดเจติยาราม อาเภอเมืองราชบุรี
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563
4. นางวรรณกร สายสงวน ตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากท่อ
(ปากท่ อ วิ ท ยาคาร) อ าเภอปากท่ อ วิ ท ยฐ านะครู ช านาญการพิ เ ศษ อนุ ญาตให้ ล าออกตั้ งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2564
5. นายภูสิษฐ์ จันเทพา ตาแหน่งครู โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร)
อาเภอปากท่อ วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
6. นายวัฒนา ทองนวล ตาแหน่งครู โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) อาเภอ
ปากท่อ วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564
7. นางจินตนา คงมั่น ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองศรีนวล อาเภอจอมบึง
วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564
8. นางสาวธาริณี ชื่นบาน ตาแหน่งครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน อาเภอบ้านคา
วิทยฐานะครูชานาญการ อนุญาตให้ออกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
9. นางสาวอิงตะวัน ภู่ระหงษ์ ตาแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อาเภอสวนผึ้ง
อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564
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10. นางสาวสุวนา พิชญะภาคิน ตาแหน่งครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ อาเภอสวนผึ้ง
วิทยฐานะครูชานาญการ อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
5.1.2) เชิงคุณภาพ
ได้ดาเนินการจัดทาการตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นความประสงค์ลาออกจากราชการเป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่กาหนดอย่างถูกต้อง
6. ชื่องาน การแต่งตั้งรักษาการแทน หรือรักษาการในตาแหน่ง
6.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
มีสถานศึกษาได้ยื่นเรื่องเสนอขอแต่งตั้งผู้รักษาการในตาแหน่ง จานวน 36 โรงเรียน
6.1.2) เชิงคุณภาพ
การดาเนินการแต่งตั้งบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด
7. ชื่องาน การจัดทาสัญญาจ้าง การลาออก และการขอความเห็นชอบ ลูกจ้างชั่วคราว
7.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
ได้ดาเนินการดังนี้
- การจัดทาสัญญาจ้าง
จานวน 177 ราย
- การออกคาสั่งลาออกของลูกจ้างชั่วคราว
จานวน 14 ราย
- การขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ จานวน 11 โรงเรียน
7.1.2) เชิงคุณภาพ
ได้ดาเนินการบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่กาหนด
4. กลุ่มงานบาเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
1. ชื่องาน การเลื่ อ นเงิ น เดื อนข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา ต าแหน่ ง บุ ค ลากร
ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
1.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
จานวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 จานวน 48 คน
- เงินเดือนรวม
จานวน 2,081,790.00 บาท
- วงเงินที่ได้รับจัดสรร
จานวน
62,245.52 บาท
- ได้เลื่อน 3.8%
จานวน 8 คน เป็นเงิน
14,539.08 บาท
- ได้เลื่อน 3.7%
จานวน 10 คน เป็นเงิน
14,780.00 บาท
- ได้เลื่อน 3.6%
จานวน 8 คน เป็นเงิน
9,780.00 บาท
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- ได้เลื่อน 3.5%
จานวน 17 คน เป็นเงิน
20,660.00
- ได้เลื่อน 3.4%
จานวน 3 คน เป็นเงิน
2,480.00
- ได้เลื่อน 2.9%
จานวน 1 คน เป็นเงิน
1,060.00
รวมเลื่อนทั้งสิ้น 47 คน
ใช้เงิน
62,239.08
- ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน
จานวน 1 คน
2) เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
จานวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 จานวน 49 คน
- เงินเดือนรวม
จานวน 2,187,590.00
- วงเงินที่ได้รับจัดสรร
จานวน
65,408.94
- ได้เลื่อน 3.9%
จานวน 8 คน เป็นเงิน
14,927.74
- ได้เลื่อน 3.8%
จานวน 18 คน เป็นเงิน
24,300.00
- ได้เลื่อน 3.7%
จานวน 10 คน เป็นเงิน
12,070.00
- ได้เลื่อน 3.6%
จานวน 5 คน เป็นเงิน
5,750.00
- ได้เลื่อน 3.5%
จานวน 5 คน เป็นเงิน
7,130.00
- ได้เลื่อน 3.4%
จานวน 1 คน เป็นเงิน
420.00
- ได้เลื่อน 3.3%
จานวน 1 คน เป็นเงิน
810.00
รวมเลื่อนทั้งสิ้น 48 คน
ใช้เงิน
65,407.74
- ไม่ได้เลื่อน
จานวน 1 คน

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1.1.2) เชิงคุณภาพ
ข้ า รา ช กา รค รู แ ล ะบุ ค ลา กร ท าง กา ร ศึ ก ษ า ต า แห น่ ง บุ ค ล า กร ทา ง กา รศึ ก ษา อื ่ น
ตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นทุกคน
2. ชื่องาน การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ
2.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจาปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
จานวนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 จานวน 27 คน
- ค่าตอบแทนต่อเดือน
จานวน 566,2600.00 บาท
- วงเงินร้อยละ 4
จานวน 22,650.40 บาท
- เลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ 4.35 จานวน 14 คน ใช้เงิน 13,950.00 บาท
- เลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ 4.30 จานวน 9 คน ใช้เงิน
7,960.00 บาท
- เลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ 4.10 จานวน 1 คน ใช้เงิน
740.00 บาท
- ไม่เลื่อนค่าตอบแทน จานวน 3 คน (ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน)
รวมใช้เงินทั้งสิ้น
22,650.00 บาท
คงเหลือเงิน
0.40 บาท
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2.1.2) เชิงคุณภาพ
พนัก งานราชการได้ร ับ การประเมิน ผลการปฏิบัติง านในระดับ ดีเ ด่น จานวน 14 คน
ระดับดีมาก จานวน 9 คน และระดับดี 1 คน
3. ชื่องาน การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา
3.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1) เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
- จานวนลูกจ้างประจา มีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 จานวน 47 คน
- โควตา 15% = 7.05
- ค่าจ้างรวมต่อเดือน
จานวน 1,398,530.00 บาท
- เลื่อน 1 ขั้น จานวน 7 ราย
เป็นเงิน
7,970.00 บาท
- เลื่อน 0.5 ขั้น จานวน 40 ราย
เป็นเงิน 22,750.00 บาท
2) เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
- จานวนลูกจ้างประจา มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 จานวน 47 คน
- โควตา 15% = 7.05
- ค่าจ้างรวมต่อเดือน
จานวน 1,429,250.00 บาท
- วงเงินร้อยละ 6% ของค่าจ้าง
จานวน 85,755.00 บาท
- ใช้เลื่อน 1 เม.ย. 64
จานวน 30,720.00 บาท
- เลื่อน 1.5 ขั้น จานวน 4 ราย
เป็นเงิน
1,680.00 บาท
- เลื่อน 1 ขั้น จานวน 45 ราย
เป็นเงิน 50,192.20 บาท
- เลื่อน 0.5 ขั้น จานวน 1 ราย
เป็นเงิน
550.00 บาท
รวม
ใช้เงิน
83,142.20 บาท
3.1.2) เชิงคุณภาพ
ลู ก จ้ า งประจ ามี ผ ลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นระดั บ ดี เ ด่ น ทุ ก คน และได้ เ ลื่ อ น
ขั้นค่าจ้างทุกคน
4. ชื่องาน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนินการเรื่องเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)
จานวน 1,788 ราย จาแนก ดังนี้
1) ครูผู้ช่วย
จานวน
263 ราย
2) ครู
จานวน
1,334 ราย
3) รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน
8 ราย
4) ผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน
169 ราย
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5) ศึกษานิเทศก์
จานวน
11 ราย
6) รอง ผอ.สพท.
จานวน
3 ราย
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)
จานวน 1,764 ราย จาแนกดังนี้
1) ครูผู้ช่วย
จานวน
224 ราย
2) ครู
จานวน
1,350 ราย
3) รองผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน
8 ราย
4) ผู้อานวยการสถานศึกษา
จานวน
169 ราย
5) ศึกษานิเทศก์
จานวน
10 ราย
6) รอง ผอ.สพท.
จานวน
3 ราย
4.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ข้าราชการครูได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ให้ไ ด้ร ับ การเลื่ อ นเงิ น เดื อน ครั้ ง ที่ 1 (1 เมษายน 2564) จ านวน 1,785 ราย ไม่เลื่ อนเงินเดือ น
จานวน 3 รายเนื่องจากลาศึกษาต่อไม่เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.ข้อ 11 จานวน 1 ราย ลาป่วย/ลากิจ รวมเกิน
6 ครั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับพอใช้ จานวน 1 ราย ลาป่วยเกิน 60 วันทาการ (102 วัน) จานวน
1 ราย
2) ข้าราชการครูได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ.กาหนด
ให้ได้รับ การเลื่ อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุล าคม 2564) จานวน 1,764 ราย ไม่เลื่อนเงินเดือน
จานวน 26 ราย เนื่อ งจากเงิน เดือ นเต็ม ขั้น และเกษีย ณอายุร าชการ จานวน 22 ราย ถูกลงโทษ
ทางวินั ย จ านวน 1 ราย ขาดคุ ณสมบั ติใ นการเลื่ อนเงิน เดือ นตามกฎ ก.ค.ศ.ข้ อ 11 และแนวปฏิบั ติ
ของ สพฐ. จานวน 3 ราย
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น
5. ชื่องาน การจัดทาระบบฐานข้อมูลและเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง
5.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนินการจัดทาระบบฐานข้อมูลและเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง ตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ของคาสั่งต่างๆ ของแต่ละเดือนในรอบปีงบประมาณ 2564 จานวน 365 คาสั่ง/ฉบับ 5,051 ราย
จาแนก ดังนี้
1) คาสั่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จานวน 19 คาสั่ง
53 ราย
2) แก้ไขคาสั่งต่างๆ
จานวน 31 คาสั่ง
88 ราย
3) คาสั่งเลื่อนเงินเดือน
จานวน 21 คาสั่ง 3,790 ราย
4) ประกาศเกษียณ
จานวน 4 ประกาศ 105 ราย
5) คาสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
จานวน 10 คาสั่ง
82 ราย
7) คาสั่งลาออกจากราชการ
จานวน 9 คาสั่ง
11 ราย
8) คาสั่งย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 42 คาสั่ง 196 ราย
9) คาสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู จานวน 7 คาสั่ง
116 ราย
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10) ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพิ่มขึ้น จานวน 1 คาสั่ง
1 ราย
11) ถึงแก่กรรม
จานวน 2 คาสั่ง 2 ราย
12) ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร
จานวน 41 ชุด 43 ราย
5.1.2) เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ลูกจ้างประจา มีความพึงพอใจในการได้รับเงินเดือน
ตามคาสั่งสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเดือน
6. ชื่องาน การจั ด ท าแฟ้ ม ประวั ติ และ ก.ค.ศ. 16 ส าหรั บ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่
6.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
ได้แฟ้มประวัติและประวัติ ก.ค.ศ.16 ตามจานวนผู้รับการบรรจุใหม่ 45 ราย
6.1.2) เชิงคุณภาพ
ได้ประวัติที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง
7. ชื่องาน การส ารวจวั น ลาหยุ ด ราชการของข้ า ราชการครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
และลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ 2564
7.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
ได้ รั บ รายงานบั ญ ชี วั น ลาหยุ ด ราชการของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ า ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จานวน 1,940 ราย
- ข้าราชการครู จานวน 1,848 ราย
- บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) จานวน 46 ราย
- ลูกจ้างประจา จานวน 46 ราย
7.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถดาเนินการจัดเก็บบัญชีวันลาข้าราชการและลูกจ้างประจา ประจาปีงบประมาณ
2564 ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
8. ชื่องาน จัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียน
ประวัติ ก.พ.7 ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจา
8.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
8.1.1) เชิงปริมาณ
งานจัดทาข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ
ก.พ.7 ก.ค.ศ.16 ของข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา จานวน 6,277 ราย
มีรายละเอียดดังนี้
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 198

1) ลงรายการเพิ่มวุฒิ ให้แก่ข้าราชการครู จานวน 15 ราย
2) ลงรายการเปลี่ยนแปลงรายการของข้าราชการครู
- เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล จานวน 10 ราย
- เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจดทะเบียนสมรส จานวน 20 ราย
- เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจดทะเบียนหย่า จานวน 5 ราย
3) ลงรายการข้าราชการลาออกจากราชการ จานวน 9 ราย
4) ลงรายการข้าราชการครูถึงแก่กรรม จานวน 4 ราย
5)
ลงรายการบรรจุ ย้าย โอน แต่งตั้ง การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยให้ดารง
ตาแหน่งครู จานวน 252 ราย
6) ลงรายการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู จานวน 33 ราย
7) ลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 1 ตุลาคม 2563 จานวน 1,848
ราย, 1 เมษายน 2564 จานวน 1,788 ราย
8) ลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจา 1 ตุลาคม 2563 จานวน 49
ราย, 1 เมษายน 2564 จานวน 47 ราย
9) ลงรายการเลื ่อ นขั้น เงิน เดือ นบุค ลากรทางการศึก ษา ตามมาตรา 38
ค. (2) 1 ตุลาคม 2563 จานวน 46 ราย, 1 เมษายน 2564 จานวน 47 ราย
10) ลงรายการบันทึกวันลาหยุดราชการของข้าราชการครู จานวน 1,848 ราย
11) ลงรายการบันทึกวันลาหยุดราชการของลูกจ้างประจา จานวน 46 ราย
8.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถด าเนิ น การข้ อ มู ล ในทะเบี ย นประวั ติ ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น และถู ก ต้ อ ง ข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ ใน
โปรแกรม ไปใช้ ใ นการประมวลผลทางวิ ช าการต่ า ง ๆ เช่ น กลุ่ ม นิ เ ทศ ติ ด ตามผลและประเมิ น ผล
การจัด การศึก ษา กลุ ่ม นโยบายและแผน กลุ ่ม งานพัฒ นาครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา กลุ ่ม
อานวยการกลุ่ มกฎมายและคดี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9. ชื่องาน การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ
9.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
9.1.1) เชิงปริมาณ
การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ จานวน 15 ราย รายละเอียดดังนี้
- วุฒิ ศษ.ม. จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
จานวน 1 ราย
- วุฒิ ศษ.ม. จาก ม.ศิลปากร
จานวน 3 ราย
- วุฒิ ศษ.ม. จาก ม.ปทุมธานี
จานวน 2 ราย
- วุฒิ ค.ม. จาก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จานวน 5 ราย
- วุฒิ กศ.ม. จาก ม.บูรพา
จานวน 1 ราย
- วุฒิ ศษ.ม. จาก ม.รามคาแหง
จานวน 1 ราย
- วุฒิ ศษ.ม. จาก ม.นอร์ทกรุงเทพ
จานวน 1 ราย
- วุฒิ ค.ม. จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จานวน 1 ราย
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9.1.2) เชิงคุณภาพ
เป็นการดาเนินการปรับปรุงข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นปัจจุบัน สามารถนาวุฒิการศึกษาไปเป็นข้อมูลประกอบในการย้าย เลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
10. ชื่องาน บันทึกวันลาประจาปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา
10.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
10.1.1) เชิงปริมาณ
บันทึกวันลาประจาปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจา จานวน 1,940 ราย
- ข้าราชการครู จานวน 1,848 ราย
- บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2) จานวน 46 ราย
- ลูกจ้างประจา จานวน 46 ราย
10.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถลงวัน ลาประจ าปีของข้าราชการครู และลู กจ้างประจาในสั งกัดปีงบประมาณ
2564 ให้เป็นปัจจุบันทุกราย
11. ชือ่ งาน การให้บริการสาเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16
11.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
11.1.1) เชิงปริมาณ
มีผู้มาติดต่อยื่นความจานงในการขอสาเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16 จานวน 749 ราย
11.1.2) เชิงคุณภาพ
การให้ บ ริ การเป็ น ไปด้ว ยความสะดวก รวดเร็ ว ราบรื่น บรรลุ ผ ลส าเร็จ ตามเป้าหมาย และ
วัตถุป ระสงค์ ที่ กาหนดอย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ ผู้ มาติดต่อ ราชการและใช้บริการของส านักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาได้รับความสะดวกและพึงพอใจ
12. ชื่องาน การจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น
12.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
12.1.1) เชิงปริมาณ
งานการจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น จานวน 53 ราย
12.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถดาเนิ น การส่ ง แฟ้ม ประวัติ และ ก.พ.7 ข้าราชการครูบุ คลากรทางการศึก ษาที่ ย้ า ย
ไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น ได้ถูกต้อง ครบถ้วน
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13. ชื่องาน การรับทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ย้าย
ไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือส่วนราชการอื่น
13.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
13.1.1) เชิงปริมาณ
งานการรับทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาอื่นหรือส่วนราชการอื่น จานวน 38 ราย
13.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถดาเนินการรับแฟ้มประวัติ และ ก.พ.7 ข้าราชการข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา
ที่ย้ายมาดารงตาแหน่งสัง กัดเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และจัดเก็บ ตามระ เบีย บ
แนวปฏิบัติ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
14. ชื่องาน การดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรม
14.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
14.1.1) เชิงปริมาณ
งานการดาเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออก
จากราชการ จานวน 9 ราย และถึงแก่กรรม จานวน 4 ราย
14.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถดาเนินการลงรายการใน ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ลาออก
จากราชการ และถึงแก่กรรม ส่ งแฟ้มประวัติให้กลุ่ มบริห ารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียบร้อยและ
เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ
15. ชื่องาน การเสนอขอพระราชทานราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
15.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
15.1.1) เชิงปริมาณ
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จานวน 192 ราย
รายละเอียดดังนี้
ชั้นสายสะพาย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
บุรุษ 7 ราย สตรี 4 ราย
ชั้นต่ากว่าสายสะพาย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
บุรุษ 5 ราย สตรี 30 ราย
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
บุรุษ 7 ราย สตรี 26 ราย
- ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
บุรุษ 14 ราย สตรี 61 ราย
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ลูกจ้างประจา
- จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)
พนักงานราชการ
- เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)
เหรียญจักรพรรดิมาลา

บุรุษ
บุรุษ

1 ราย สตรี - ราย
3 ราย สตรี - ราย

บุรุษ
บุรุษ

1 ราย สตรี - ราย
3 ราย สตรี 30 ราย

15.1.2) เชิงคุณภาพ
สามารถสร้างความพึงพอใจและเป็นการสร้างขวัญ กาลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการเป็นอย่างดียิ่ง และทาให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 มีความภาคภูมิใจ ส่งผลให้มีความ
ตั้งใจ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทาให้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ และ
สร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม
16. ชื่องาน การจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและจัดทาบัตรประจาตัวข้าราชการ
บาเหน็จบานาญ
16.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
16.1.1) เชิงปริมาณ
การขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จานวน 396 ราย รายละเอียดดังนี้
- บัตรประจาตัวข้าราชการครู
จานวน 276 ราย
- บัตรประจาตัวข้าราชการบานาญ
จานวน 93 ราย
- บัตรประจาตัวบุคลากรทางการศึกษา จานวน 9 ราย
- บัตรประจาตัวลูกจ้างประจา
จานวน 4 ราย
- บัตรพนักงานราชการ
จานวน 13 ราย
16.1.2) เชิงคุณภาพ
การให้ บ ริ ก ารเป็ น ไปด้ ว ยความสะดวก รวดเร็ ว ราบรื่ น บรรลุ ผ ลส าเร็ จ ตามเป้ า หมายและ
วัต ถุ ป ระสงค์ ที่ก าหนดอย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ผู้ ม าติ ดต่ อ ราชการและใช้ บ ริก ารของส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาได้รับความสะดวกและพึงพอใจ

รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 202

17. ชื่องาน การขอพระราชทานเพลิงศพ
17.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
17.1.1) เชิงปริมาณ
การขอพระราชทานเพลิงศพ จานวน 5 ราย มีรายละเอียดดังนี้
1. นางสมจิตต์ คฤหบดี
ข้าราชการบานาญ
2. นายชุมพล กองลาเจียก
ข้าราชการบานาญ
3. นายสุนทร จันทรพงษ์
ข้าราชการบานาญ
4. นายพิสิฐ รอดประเสริฐ
ข้าราชการบานาญ
5. นางพรพิมล เถื่อนเภา
ครู คศ.3 รร.วัดหนองพันจันทร์
17.1.2 เชิงคุณภาพ
เป็นเกียรติสูงสุดของผู้วายชนม์และเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูลของผู้วายชนม์

รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 203

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดาเนินงานตาม
นโยบาย ภารกิจ หน้าที่ โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย และตามกาหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามลักษณะของงาน ได้ดังนี้
1. กลุ่มงานฝึกอบรม
1. ชื่องาน โครงการฝึกอบรม
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ดาเนินการจัดอบรม จานวน 4 โครงการ คือ
- อบรมปฐมนิเทศบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2)
1.1.1) เชิงปริมาณ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 38 ค (2) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ คือ บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2)
ที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 3 คน และปฏิบัติงาน
โรงเรี ย นอนุ บ าลราชบุ รี จ านวน 1 คน รวม 4 คน ในวันที่ 15 กุม ภาพั นธ์ 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม
หิรัญญิการ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1.2) เชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) ที่ได้รับการอบรมปฐมนิเทศ มีความรู้ความใจ
ในโครงสร้าง และอานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา วัฒนธรรมองค์กรของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับความรู้เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ควรรู้
และได้รับขวัญกาลังใจ จากผู้บริหารหน่วยงาน และวิทยากร
อบรมปฐมนิเทศผู้อานวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ และจัดทาข้อตกลงเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
1.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนิ น การอบรมปฐมนิ เทศและจัดทาข้อตกลงเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาให้ผู้ อานวยการ
สถานศึกษาที่บรรจุในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จานวน 14 คน ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
หิรัญญิการ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ผู้อานวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ได้รับการทาข้อตกลงเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี
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2) ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาบรรจุ ใ หม่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ ง บทบาทหน้ า ที่ แ ละ
ภาระงานในการบริ หารสถานศึกษา และคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพในตาแหน่งผู้ บริห าร
สถานศึกษา สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย
1.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนิ น การอบรมปฐมนิ เ ทศครู ผู้ ช่ ว ย รู ปแบบทางไกล ผ่ านแอพพลิ เคชั่น google meet
เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ผู้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ คือ ครูผู้ช่วย ที่บรรจุตั้งแต่
วันที่ 20 สิงหาคม - 1 ธันวาคม 2563 จานวน 70 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม -1 ธันวาคม 2563 ได้รับความรู้
ในเรื่องศาสตร์พระราชา , วินัย คุณธรรม จริยธรรม และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ , การจัดการเรียน
การสอน ,การบริหารจัดการชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในสถานศึกษา PLC และด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี
ดิจิ ทัล และภาษา โดยสามารถน าความรู้ที่ไ ด้รับจากการปฐมนิเทศ ไปใช้ในการปฏิบั ติงานในหน้าที่ไ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
(ทักษะดิจิทัล)
1.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนินการอบรมผ่านแอพพลิเคชั่น google meet เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 27 กันยายน
2564 มีผู้เข้าร่วมอบรม คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 64 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ได้รับการพัฒนาและมีทักษะในด้านดิจิทัลเพิ่มขึ้น มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติงานได้เช่น การสร้าง url link การสร้าง Qr code การสร้างและใช้งาน Google doc
Google sheet และสามารถกาหนดการประชุมทางไกลโดยแอพพลิเคชั่น google meet ได้
2. ชื่องาน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบ Digital
2.1) ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่ว ไป เข้ารับการอบรมออนไลน์ จานวน
15 หลักสูตร
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หลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนรวม ผู้ผ่านการอบรม
จานวน 3,164 คน

หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ผู้ผ่านการอบรม จานวน
2,028 คน

หลักสูตรการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผู้ผ่านการอบรม จานวน 2,607 คน

หลักสูตรการใช้งาน School MISS
ผู้ผ่านการอบรม จานวน 1,321 คน

หลักสูตรการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายในโรงเรียน ผู้ผ่านการอบรม
จานวน 2,154 คน
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หลักสูตร English For
Communication ผู้ผ่านการอบรม
จานวน 2,790 คน

หลักสูตรการดาเนินการทางวินัย ผู้ผ่านการอบรม
จานวน 2,293 คน

หลักสูตรการใช้รถราชการ ผู้ผ่านการอบรม
จานวน 1,817 คน

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ผ่านการอบรม จานวน
2,064 คน
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หลักสูตรทักษะในสังคมยุควิถีใหม่ New Normal
ผู้ผ่านการอบรม จานวน 2,416 คน

หลักสูตร Digital Literacy Curriculum
ผู้ผ่านการอบรม จานวน 2,058 คน

หลักสูตรการบริหารงานลูกเสือ
ผู้ผ่านการอบรม จานวน 2,614 คน

หลักสูตรการตรวจสอบพัสดุประจาปี
ผู้ผ่านการอบรม จานวน 2,350 คน
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หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ผู้ผ่านการอบรม จานวน 1,620 คน

หลักสูตรการบริหารงบประมาณ
ผู้ผ่านการอบรม จานวน 1,973 คน

2.1.2) เชิงคุณภาพ
1. ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รวมทั้ ง ผู้ ส นใจทั่ว ไป ที่ ไ ด้ รับ การอบรม
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรๆ นั้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ที่สอบผ่านตามเกณฑ์
ที่กาหนด ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม
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3. ชื่องาน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา
1 ปี ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา
3.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1. ผู้อานวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จานวน 14 ราย ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตาแหน่งผู้อานวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี รอบที่ 1 โดยผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผลฯ ทั้ง 14 ราย
2. คณะกรรมการให้คาปรึกษา จานวน 12 คน แบ่งเป็น 3 คณะ ให้คาปรึกษา 2 ครั้ง ใน
รอบ 6 เดือน
3. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล แบ่งเป็น 3 คณะ จานวน 7 คน ทาการประเมิน 1
ครั้ง (รอบ 6 เดือน) โดยมีตัวชี้วัดในการให้คาปรึกษาและการประเมิน มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.1 การบริหารงานวิชาการ
1.2 การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
1.3 การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ
และการพัฒนาทางวิชาชีพ
1.4 การบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและ
ชุมชน
2. ผลการด าเนิ น การตามนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และหรื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
3.1.2) เชิงคุณภาพ
1. ผู้อานวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ สามารถนาประสบการณ์และความรู้ ที่ ได้รับจาก
การให้คาปรึกษา ไปใช้ในเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
2. ผู้อานวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลฯ แล้วนาข้อดีและ
ข้อบกพร่องที่พบในการประเมินไปพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
3. คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา คณะกรรมการประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลมี โ อกาสแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้อานวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่
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4. ชือ่ งาน การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา
1 ปี ตาแหน่ง รองผู้อานวยการสถานศึกษา
4.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
1. รองผู้ อานวยการสถานศึกษาบรรจุ ใหม่ จานวน 7 ราย ได้รับการประเมินสั มฤทธิผ ล
การปฏิบั ติง านในหน้ า ที่ ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการสถานศึก ษา ในระยะเวลา 1 ปี โดยผ่ านการประเมิ น
สัมฤทธิผลฯ ในระดับดีเด่น ทั้ง 7 ราย
2. คณะกรรมการประเมิ นสั มฤทธิผ ล แบ่งเป็น 3 คณะ จานวน 7 คน ทาการประเมิ น
2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี โดยมีตัวชี้วัดในการให้คาปรึกษาและการประเมิน มี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
1.1 การบริหารงานวิชาการ
1.2 การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
1.3 การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
การพัฒนาทางวิชาชีพ
1.4 การบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน
2. ผลการดาเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหรือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
4.1.2) เชิงคุณภาพ
รองผู้อานวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลฯ สามารถนาประสบการณ์
และความรู้ ที่ได้รับจากการให้คาปรึกษา ไปใช้ในเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และนา
ข้อดีและข้อบกพร่องที่พบในการประเมินไปพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
5. ชื่องาน การส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รูปแบบทางไกล
5.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
1. ครูทุกคนได้ทา PLC ในโรงเรียน รวม 1,767 คน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ PLC กับเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อานวยการ
กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา รวม 199 คน
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5.1.2) เชิงคุณภาพ
ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เช่น
1. มี ก ารออกแบบกิ จ กรรมโดยจั ด การเรี ย นการสอนแบบผสมผสาน ระหว่ า งรู ป แบบ
On Hand และ On Demand ควบคู่กันไป และในขณะนี้บางชั้นเรียนได้ทาการสารวจเตรียมความพร้อม
สาหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On line ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี แต่จากปัญหาข้างต้น ทาให้บางชั้นเรียน
ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On line ได้ 100% ทางโรงเรียนไม่ได้บังคับให้นักเรียนต้องเรียน
On line ทุกคน ซึ่งทางโรงเรียนคานึงถึงความพร้อมของนักเรียนเป็นหลัก
2. ส่งคลิปอธิบายบทเรียน และคลิปความรู้ ให้นักเรียนบางกลุ่มที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ต
ได้ ผ่านช่องทางไลน์ และเฟสบุ๊ค
3. ออกแบบใบงานและแบบฝึกหัด ให้เป็นชุดกิจกรรมเสริมทักษะแบบบูรณาการทุกรายวิชา
4. ในระดับชั้นประถมต้น เน้นใบงานที่เสริมทักษะการอ่านเขียน
5. การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด On line โดยครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลักษณะการสื่อสารสองทางโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ได้แก่ Zoom Meeting,
Vroom Line, Facebook ตามการนัดหมาย ซึ่งครูจะมีการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียนตาม
รูปแบบการกาหนดเวลาเรียนใน ครูติดตามการรับ -ส่งงานของนักเรียนทางระบบออนไลน์ และช่องทาง
การสื่อสารตามการนัดหมาย ครูผู้สอนมีการวางแผนร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนเรียนของ
นักเรียน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียน เช่น นอนตื่นสาย ไม่ทางานส่ง เป็นต้น
6. กระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID – 19) และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ หลักสูตรระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)
เนื้อหามาก จาเป็นต้องใช้เวลาในการสอนเยอะ เพื่อสอนให้ครบด้วย จึงจาเป็นต้องปรับหลักสูตรให้กระชับ
ควบคู่ไปกับการลาดับความสาคัญ รวมทั้งผ่อนคลายตัวชี้วัด เช่น ตัวชี้ วัดไหนที่หลักสูตรกาหนดไว้ว่าเด็ก
ต้องรู้ ตัวชี้วัดไหนที่เด็กควรรู้ ตัวอย่างเช่น นาทักษะและความจาเป็นแต่ละช่วงวัยของเด็กมาดู และให้ครู
นาไปวางแผนการสอนใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการสื่อสารกับผู้ปกครอง เพื่อให้เข้าใจหลักสูต ร
เปลี่ยนแปลงไป
7. ออกแบบการเรียนรู้ และมีแผนที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ครูจะต้องเตรียม
ความพร้ อ มในการสอนแบบใหม่ วิ ธี ก ารออกแบบการเรี ย น ซึ่ ง จะท าให้ บู ร ณาการจั ด การเรี ย นรู้
ฐานสมรรถนะหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตัวอย่าง เช่น ครู
ออกแบบหน่ว ยการเรีย นรู้ หน่ วยละ 2 สั ปดาห์ โดยครูจัดกลุ่ มตัวชี้วัดให้ เป็นหน่ว ยเรียนรู้ และให้ ครู
สามารถออกแบบแต่ละหน่วยให้เรียงร้อยกันอย่างเป็นระบบ หรือทั้งเทอม นักเรียนก็จะสามารถพัฒนา
ตนเอง ตามศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งครูต้องออกแบบพัฒนาผู้เรียน ให้มีความจาเป็นสาหรับการดารงชีวิต
ในอนาคต
8. ยกระดับ การประเมินพัฒนา เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนตามปกติไม่ได้ ครูและนักเรียน
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันลดลง ทาให้ครูไม่สามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มที่ อาจจะทาให้ไม่รู้ปัญหา
ของนักเรียนได้ทันเวลา โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาและการคานวณ ครูประเมินโดย ครูใช้การประเมินโดย
เด็กเอง คือ ให้เด็กได้ Feed Back โดยให้เด็กย้อนคิดถึงกระบวนการของตนเอง โดยผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการประเมินด้วย
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9. ครอบครัวในบางพื้นที่ ผู้ปกครองยังไม่สามารถช่วยจัดการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยข้อจากัด
เช่น ไม่มีเวลามากพอ หรือเด็กบางคนอยู่กับ ปู่ย่าตายาย ซึ่งไม่สามารถทาความเข้าใจกับเครื่องมือ (ใบงาน)
ช่ ว ยในการเรี ย นรู้ และในสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิ จ ที่ เ ป็ น อยู่ ทุ ก ครอบครั ว มี ค วามเครี ย ด
การออกแบบกิจกรรมที่แก้ปัญหา การประสานงาน หรือ สั่งงานจากโรงเรียน จาเป็นต้องมีการประสานงาน
หรือสั่งงานให้เด็ก จาเป็นต้องวางแผนอย่างชัดเจน ไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองมากเกินไป (ครู
ประจาชั้นจะมี Time Line ของนักเรียนทุกคน) และทาปฏิทินการจัดการเรียนการสอนตามความแตกต่าง
กันของเด็กแต่ละคน)
10.รายวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง เช่น การทดลอง การปลูกผัก การเล่นกีฬา ฯลฯ รวมทั้ง
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ก็ออกแบบกิจกรรม ออกแบบใบงาน ครูออกแบบ
กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้การทดลอง แต่ออกแบบให้เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้ด้วยตนเองตามการใช้ชีวิตประจาวัน
เช่น ว.1.2 ระบุว่าพืชต้องการน้าและแสง เพื่อการเจริญเติบโต เราก็ให้เด็กไปเฝ้าสังเกตต้นไม้ที่บ้านของ
ตนเอง และจดบันทึกการเจริญเติบโต และเขียนรายงานเป็นรูปภาพก็ได้ / วิชาพลศึกษา ใบงานคือให้เด็กๆ
ได้ออกกาลังกายที่บ้าน หรือเล่นที่บ้านแล้วให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองว่าเด็กได้ปฏิบัติจริงๆ วิชางาน บ้าน
ก็ออกแบบใบงานให้เด็กช่วยทางานที่บ้าน ล้างจาน ช่วยทากับข้าว ซักผ้า และให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองว่า
เด็กได้ปฏิบัติจริงๆ วิชาเกษตร ก็ให้เด็กปลูกพืช เช่น กระเพรา พริก มะละกอ ฯลฯ ให้เด็กได้ดูแลเอาใจใส่
และจดบันทึกการเจริญเติบโตของต้นไม้
11. ดึงผู้ ปกครองเข้า มามีส่ว นร่วม เช่น จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง มีไลน์ของแต่ล ะ
ชั้นเรียน จะเข้าไปพูดคุย ติดตามผู้ปกครองในไลน์ และโทรศัพท์เป็นการส่วนตัว รวมทั้งการเข้าไปเยี่ยม
ผู้ปกครองที่บ้านตาม Time Line ที่ครูประจาชั้น จัดทาให้กับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้เด็กและผู้ปกครอง
ได้ตระหนักว่าการเรียนที่บ้านไม่ใช่การปิดเทอม และไม่ใช่การทาการบ้าน หรือแค่การทาใบงานเท่านั้น
แต่คือ การเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง
6. ชื่องาน การอบรมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
6.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
1. อบรมฝึ ก ประสบการณ์ แ ละเรี ย นรู้ ง านบริ ห ารการศึ ก ษา ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 30-31 จานวน 31 คน ในวันที่
7 ,8 ,14, 15, 21, 22, 28 และ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. อบรมฝึ ก ประสบการณ์ แ ละเรี ย นรู้ ง านบริ ห ารการศึ ก ษา ของนั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 32-33 จานวน 31 คน ในวันที่
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 และ 26 กันยายน 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น Google meet
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6.1.2) เชิงคุณภาพ
1. นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้รับความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ และภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 อย่างถูกต้อง
2. นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานทีเกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ผ่านหลักสูตรการฝึกประสบการณ์ จานวนไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ตามที่คุรุสภากาหนด
4. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้ อานวยการกลุ่ ม/หน่ ว ย และบุ ค ลากรในกลุ่ มงาน ได้ ฝึ ก ทั กษะการเป็น วิทยากร ในการให้ ค วามรู้แ ก่
นักศึกษา และเป็ น พี่เลี้ ย งในการให้ นั กศึกษาฝึ กปฏิบัติงาน รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะการสรุปองค์ความรู้
และสรุปชิ้นงาน
7. ชื่องาน การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
มีและเลื่อนวิทยฐานะ
7.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ จานวน 21 ราย ดังนี้
ที่

หน่วยพัฒนาฯ

1.

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

2

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

วิทยฐานะ
ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

จานวน (คน)
1
11
9

7.1.2) เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษาที่เข้ารับการพัฒ นาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้า
ในวิชาชีพครู
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2. กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ
1. ชื่อเรื่อง การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ
1.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1. อนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข จานวน 1 ราย คือ
1) นางสาวอนงค์กาญจน์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนวัดบางกระ
2) เสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อทราบ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ จานวน 4 ราย ได้แก่
ที่
ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์

ตาแหน่ง/สังกัด
ระดับ/สถาบันอุดมศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียน
ปริ ญ ญาเอก
สาขาวิ ช าบริ ห าร
บ้านโป่งกระทิงล่าง
การศึกษา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2 นายวุฒิชัย
กลิ่นบารุง
ครู โรงเรียนบ้านลาพระ ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ม.กรุงเทพธนบุรี
3 นายชัชวาล
ทองแยว
ครู โรงเรียนบ้านลาพระ ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ม.กรุงเทพธนบุรี
4 นางสาวจินตกาญณ์ สุวรรณสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง
ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
(แสง ช่วงสุวนิช)
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
3) การตรวจสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ หรือ
โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานอื่น ว่าไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อหรือมีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน
จานวน 11 ราย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/สังกัด
นางวรรณกร สายสงวน
ครู โรงเรียนวัดปากท่อ
ลาออกจากราชการ
นายวัฒนา
ทองนวล
ครู โรงเรียนวัดปากท่อ
ลาออกจากราชการ
นายภูสิษฐ์
จันเทพา
ครู โรงเรียนวัดปากท่อ
ลาออกจากราชการ
นางสาวเพ็ญพัสตร์ บัวกองท้าย ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์
โอนย้ายสังกัด
นางสาววนิชยา เพชรชาบาล
ครู โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
โอนย้ายสังกัด
นางสาวอิงตะวัน ภู่ระหงษ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาล
ลาออกจากราชการ
นางสุวนา
พิชญะภาคิน
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ลาออกจากราชการ
นางสุภาภรณ์ ศรีนวลจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง
ลาออกจากราชการ
นางสาธัญญา สุขจันทร์
ครู โรงเรียนประชาพัฒนวิทย์
ลาออกจากราชการ
นางสาววรัญญา สายนาค
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
โอนย้ายสังกัด
นายสานอารีย์ อินทร์ชานาญ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาถ้ากุญชร ลาออกจากราชการ
4) ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จานวน 3 ครั้ง
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4.1 โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จานวน 7 หลักสูตร
4.2 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจาการ ประจาปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ ระยะเวลา 2 ปี
4.3 โครงการพิเศษตามความร่วมมื อ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร (เรียนนอก
เวลาราชการ) ระดับปริญญาโท สาขาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษา
และสมัครเข้าศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ข้ า ราชการที่ ป ระสงค์ ล าศึ ก ษาต่ อ ภายในประเทศ ภาคปติ ประเภท ข ที่ ยื่ นเรื่ อ ง
ขออนุญาตลาศึกษาต่อ สามารถดาเนินการออกคาสั่งอนุมัติให้ไปศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ชือ่ งาน การคั ด เลื อ กข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มประชุ ม สั ม มนา
ฝึกอบรม เป็นคณะทางาน เป็นวิทยากรการอบรม และการอนุญาตให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ
2.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคัดเลือกไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา
อบรม จานวน 71 ครั้ง รวม 311 คน ดังนี้
จานวน
ลาดับ
ตาแหน่ง
ครั้ง
คน
1 ผู้บริหารสถานศึกษา
12
33
2 ครูผู้สอน
15
171
3 ศึกษานิเทศก์
19
32
4 บุคลากรทางการศึกษา
25
35
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา
ฝึกอบรม เป็นคณะทางาน จานวน 25 ครั้ง รวม 28 คน ดังนี้
จานวน
ลาดับ
ตาแหน่ง
ครั้ง
คน
1 ผู้บริหารสถานศึกษา
4
4
2 ครูผู้สอน
7
10
3 ศึกษานิเทศก์
4
4
4 บุคลากรทางการศึกษา
8
10
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3. อนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดราชการเพื่อไปเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา
และไปศึกษาดูงานตามความต้องการ จานวน 40 ครั้ง จานวน 40 ราย
4. การรายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 27 ครั้ง
5. การประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ประชุมสัมมนา จานวน 62 ครั้ง
2.1.2) เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เป็นคณะทางาน
และเป็นวิทยากรการอบรม สามารถนาความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาการจัด
การเรียน การสอน และปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ชื่องาน การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ
3.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1. อนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข จานวน 1 ราย คือ
1) นางสาวอนงค์กาญจน์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนวัดบางกระ
2. เสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้ นสังกัดเพื่อทราบ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ จานวน 4 ราย ได้แก่
ที่
ชื่อ – นามสกุล
1 นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์

ตาแหน่ง/สังกัด
ระดับ/สถาบันอุดมศึกษา
ผู้ อ านวยการโรงเรี ย น ป ริ ญ ญ า เ อ ก ส า ข า วิ ช า บ ริ ห า ร
บ้านโป่งกระทิงล่าง
การศึกษา
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
2 นายวุฒิชัย
กลิ่นบารุง
ครู โรงเรียนบ้านลาพระ ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ม.กรุงเทพธนบุรี
3 นายชัชวาล
ทองแยว
ครู โรงเรียนบ้านลาพระ ปริญญโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ม.กรุงเทพธนบุรี
4 นางสาวจินตกาญณ์ สุวรรณสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง
ปริญญโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา
(แสง ช่วงสุวนิช)
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
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3. การตรวจสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ หรือโอนย้าย
ไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ว่ า ไม่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการลาศึ ก ษาต่ อ หรื อ มี ภ าระผู ก พั น ในการชดใช้ ทุ น
จานวน 11 ราย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นางวรรณกร สายสงวน
นายวัฒนา
ทองนวล
นายภูสิษฐ์
จันเทพา
นางสาวเพ็ญพัสตร์ บัวกองท้าย
นางสาววนิชยา เพชรชาบาล
นางสาวอิงตะวัน ภู่ระหงษ์
นางสุวนา
พิชญะภาคิน
นางสุภาภรณ์ ศรีนวลจันทร์
นางสาธัญญา สุขจันทร์
นางสาววรัญญา สายนาค
นายสานอารีย์ อินทร์ชานาญ

ตาแหน่ง/สังกัด
ครู โรงเรียนวัดปากท่อ
ครู โรงเรียนวัดปากท่อ
ครู โรงเรียนวัดปากท่อ
ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์
ครู โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาล
ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง
ครู โรงเรียนประชาพัฒนวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเขาถ้ากุญชร

ลาออกจากราชการ
ลาออกจากราชการ
ลาออกจากราชการ
โอนย้ายสังกัด
โอนย้ายสังกัด
ลาออกจากราชการ
ลาออกจากราชการ
ลาออกจากราชการ
ลาออกจากราชการ
โอนย้ายสังกัด
ลาออกจากราชการ

4. ดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้า
ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จานวน 3 ครั้ง
4.1 โครงการศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรมการจั ด การ
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จานวน 7 หลักสูตร
4.2 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจาการ ประจาปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ ระยะเวลา 2 ปี
4.3 โครงการพิเศษตามความร่วมมือ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร (เรียนนอกเวลา
ราชการ) ระดับปริญญาโท สาขาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
3.1.2) เชิงคุณภาพ
1. ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด ได้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารและการ
ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบัน อุดมศึกษา
และสมัครเข้าศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
2. ข้าราชการที่ประสงค์ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปติ ประเภท ข ที่ยื่นเรื่องขออนุญาต
ลาศึกษาต่อ สามารถดาเนินการออกคาสั่งอนุมัติให้ไปศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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4. กลุ่มงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ชื่องาน การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
ที่

โครงการ

1

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี 2563
1) นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี
ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด
การขอรั บเครื่ องหมายเชิ ดชู เกี ยรติ ประกาศนี ยบั ตรและเงิ นช่ วยเหลื อ
ครูอาวุโส ประจาปี 2563 จานวน 49 ราย
1) ผอ.รร., รอง ผอ.รร.
2) ครูผู้สอน
3) ศึกษานิเทศก์
3) ขอรับเงินช่วยเหลือ
การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่ นประสพผลสาเร็จ
เป็น ที่ป ระจักษ์เพื่อรับ รางวัลทรงคุณค่า สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBEC Awards) ครั้งที่ 11 ประจาปีการศึกษา
2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 75 ราย
รางวัล "บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" ประจาปี พ.ศ. 2563
1) นางกัลยา แตงขา
ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ
2) นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์ นักจัดการงานทั่วไปอาวุโส
3) นางสาวอารีย์ อินทร์วงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4) นางสาวเนตรนารี สรรสม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
5) นายประจักษ์ สารพัด
ช่างไม้ 5
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น และผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
ประจาปี 2563
1) ผู้บริหารสถานศึกษา
2) ครูผู้สอน
รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจาปี 2564 สานักงาน สกสค.
1) นายยรรยงค์ เจริญศรี ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1
การคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจาปี 2564
1) นางสาวปิยรัตน์ โลดโดด โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
2) นางอาพร ฉายบุ
โรงเรียนวัดป่าไก่
3) นายชาลี บุญโต
โรงเรียนวัดเกาะลอย

2

3

4

5

6
7

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ม.ค. – เม.ย.
2564

ได้รับการ
คัดเลือก
(ราย)
1

ม.ค. – เม.ย.
2564

มี.ค. – เม.ย.
2564
ก.พ. - พ.ค.
2564

5
43
1
75

5

ก.พ. – ส.ค.
2564
พ.ค. – ก.ค.
2564
มิ.ย. – ก.ย.
2563
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ที่

โครงการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ได้รับการ
คัดเลือก
(ราย)

(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)
8

9

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของ
คุรุสภา ประจาปี พ.ศ. 2562 จานวน 4 รางวัล ได้แก่
1. รางวัลคุรุสภา คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ได้แก่ ครู ผู้บริหาร สถานศึกษาและศึกษานิเทศก์
2. รางวัล “ครูภาษาไทยดีเด่น”
3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
4. รางวัล “คุรุสดุดี”
4.1 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.ราชบุรี
4.2 นางสาวสุวพัชร์ เริ่มภักตร์ ผอ.รร.อนุบาลเมืองราชบุรี
4.3 นางกาญจนวรรณ ทองศรี ครู รร.น้าตกห้วยสวนพลู
รางวัล “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563

10 รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563
1) โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
2) โล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท ครูผู้สอน
4) เกียรติบัตร ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษา
4) เกียรติบัตร ประเภท ครูผู้สอน

เม.ย.-ส.ค.
2564

3

ก.ค. - ธ.ค.
2563
ก.ค. – ธ.ค.
2563

19
2
1
32
474

1.1.2) เชิงคุณภาพ
1. กลุ่ ม พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ ด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ เพื่อดาเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กที่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ก าหนดไว้ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส บริ สุ ท ธิ์ ยุ ติ ธ รรม
สามารถตรวจสอบได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในระยะเวลาที่กาหนดทุกโครงการ
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มีเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ
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2. ชื่องาน การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสาเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards ครั้ งที่ 10 ประจาปีการศึกษา
2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
2.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1. กิจกรรมที่มีการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับภาค จานวน 260 รายการ
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับภาค จานวน 1,229 คน
3. ผู้ผ่านเข้าประกวดในระดับชาติ จานวน 323 คน
2.1.2) เชิงคุณภาพ
1. ผู้ส่ งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards จากภาคกลางและภาค
ตะวันออก มีประสบการณ์การจัดทาผลงานตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และหลักเกณฑ์ ที่สพฐ.กาหนด
2. ผู้มีคะแนนผลงานผ่านเกณฑ์การประกวด ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยได้รับเกียรติบัตร
เป็ น ขวัญกาลั งใจในการปฏิบั ติงาน และเป็นเครื่อ งหมายแสดงถึงความมุ่งมั่ นในการทางานจนประสบ
ผลสาเร็จ
3. ผู้ที่มีผ ลงานได้รับ รางวัล ในระดับภาค และผู้ ที่ผ่ านเข้าประกวดในระดับชาติ สามารถสร้าง
ความภูมิใจให้ตนเอง หน่วยงาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด เป็นแบบอย่างในการสร้าง
ผลงานทีด่ ีและมีคุณค่า ให้กับผู้อื่นได้ต่อไป
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กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดาเนินการ
ตามนโยบาย ภารกิ จ หน้ า ที่ โ ดยปฏิ บั ติ ง านตามแนวปฏิ บั ติ กฎหมาย พระราชบั ญ ญั ติ และระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย และตามกาหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้
1. กลุ่มงานธุรการ
1. ชื่องาน งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้องรวดเร็ว
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) การออกแบบระบบงานสารบรรณ หนังสือรับเข้าภายนอก จานวน 415 เรื่อง
2) การออกแบบระบบงานสารบรรณ หนังสือส่ง
จานวน 381 เรื่อง
3) การออกแบบระบบงานสารบรรณ หนังสือคาสั่ง
จานวน 75 เรื่อง
4) การออกแบบระบบงานสารบรรณ ประกาศ
จานวน 16 เรื่อง
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สามารถดาเนินการรับ – ส่งเอกสาร ได้เป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขั้น
2) เมื่อเจ้าหน้าที่ธุรการลา/ไม่สามารถมาปฏิบัติงาน บุคคลอื่นในกลุ่มสามารถปฏิบัติงาน
แทนได้ เพราะมีการออกแบบจัดระบบที่ชัดเจน
3) สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
4) มีความง่ายทาให้บุคลากรเข้าถึงข่าวสารได้ดีขึ้น
5) การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านคอมพิวเตอร์ ทาให้ง่ายต่อการสืบค้น
2. ชื่องาน ตรวจสอบความถูกต้องของบั น ทึ ก ข้ อ ความ คาสั่ ง ประกาศ หนั ง สื อ ราชการ
เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
2.1. ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1) ตรวจสอบความถูกต้องของ บันทึกข้อความ
จานวน 415 เรื่อง
2) ตรวจสอบความถูกต้องของ คาสั่ง
จานวน 381 เรื่อง
3) ตรวจสอบความถูกต้องของ คาสั่ง
จานวน 75 เรื่อง
4) การออกแบบระบบงานสารบรรณ ประกาศ
จานวน 16 เรื่อง
2.1.2) เชิงคุณภาพ
1) การปฏิ บั ติ ง านด้ า นหนั ง สื อ ราชการมี ค วามถู ก ต้ อ ง และเป็ น ไปตามระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 , ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 , ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
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2) เป็ น ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงานที่เ สนอหนัง สื อ ท าให้ เ กิด ความถู กต้ อ ง ชั ด เจน ได้ รั บ
ความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลา และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3) ระยะเวลาในการพิ จ ารณาวิ นิจ ฉั ยสั่ ง การหนั งสื อ ของผู้ บ ริห ารลดลง โดยสามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จครบถ้วน/ถูกต้อง ภายใน 1 วัน
4) การพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและลงนามของผู้บริหาร สามารถทาได้อย่างสะดวก ถูกต้อง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่กาหนด และ
นโยบายของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. ชื่องาน งานรับ– ส่ง หนังสือ และคาสั่ง ผ่านระบบสนับสนุนการบริ ห ารจั ด การสานั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษา AMSS++
3.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ลงทะเบียนรับหนังสือ จานวน 415 เรื่อง
2) ออกเลขที่หนังสือ และส่งหนังสือผ่านระบบ
จานวน 381 เรื่อง
3) ออกเลขที่คาสั่ง ผ่านระบบ
จานวน 75 เรื่อง
3.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมกากับการรับส่งเอกสาร และปฏิบัติราชการได้อย่างครบถ้วน
ทันตามระยะเวลาที่กาหนด
2) สามารถลดขั้นตอนในการส่งหนังสือระหว่างสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ถึงโรงเรียนในสังกัดได้
3) สามารถค้นหางานเก่าและงานใหม่ได้สะดวกขึ้น และลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสาร
4. ชื่องาน งานจัดหาและดูแลบารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
4.1. ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
1) บารุงดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 10 เครื่อง
2) บารุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์
จานวน 11 เครื่อง
3) บารุงรักษาตู้เย็น
จานวน 1 เครื่อง
4) บารุงรักษาโทรทัศน์
จานวน 1 เครื่อง
5) บารุงรักษาโต๊ะทางาน พร้อมเก้าอี้ จานวน 15 ชุด
6) ตรวจเช็คอุปกรณ์และพัสดุสานักงานในทุกเช้าของทุกวัน
4.1.2) เชิงคุณภาพ
1) มีวัสดุครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ในระดับดี
2) วัสดุครุภัณฑ์ที่ชารุดได้รับการบารุงรักษาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) วัสดุอุปกรณ์สานักงานเพียงพอต่อการใช้งาน ทาให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
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4) วัสดุครุภัณฑ์ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่งผลให้ผู้ใช้งาน
มีทักษะในการแสวงหาความรู้และงานสาเร็จอย่างต่อเนื่อง
5. ชื่องาน งานจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานที่เกี่ยวข้อง
5.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
จัดเก็บข้อมูลเอกสารสารลงในระบบงานสารสนเทศ และงานธุรการ จานวน 962 เรื่อง
5.1.2) เชิงคุณภาพ
1) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และงานธุรการเป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2) สามารถนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับการประเมินการอ่านเขียน
ภาษาไทย
2) ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอนภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต ๑ ทุกคน เข้ารับการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
5) ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด จานวน ๑๗๕ คน มีแนวทางการใช้
ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริ มการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็นแรงจูงใจ
ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
ระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
เพิ่มขึ้น/ลดลง
การอ่านออกเสียง

๗2.39

74.14

-1.75

การอ่านรู้เรื่อง

68.20

71.86

-3.66

รวม ๒ ด้าน

70.32

73.02

-2.70
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2) สถานศึกษาจัดการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3
ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา 2563 โดยดาเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน และ
รายงานผลผ่านระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์เดิม (e-MES) ทุกโรงเรียน
3) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ภาษาไทยของนักเรียนตามแนวปฏิบัติของมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบคลิปวีดิโอสั้นการท่องบทอาขยานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พร้อมทั้งจัดทาเกียรติบัตรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นนักเรียน 147 ฉบับ และครูผู้ฝึกสอน จานวน
147 ฉบับ รวมทั้งหมด 294 ฉบับ
4) การดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เด็กไทย
วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยจัดทาเป็นเอกสารและวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 5-10 นาที
◊ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ อาเภอปากท่อ
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาเภอเมือง
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔(บ้านหนองเกตุ) อาเภอปากท่อ
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ อาเภอปากท่อ
5) ดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยสารวจ
ข้อ มู ล นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ป.1-6 ที่ ไม่ ผ่ า นการวั ดและประเมิ นผลความสามารถในการอ่า น การเขี ย น
ภาษาไทย พร้อมระบุสาเหตุ
6) ดาเนิ นการวิเคราะห์ ข้อมูล การอ่านของผู้ เรียน (Reading Test : RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ พร้อมทั้ง
ให้สถานศึกษาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนตนเองทุกแห่ง
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2. ชื่อโครงการ อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารขั บ เคลื่ อ นการน าหลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษา(หลั กสู ตร
สถานศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน) ไปปรั บ ใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนของ
สถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
2.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1) ครู โ รงเรี ย นในสั ง กัด จานวน 173 โรงเรี ย น เข้า รั บการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก าร
ขับเคลื่อนการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรีย น
การสอนของสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
2.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
2) ครูส ามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้ กับผู้เรียน และนาหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ชื่ อโครงการ เสริ ม สร้ า งจริ ยธรรมและธรรมาภิบ าลในสานัก งานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและ
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)
3.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1) กิ จ กรรมการขยายผลการด าเนิ น โครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่เข้าร่วมจานวน 173 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 100
2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) สาหรับผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัด
เขตพื้นที่เข้าร่วมจานวน 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
3) กิจกรรมบริ ษัทสร้ างการดี ส าหรับโรงเรี ยนสุ จริตต้นแบบและโรงเรียนเครื อข่ าย
รุ่น 10 % และ รุ่น 20 % จานวน 59 โรงเรียน
4) กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย สาหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย
รุ่น 10 % และ รุ่น 20 % จานวน 59 โรงเรียน
5) การขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) โรงเรียน
ในสังกัดเขตพื้นที่เข้าร่วมจานวน 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
6) กิ จ กรรมการด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล การประเมิ น พฤติ ก รรมความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
ของนักเรียน ดาเนินการเสร็จสิ้นสาหรับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 9 โรงเรียน
7) กิ จ กรรมสื่ อ สร้ า งสรรค์ ต้ า นทุ จ ริ ต (สื่ อ ภาพยนตร์ สั้ น )
โรงเรี ย นในสั ง กั ด
เขตพื้นที่เข้าร่วมจานวน 173 โรงเรียน เป็นตัวแทนระดับเครือข่ายและคัดเลือกระดับเขตจานวน 4 ผลงาน
8) กิจกรรมการนิเทศ กากับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่เข้าร่วมจานวน 173
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
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9) กิ จ กรรมการด าเนิ นการประเมิน คุ ณธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ นงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) กลุ่มเป้าหมายการประเมินประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
เป็นโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลจานวน 50 โรงเรียน มีผลการประเมินระดับ A ขึ้นไปจานวน 16
โรงเรียน
10) กิจ กรรมการดาเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ผลการประเมิน 98.18 คะแนน ได้ระดับ AA
11) กิจกรรมสานึกพลเมือง (Project Citizen) ขับเคลื่อนกิจกรรมสาหรับโรงเรียน
สุจริ ตต้นแบบโดยการรายงานผลการดาเนินงาน Project Citizen เพื่อเป็นแนวทางสาหรับโรงเรียน
เครือข่ายในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากปัญหาการดาเนินงานในสถานการณ์ของโรคโควิด 19
3.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ภ าพลั ก ษณ์
ในการดาเนินงานที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม
3) นั ก เรี ย นมี ทั ก ษะกระบวนการคิ ด มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง
มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต
4. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
4.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสั งกั ดส านักงานเขตพื้ นที่การศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1
ร้อยละ 100 จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ผู้เรียนในสถานศึกษา ร้อยละ 85 มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
5. ชื่อโครงการ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
5.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
1) ติดตามการดาเนินการระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ (Special Education
Technology: SET) โดยดาเนิน การแจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนเรียนรวมให้ กรอกข้อมูล นักเรียนแยก
ตามประเภทความพิการของนักเรียนพร้อมยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องในระบบ SET จานวน 123 โรงเรียนให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
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2) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาท าการตรวจสอบข้ อ มู ล นั ก เรี ย นพิ ก ารเรี ย นรวม
ของโรงเรียนในสังกัด พร้อมยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ระหว่างวันที่ 1-25 มิถุนายน 2564
3) รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ปี 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
ข้อมูลโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมจานวน 123 โรงเรียน
ข้อมูลนักเรียนเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการ มีจานวน 1,596 คน
ข้อมูลสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ้างเหมาบริการ จานวน 10 คน
ข้ อ มู ล สั ญ ญาจ้ า งพี่ เ ลี้ ย งเด็ ก พิ ก าร ประเภท ค่ า ตอบแทนผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้
ราชการ จานวน 31 คน
4) ติดตามการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) ของนักเรียนพิการเรียนรวมให้ครบทุกโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวม และแล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ 19 กันยายน 2564
5.1.2) เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนที่มีจัดการศึกษาเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบสามารถจัดการศึกษาเรียน
รวมในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานภายใต้ ส ถานการณ์ โ ควิ ด -19 ได้ อ ย่ างมี คุ ณ ภาพและตามศั ก ยภาพ
ของนักเรียนพิการ
2) นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล
3) ครูในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม สามารถจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ชื่อโครงการ พัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
6.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
1) จ านวนสถานศึก ษาในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี
เขต 1 จานวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บารุง) โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนบ้านยางคู่ โรงเรียนวัดสนามสุ ทธาวาส (พรหมประชานุกูล) โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนวัดเขาวัง
(แสง ช่วงสุวนิช) โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์) โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด และโรงเรียน
บ้านเขาถ่าน เข้าร่วมสมัครแข่งขันขอรับทุนการสนับสนุนโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2) จ านวนสถานศึก ษาในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุ รี
เขต 1 จานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโก ได้รับทุนการสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
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6.1.2 เชิงคุณภาพ
1) สถานศึ ก ษาจั ด ให้ มี กิ จ กรรมสหกรณ์ ใ นสถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน การจัดทาแผนการสอนแบบบูรณาการ
โดยวิเคราะห์วิธีการ หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์แบบบูรณาการขึ้นใช้เองสัมพันธ์กับการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือโครงการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ชื่อโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
7.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
1) ครูปฐมวัยจานวน 173 แห่ง ที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2) เด็กปฐมวัย ของโรงเรียนที่เข้าร่ว มโครงการจานวน 173 แห่ง ได้เรียนรู้และ
มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3) โรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน จานวน 15 โรงเรียน ผ่านการประเมินผลงานและ
ได้รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4) โรงเรี ย นที่เข้าร่ ว มโครงการ 173 โรงเรียน มีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
อย่างต่อเนื่อง
5) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 173 โรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามการดาเนินงาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
7.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ครู ป ฐมวัย ที่ได้รั บการพัฒ นาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
2) เด็ ก ปฐมวั ย ของโรงเรี ย นที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการได้ เ รี ย นรู้ แ ละมี ป ระสบการณ์ ใ น
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3) ทุกโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินผลงานผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
4) ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง
5) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้รับการนิเทศ
ติดตามการดาเนินงาน
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8. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
8.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
8.1.1) เชิงปริมาณ
1) พัฒนาครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส จานวน 30 โรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2) ครู ผู้ ส อนแนะแนว ได้ รั บ การนิ เ ทศ ติ ด ตามพั ฒ นาความรู้ ด้ า นการจั ด กิ จ กรรม
แนะแนวในโรงเรียน
8.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ครูมีความรู้ และมีความเข้าใจในหลักสูตรการอบรมดังนี้
- การจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน
- หลักสูตร Activity Based Learning กับกระบวนการส่งเสริมงานแนะแนว
- ทักษะการออกแบบการสอนด้วย Activity Based Learning
- การสอนงานแนะแนวด้วย Activity Based Learning
- 5 Steps การติดตามผล
2) ครูนาความตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
สาหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (Covid-19)
9. ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
9.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
9.1.1) เชิงปริมาณ
1) โรงเรี ย นที่ มี ค รู ล งทะเบี ย นเข้ า รั บ การอบรมโปรแกรมพั ฒ นาครู เ พศวิ ถี ศึ ก ษา
แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th จานวน 169 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
97.69
2) ครู เข้ารั บการอบรมการอบรมโปรแกรมพัฒ นาครูเพศวิถีศึ กษาแบบออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th จานวน 1,014 คน จากเดิมมีเพียง 365 คน
3) ครู เ ข้ า รั บ การอบรมการอบรมโปรแกรมพั ฒ นาครู เ พศวิ ถี ศึ ก ษาแบบออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th ผ่านหลักสูตรครบทั้ง 8 หน่วย และได้รับเกียรติบัตร
จานวน 486 คน
4) ครู เ ข้ า รั บ การอบรมการอบรมโปรแกรมพั ฒ นาครู เ พศวิ ถี ศึ ก ษาแบบออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th ยังอบรมไม่ครบหน่วยการเรียนรู้ หรืออยู่ระหว่างการ
อบรม จานวน 528 คน
5) นิเทศ กากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
คิดเป็นร้อยละ 100
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9.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ครูมีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ
ชีวิตแบบเชิงรุก (Active Learning)
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้โล่ รางวัล เขตพื้นที่
การศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
3) ศึกษานิเทศก์ ได้รับเกียรติบัตร ศึกษานิเทศก์ดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (นางประกายมาศ บุญสมปอง)
4) นักวิชาการศึกษา ได้รับเกียรติบัตร นักวิชาการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (นายกัลป์ ธารามัค นักจิตวิทยาโรงเรียน)
10. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนในโรงเรียน
10.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
10.1.1) เชิงปริมาณ
1) จ านวนครู ที่ เ ข้ า รั บ การอบรมพั ฒ นาในหลั ก สู ต ร มี จ านวน ๒,๑๕๘ คน
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔)
2) ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของจานวนข้อสอบ ๓๐ ข้อ ๑,๘๔๕ คน
และได้รับเกียรติบัตรของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๐
3) ผู้เข้ารับการอบรมไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของจานวนข้อสอบ ๓๐ ข้อ ๓๑๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐
10.1.2) เชิงคุณภาพ
ครู ไ ด้ รั บ ความรู้ ค วามเข้ า ใจจากการเข้ า รั บ การอบรมพั ฒ นา เรื่ อ งการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในโรงเรียน
11. ชื่อโครงการ

วิ จั ย เชิ ง นโยบายเพื่ อ จั ด ท าข้ อ เสนอเชิ ง นโยบายการจั ด การศึ ก ษา
ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID - 19) ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
11.1.1) เชิงปริมาณ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทุ ก โรงเรี ย น
จ านวน 173 โรงเรี ยน ได้ รั บผลการสั มภาษณ์เชิ งลึ ก มาวิ เคราะห์ จุ ดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
โดยคณะนักวิจั ยร่ วมกันวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
โดยมีจานวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ดังนี้
1) ผู้ บริ หารสถานศึ กษา ได้ แก่ ผู้ อ านวยการสถานศึ กษาหรื อรั กษาการใน
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน
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2) ครู คือ ครูผู้สอน ได้แก่ ครูจานวนโรงเรียนละ 3 คน คือ ครูระดับชั้นปฐมวัย
จานวน 1 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 1 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จานวน 1 คน
และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จานวน 1 คน
11.1.2) เชิงคุณภาพ
1) คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด้ า นการวิ จั ย นโยบายการจั ด การเรี ย นรู้
วิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
2) นักวิจัยระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีศักยภาพในการทาวิจัยทาง
การศึกษา
3) ข้อมูลในการวางแผนและจัดทานโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ให้เป็น
ไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
12. ชื่อโครงการ การศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
12.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
12.1.1) เชิงปริมาณ
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล จานวน 50 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
12.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการดาเนินงานโครงการ กิจกรรม หรือกระบวน
การส่ งเสริม สนับ สนุน โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โดยการศึ กษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล และได้นิเทศติดตามผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดในแต่ละด้านจานวน 6 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านการจั ดการเรี ย นการสอนในสถานศึกษา (2) ด้านการพัฒ นาหลั กสู ต รของสถานศึกษา
(3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (5) ด้านนิเทศ
การศึกษา (6) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
2) การดาเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล ใน 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (ความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดาเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และ
มีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวม
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้)
ด้า นที่ 2 ส่ ง เสริ มกิ จ กรรมคั ด เลื อ กผลงานระดั บเขตพื้ น ที่กิ จ กรรมในโครงการ
เสริ มสร้ างคุณธรรม จริย ธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา โดยโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบลได้เข้าร่วมแข่งขันและได้จัดทานวัตกรรมการเรียนการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19) โดยยกตัวอย่าง ดังนี้
◊ การจั ด การเรี ย นการสอนส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมภายใต้ ส ถานการณ์
covid-19 เรื่อง DEK-D ของแผ่นดิน โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูลในพระบรมราชานุเคราะห์)
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◊ นวัตกรรมเรื่อง ฝ่าวิกฤตโควิดด้วยหัวใจสุจริต 5 ห้อง ของโรงเรียนวัดห้วยตะแคง
(พรประชานุกูล)
◊ นวัตกรรมเรื่องรูปแบบการบริหารงาน 6 ขั้นสู่คุณภาพ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
◊ นวัตกรรม ชื่อว่า VACCINE Model โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)
◊ โรงเรี ยนวั ดบางลี่ (วุ ฒิ พั นธุ์ วิ ทยา) "นวั ตกรรมสร้ างสรรค์ คนดี ด้ านการบริ หาร
การศึกษา" BANGLI Model คนดีศรีบางลี่
ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (การเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและ
สั ง คม ให้ เ ยาวชนเติ บ โตเป็ น พลเมื อ งดี มี ทั ก ษะที่ ส าคั ญ ทั้ ง ทั ก ษะวิ ช าการ ทั ก ษะอาชี พ ทั ก ษะชี วิ ต
ทักษะภาษา เทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21)
◊ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษาผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผล
การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล โดยมีผลในแต่ละด้าน ดังนี้
ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจา
ตาบล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00
โดย ด้านที่ 1 ด้านสภาพแวดล้อมในโรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.2
ด้านที่ 2 ด้านการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.2
ด้านที่ 3 ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.2
ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าตาบล (ความพร้ อมในทุกด้านทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริห ารจัดการ
มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน คลังนวัตกรรม
การเรียนการสอน)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ศึกษาผลการประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล โดยภาพรวมอยู่ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.8 ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียด
เรียงลาดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ลาดับที่ (1) ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 97.6
ลาดับที่ (2) ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 97.2
ลาดับที่ (3) ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 94.00
ลาดับที่ (4)ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 93.6
ลาดับที่(5)ด้านที่ 4 ความสามารถด้านผลงานและการนาเสนอ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 88.6
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ลาดับที่ (6) ด้านที่ 5 ด้านนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.2 และมี
นวัตกรรมการบริห ารจั ดการการสอนภายใต้ส ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(covid-19) ยกตัวอย่าง เช่น
1. การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้สถานการณ์ covid-19 เรื่อง
DEK-D ของแผ่นดิน โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูลในพระบรมราชานุเคราะห์)
2. นวัตกรรมเรื่ อง ฝ่ าวิกฤตโควิดด้วยหัว ใจสุจริต 5 ห้ อง ของโรงเรียนวัดห้ วยตะแคง
(พรประชานุกูล)
3. นวัตกรรมเรื่องรูปแบบการบริหารงาน 6 ขั้นสู่คุณภาพ โรงเรียนบ้านไพรสะเดา
4. นวัตกรรม ชื่อว่า VACCINE Model โรงเรียนบ้านห้วยตะแคง
5. โรงเรียนวัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา) "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหารการศึกษา"
BANGLI Model คนดีศรีบางลี่
6. โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม เรื่องรวมพลังเรียนรู้ สร้างฐานคิด จิตพอเพียง
ด้านที่ 5 ด้านความร่วมมือกับ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียนใน
การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล (ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่ อถือต่อ
คุณภาพของโรงเรียน ครู และผู้บริหาร รวมทั้ง เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียน ให้การ
ยอมรับโรงเรียนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ)
โรงเรี ย นคุณ ภาพประจ าต าบล(1โรงเรีย น1คุณ ภาพ) ด้า นโรงเรี ยนเป็ นที่ ย อมรับ ของชุ มชน
ด้านความร่วมมือกับ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ และโรงเรียนในการขับเคลื่อนและพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจาตาบล คิดเป็นร้อย 96.40
3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) ร้ อ ยละ ๘๐ ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑-๖ ได้ รั บ การประเมิ น
การอ่านเขียนภาษาไทย
2) ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอนภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น
4) นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที ่ ๑ สั ง กั ด ส า นั ก งาน เข ตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ทุกคน เข้ารับการประเมิน การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
5) ครูบ รรณารักษ์ห รือผู้รับผิ ดชอบงานห้ องสมุด จานวน ๑๗๕ คน มีแนวทาง
การใช้ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็น
แรงจูงใจให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข
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1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
เพิ่มขึ้น/ลดลง
การอ่านออกเสียง

๗2.39

74.14

-1.75

การอ่านรู้เรื่อง

68.20

71.86

-3.66

รวม ๒ ด้าน

70.32

73.02

-2.70

2) สถานศึกษาจัดการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.3
ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา 2563 โดยดาเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน และ
รายงานผลผ่านระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์เดิม (e-MES) ทุกโรงเรียน
3) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2564 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ภาษาไทยของนักเรียนตามแนวปฏิบัติของมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบคลิปวีดิโอสั้นการท่องบทอาขยานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
พร้อมทั้งจัดทาเกียรติบัตรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นนักเรียน 147 ฉบับ และครูผู้ฝึกสอน จานวน
147 ฉบับ รวมทั้งหมด 294 ฉบับ
4) การดาเนิ นงานพัฒ นาคุณ ภาพการเรี ยนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยจัดทาเป็นเอกสารและวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 5-10
นาที
◊ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ อาเภอปากท่อ
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี อาเภอเมือง
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ) อาเภอปากท่อ
◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ อาเภอปากท่อ
5) ด าเนิ น งานตามโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการพู ด อ่ า น เขี ย นภาษาไทย
โดยส ารวจข้อ มู ล นั กเรี ย นระดับ ชั้น ป.1-6 ที่ ไม่ ผ่ า นการวั ดและประเมิน ผลความสามารถในการอ่ า น
การเขียนภาษาไทย พร้อมระบุสาเหตุ
6) ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ พร้อมทั้งให้
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สถานศึกษาดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านของผู้ เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนตนเองทุกแห่ง
2. ชื่อโครงการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
2.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1) นักเรียนชั้น ป.6 จานวน 1,514 คน ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) และวัดความสามารถทางการเรียนของตนเอง
2) นั กเรี ย นชั้น ม.3 จานวน 335 คน ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-Net) และวัดความสามารถทางการเรียนของตนเอง
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถจัดสอบนักเรียน
ชั้น ป.6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนนักเรียนเข้าสอบ 1,514 คน จานวน 21 สนามสอบ
ที่

ชื่อสนามสอบ

รหัสสนามสอบ

จานวนนักเรียน

จานวนห้องสอบ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

1

วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

1070010045

98

5

2

วัดห้วยไผ่

1070010048

59

3

3

อนุบาลเมืองราชบุรี

1070010056

31

2

4

อนุบาลราชบุรี

1070010044

450

23

5

วัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)

1070010001

50

3

6

วัดใหม่ราษฎร์บารุงเจริญธรรม

1070010036

44

2

7

วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)

1070010039

53

3
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ที่

ชื่อสนามสอบ

รหัสสนามสอบ

จานวนนักเรียน

จานวนห้องสอบ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

8

วัดบางลี่ (วุฒิพันธุว์ ิทยา)

1070010018

39

2

9

วัดสว่างอารมณ์

1070010150

65

3

10 อนุบาลปากท่อ

1070010137

18

1

11 วัดสันติการาม

1070010128

111

6

12 อนุบาลจอมบึง

1070010069

30

2

13 ไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุง่ กระถิน)

1070010075

44

2

14 วัดด่านทับตะโก

1070010073

104

5

15 ชุมชนบ้านบ่อ

1070010116

77

4

16 บ้านตะโกล่าง

1070010115

114

6

17 รุจิรพัฒน์

1070010097

129

7

18 อนุบาลสวนผึ้ง

1070010111

58

3

19 บ้านโป่งกระทิงบน

1070010184

56

3

20 บ้านลาพระ

1070010178

82

4

21 วัดช่องลาภ

1070010192

39

2

พิเศษ

1

ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3 จานวนนักเรียนเข้าสอบ 335 คน จานวน 19 สนามสอบ
ที่

ชื่อสนามสอบ

รหัสสนามสอบ

จานวนนักเรียน

จานวนห้องสอบ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

1

วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)

1070010045

147

8

2

วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)

1070010039

22

1

3

วัดบางลี่ (วุฒิพันธุว์ ิทยา)

1070010018

15

1
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ที่

ชื่อสนามสอบ

รหัสสนามสอบ

จานวนนักเรียน

จานวนห้องสอบ

ปกติ

ปกติ

พิเศษ

4

วัดเขาปิ่นทอง

1070010088

13

1

5

ไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุง่ กระถิน)

1070010075

30

2

6

มหาราช 7

1070010058

19

1

7

บ้านตะโกล่าง

1070010115

39

2

8

รุจิรพัฒน์

1070010097

111

6

9

อนุบาลสวนผึ้ง

1070010111

38

2

1070010184

47

3

10 บ้านโป่งกระทิงบน

พิเศษ

1

2.1.2) เชิงคุณภาพ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/ต่ากว่า

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาษาไทย

56.20

16.73

55.61

15.78

-0.59

ภาษาอังกฤษ

43.55

22.02

40.95

40.95

-2.6

คณิตศาสตร์

29.99

15.21

29.82

15.60

-0.17

วิทยาศาสตร์

38.78

13.79

38.11

13.74

-0.67

42.13

16.94

41.12

21.25

-1.01

เฉลี่ยร้อยละ
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ระดับสังกัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/ต่ากว่า

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาษาไทย

54.96

16.36

55.61

15.78

0.65

ภาษาอังกฤษ

38.87

18.70

40.95

40.95

2.08

คณิตศาสตร์

28.59

13.84

29.82

15.60

1.23

วิทยาศาสตร์

37.64

13.07

38.11

13.74

0.47

40.02

15.49

41.12

13.62

1.11

เฉลี่ยร้อยละ

2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถจัดสอบนักเรียนชั้น ม.3
ได้ครบถ้วน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/ต่ากว่า

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาษาไทย

54.29

16.22

51.38

14.86

-2.91

ภาษาอังกฤษ

34.38

14.93

29.13

9.47

-5.25

คณิตศาสตร์

25.46

15.02

21.17

9.61

-4.29

วิทยาศาสตร์

29.89

9.66

28.12

7.78

-1.77

36.01

13.96

32.45

10.43

-3.55

เฉลี่ยร้อยละ
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัดและระดับเขตพื้นที่
ระดับสังกัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดับเขตพื้นที่

คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/ต่ากว่า

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

คะแนน
เฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ภาษาไทย

55.18

16.00

51.38

14.86

-3.8

ภาษาอังกฤษ

34.14

14.52

29.13

9.47

-5.01

คณิตศาสตร์

25.82

15.23

21.17

9.61

-4.65

วิทยาศาสตร์

30.17

9.73

28.12

7.78

-2.05

36.33

13.87

32.45

10.43

-3.88

เฉลี่ยร้อยละ

3. ชื่อโครงการ ประเมิ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น (NT) ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
3.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถจัดสอบนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 3,911 คน ได้ครบถ้วน
๒) การตรวจเยี่ ยมติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้
โรงเรียนที่ออกนิเทศ
วันที่ออกนิเทศ
จานวนผู้รับการนิเทศ
วัดน้าพุ
24 มีนาคม ๖๔
๖
วัดทุ่งหญ้าคมบาง
24 มีนาคม ๖๔
๓
อนุบาลราชบุรี
24 มีนาคม ๖๔
๗
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โรงเรียนที่ออกนิเทศ
วัดดอนตลุง
บ้านไพรสะเดา
วัดราษฎร์สมานฉันท์
บ้านหินสี
บ้านแม่ประจัน
บ้านพุแค
บ้านหนองตาเนิด
บ้านห้วยท่าช้าง
บ้านเบิกไพร
สินแร่สยาม
ชุมชนบ้านบ่อ
วัดหนองพันจันทร์
บ้านเก่าต้นมะค่า
วัดเจติยาราม
วัดเขาวังฯ
วัดป่าไก่ฯ
บ้านหนองไผ่
วัดเขาปิ่นทอง
มหาราช ๗
อนุบาลสวนผึ้ง
บ้านโป่งกระทิงบน

วันที่ออกนิเทศ
24 มีนาคม ๖๔
24 มีนาคม ๖๔
24 มีนาคม ๖๔
24 มีนาคม ๖๔
24 มีนาคม ๖๔
24 มีนาคม ๖๔
24 มีนาคม ๖๔
24 มีนาคม ๖๔
24 มีนาคม ๖๔
24 มีนาคม ๖๔
24 มีนาคม ๖๔
24 มีนาคม ๖๔
24 มีนาคม ๖๔
2๕ มีนาคม ๖๔
2๕ มีนาคม ๖๔
2๕ มีนาคม ๖๔
2๕ มีนาคม ๖๔
2๕ มีนาคม ๖๔
2๕ มีนาคม ๖๔
2๕ มีนาคม ๖๔
2๕ มีนาคม ๖๔
รวม

จานวนผู้รับการนิเทศ
๔
๓
๓
๒
๒
๓
๓
๔
๕
๘
๙
๔
๓
๒๔
๒๙
๒๘
๓๐
๓๖
๒๘
๓๐
๓๐
๓๐๔

3.1.2) เชิงคุณภาพ
1) นั ก เรี ย นจ านวน 3,911 คน ได้รั บการทดสอบความสามารถพื้น ฐาน และ
ความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ดังนี้
ความสามารถของผู้เรียน
ด้าน
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
เฉลี่ย

ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
40.47
47.46
43.97

ระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
40.11
46.29
43.20

คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/ต่ากว่า
-0.36
-1.17
-0.77

2) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 มี ฐ านข้ อ มู ล ผู้ เ รี ย น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและนามาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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๓) ผลการสัง เกตการณ์บ ริห ารการจัด สอบประเมิน คุณ ภาพ ผู้ เรี ยน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ ดังนี้
- มีการตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนในระบบ NT Access
- ติดประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบหน้าห้องสอบ / ป้ายประชาสัมพันธ์
- การจัดห้องสอบมีการจัดเรียงตามลาดับ ห้องสอบมีความพร้อมสาหรับการสอบ
- ห้องสอบมีการจัดโต๊ะเรียงลาดับเลขที่นั่งสอบถูกต้อง และติดสติ๊กเกอร์ข้อมูล
ผู้เข้าสอบ
- มีการประชุ มคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพื่อทาความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด สอบ และขั้ น ตอนการดาเนินงานของกรรมการคุมสอบ
- เปิ ด กล่ อ งบรรจุ แ บบทดสอบในวั นสอบ ไม่ เ กิน 1 ชั่ว โมง ก่อ นการสอบ
ต่อหน้าตัวแทนกรรมการคุมสอบ
- มีการเตรียมเอกสารการจัดสอบให้กรรมการคุมสอบ ครบถ้วน
ระหว่างดาเนินการสอบ กรรมการคุมสอบมีการตรวจบัตรประจาตัวประชาชน
หรือหลักฐานอื่นที่แสดงตัวตนของผู้เข้าสอบ กรรมการแจกแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเรียงตามลาดับ เลขที่
นั่งสอบ จากน้อยไปหามาก และถูกต้อง มีการจัดสอบในห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการทุจริต
หรือผิดระเบียบระหว่างสอบ และผู้เรียนมีความตั้งใจในการทาแบบทดสอบ
หลัง การดาเนินการสอบ กรรมการตรวจสอบการลงชื่อ - สกุล เลขที่นั่งสอบ และ
การลงลายมือชื่อบนหัวกระดาษคาตอบของผู้เรียนทุกคน กรรมการนาส่งกระดาษคาตอบและเอกสารประกอบ
ครบถ้วน มีการตรวจสอบความถูกต้อง
การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ กรรมการมีการตรวจกระดาษคาตอบฉบับ ละ
2 คน และร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้คะแนน กรรมการตรวจกระดาษคาตอบของผู้เรียนต่างสถานศึกษา
กรรมการมีการตรวจสอบ ชื่อ -สกุล ในกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบให้ตรงกับ ชื่อ – สกุล ในกระดาษคาตอบ
เขียนตอบ ก่อนระบายคะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบในกระดาษคาตอบแบบเลือกตอบทุกครั้ง
4. ชื่อโครงการ ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
4.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัด จานวน 173 โรงเรียนดาเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย
2) นั ก เรี ย นปฐมวั ย ที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น พั ฒ นาการผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น โดยอยู่ ใ น
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 99.55
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4.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนปฐมวัยมีแนวทางการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2)นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายคิดเป็นร้อยละ 99.76 พัฒนาการด้านอารมณ์
จิ ตใจ คิดเป็ น ร้ อยละ 99.82 พั ฒ นาการด้านสั งคมคิดเป็นร้อยละ 99.85 พัฒ นาการด้านสติปัญญา
คิดเป็นร้อยละ 99.58 ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (SchoolMIS)
5.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
ครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จานวน ๑๗3
โรงเรี ย น สามารถใช้ โ ปรแกรม SchoolMIS
รวมทั้ ง เข้ า ใจการวั ด และประเมิ น ผลนั ก เรี ย น
5.1.2) เชิงคุณภาพ
ครู ในโรงเรีย นสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จานวน ๑๗3
โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม SchoolMIS ในการกรอกข้อมูลได้ สามารถพัฒนา
รูปแบบ เทคนิคการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนได้ รวมทั้งลดภาระงานซ้าซ้อนของโรงเรียน
4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1. ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ New learn
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) ครู ผู้ ส อนในสั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 581 คน ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบ Online และ On-Demand ได้อย่างมีคุณภาพ
2) ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนที่ได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบ Online และ On-Demand
ได้อย่างมีคุณภาพ
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ครู ผู้ ส อนในสั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 581 คน ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ Online และ On-Demand ได้อย่างมีคุณภาพ
2) นักเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบ Online และ On-Demand ได้อย่างมีคุณภาพ
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2. ชื่อโครงการ สร้างจิตสานึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัด จานวน 173 โรงเรียน มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนาไป
จัดการอย่างเหมาะสม และมีโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ Best Pratice ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านหนองโก โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ) และโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ที่ประเมินผ่านระดับดีขึ้นไป
2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดทาแผนปฏิบัติการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ลดลงร้อยละ 5 ต่อเดือน
2.1.2) เชิงคุณภาพ
ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และเรี ย น มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจแนวทางการ
จัดกิจกรรมสามารถปฏิบัติงานการรณรงค์คัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจร และการจัดทา
ธนาคารขยะเพื่อการเสริมสร้างวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและนาไปถ่ายทอดแนะนาสู่ชุมชนที่อยู่ใน
ท้องถิ่นปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
1. ชื่อโครงการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/256๓ และมาตรการ
การป้ องกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ในสถานศึกษา
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) นิเทศสถานศึกษา จานวน ๓ โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม 2564 จานวน ๖ โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนวัดเวียงทุน
- โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล
- โรงเรียนวัดพิกลุ ทอง
- โรงเรียนวัดพเนินพลู
- โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
- โรงเรียนวัดท้ายเมือง
1.1.2) เชิงคุณภาพ
๑) โรงเรี ย นมี จุ ด คั ด กรองวั ด ไข้ นั ก เรีย นสวมหน้ า กากผ้ า ตลอดเวลาเมื่ อ อยู่ ใ น
โรงเรียนมีจุดบริการล้างมืออย่างเพียงพอ
๒) โรงเรี ย นมีก ารปรั บ การจั ดการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รสถานศึก ษาทั้ ง ในระดั บ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
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๓) โรงเรียนมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
๔) สามารถนาข้อมูลสารสนเทศและผลการนิเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและ
ช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ชื่อโครงการ การนิ เ ทศ ตรวจ ติด ตามการเตรี ย มความพร้ อ มเปิ ดภาคเรี ย นที่ 2/2563
การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการดาเนินงาน
กองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจน)
2.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษา ในสังกัด จานวน 34 โรงเรียน ดังนี้
ที่
โรงเรียน
1
โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎร์บารุง
2
โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ
3
โรงเรียนบ้านรางเฆ่
4
โรงเรียนบ้านพุตะเคียน
5
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
6
โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
7
โรงเรียนบ้านสันดอน
8
โรงเรียนบ้านวังปลา
9
โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
10
โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
11
โรงเรียนวัดปากช่อง
12
โรงเรียนบ้านหนองแร้ง
13
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
14
โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)
15
โรงเรียนบ้านรางม่วง
16
โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
17
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน)
18
โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
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ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองสีนวล
โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
โรงเรียนบ้านหุบพริก
โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2
โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี
โรงเรียนบ้านหนองขาม
โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว
โรงเรียนบ้านกล้วย
โรงเรียนบ้านห้วยผาก
โรงเรียนสินแร่สยาม

ได้รับการนิเทศ ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 การดาเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการดาเนินงานกองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจน) ได้รับการนิเทศ
ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
อ า ห า ร เ ส ร ิม ( น ม ) แ ล ะ ก า ร ด า เ น ิน ง า น ก อ ง ท ุ น เ ส ม อ ภ า ค ( น ัก เ ร ีย น ย า ก จ น )
พร้ อมทั้งได้นิเทศการจั ดการศึกษาเรี ย นรวมในสถานศึกษา ตามประเด็นการนิเทศ ดังนี้ 1. การเขียน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 2. ติดตามการดาเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
2.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาจานวน 10 โรงเรียน มีการดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาค
เรียนที่ 2/2563 การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการดาเนินงานกองทุ น
เสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษ) เป็นไปตามระเบียบ
2) มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2560 และจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ฉบับปรับปรุง 2560
3) ครูทุกคนได้จัดทาโครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสม
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4) โรงเรี ย นมีก ารดาเนินงานโครงการอาหารกลางวั น อาหารเสริม (นม) และ
การด าเนิ น งานกองทุ น เสมอภาค (นั ก เรี ย นยากจน) ให้ กั บ นั ก เรี ย นทุ ก คนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มี ก ารด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนด้ ว ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม (DLTV)
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับนักเรียนปกติและ
นักเรียนพิการเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพ นักเรียนพิการเรียนรวมมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลครบ
ทุกชั้นเรียน
3. ชื่อโครงการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 และ
มาตรการการป้ อ งกั น การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-19) ในสถานศึกษา
3.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษา ในสังกัด จานวน 48 โรงเรียน ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองตาหลวง
โรงเรียนวัดโพธิ์ดก
โรงเรียนวัดแคทราย
โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว
โรงเรียนวัดหนามพุงดอ
โรงเรียนวัดดอนแจง
โรงเรียนบ้านบึง
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง
โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
โรงเรียนบ้านห้วยผาก
โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง
โรงเรียนบ้านมะขามเอน
โรงเรียนสินแร่สยาม
โรงเรียนวัดศรัทธาราษฏร์
โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
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ที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

โรงเรียน
โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ
โรงเรียนวัดศาลเจ้า
โรงเรียนวัดเกตุน้อย
โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน
โรงเรียนวัดเหนือวน
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
โรงเรียนวัดนาขุนแสน
โรงเรียนบ้านลาพระ
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า
โรงเรียนวัดสนามสุธาวาส
โรงเรียนบ้านหนองน้าใส
โรงเรียนบ้านโป่ง
โรงเรียนบ้านมณีลอย
โรงเรียนบ้านยางคู่
โรงเรียนบ้านอ่างหิน
โรงเรียนบ้านพุเกตุ
โรงเรียนบ้านรางเฆ่
โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร
โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
โรงเรียนบ้านหนองขนาก
โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
โรงเรียนบ้านพุแค
โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า
โรงเรียนมหาราช 7
โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
โรงเรียนบ้านพุตะเคียน

ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเด็น ดังต่อไปนี้
2) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) คลี่คลาย และจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนภายใต้มาตรการ
ป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข
3) การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา กรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ไม่คลี่คลาย และจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนภายใต้มาตรการ
ป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสารธารณสุข
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3.1.2) เชิงคุณภาพ
๑) สถานศึ ก ษาในเครื อ ข่า ยพั ฒ นาการศึ กษาที่ ๓ มี ความพร้ อมในการเปิ ด
ภาคเรียนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แบบ On site , OnAir , Online , On Demand และ On Hand
๒) สามารถจัดทาข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาที่ ๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้
3) สามารถนาข้อมูลสารสนเทศและผลการนิเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและ
ช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) จากการนิ เ ทศ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการจั ด การ ศึ ก ษา รู ป แบบ
การจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อจัดทา
ข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและนาผลการนิเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและ
ช่ ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษาให้ ส ามารถจั ด การศึ ก ษา ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตอบสนองการเปลี่ ย นแปลง
ในศตวรรษที่ 21 ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ โรงเรียนมีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วย
รูปแบบการจัดการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ที่เหมาะสมกับนักเรียน เช่น การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On Site) การจัดการเรียนการสอนโดย
DLTV (On Air) การจัดการเรียนการสอน Online การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Hand การจัด
การเรียนการสอน On Demand ให้กับนักเรียนปกติและนักเรียนพิการเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพตาม
ความเหมาะสม โดยสรุปได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ที่

โรงเรียน

1
2
3
4
5
6
7

วัดหนองตาหลวง
วัดโพธิ์ดก
วัดแคทราย
ชุมชนวัดคูบัว
วัดหนามพุงดอ
วัดดอนแจง
บ้านบึง

เครือข่าย
1
1
1
1
1
1
9

ชื่อผู้บริหาร
นางสุนิสา ชุ่มมงคล
นางสาวกัญญา เริ่มภักตร์
นายสุวัฒน์ แก้ววันนา
นายสมภพ ใสไหม
นางสุภัทรา ภมร
นางสุมาลี พวงพะยอม
นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ
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จานวน
ผู้รับการ
นิเทศ

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด

1
3
3
2
4
3
4

45
100
179
52
136
150
241
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ที่

โรงเรียน

เครือข่าย

8
9
10
11
12

บ้านโป่งกระทิงบนอนุบาล
บ้านคา
ประชาพัฒนาวิทย์
บ้านโป่งเจ็ด
บ้านโป่งกระทิงล่าง

9
9
9
9
9

ชื่อผู้บริหาร
นายประเสริฐ นาคีสินธุ์
นางสาวฉัตรมณี จันทวงษ์
นายโสวัฒน์ เหลาธรรม
นางหทัยรัตน์ ขาวอ่อน
นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์

จานวน
ผู้รับการ
นิเทศ
5
3
2
2
4

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
435
202
65
100
211

2. รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
รูปแบบการจัดการศึกษา
การจัดการเรียน การจัดการ การจัดการเรียน การจัดการ
การจัดการ
การสอนที่
เรียนการสอน การสอนรูปแบบ เรียนการสอน เรียนการสอน
โรงเรียน (On
Online
On Hand
โดย DLTV On Demand
Site)
(On Air)

ที่

โรงเรียน

1

วัดหนองตาหลวง





2

วัดโพธิ์ดก





3

วัดแคทราย





4

ชุมชนวัดคูบัว





5

วัดหนามพุงดอ





6

วัดดอนแจง





7

บ้านบึง
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รูปแบบการจัดการศึกษา

ที่

โรงเรียน

8

บ้านโป่งกระทิงบน

9

อนุบาลบ้านคา

การจัดการเรียน
การสอนที่
โรงเรียน (On
Site)

การจัดการ
เรียนการสอน
Online

การจัดการ
เรียนการสอน
รูปแบบ On
Hand











การจัดการ การจัดการเรียน
เรียนการสอน การสอน On
โดย DLTV
Demand
(On Air)



10 ประชาพัฒนาวิทย์


11 บ้านโป่งเจ็ด




12 บ้านโป่งกระทิงล่าง

2. รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
รูปแบบการจัดการศึกษา

ที่

โรงเรียน

การจัดการเรียน
การสอนที่
โรงเรียน (On
Site)

การจัดการ
เรียนการสอน
Online

การจัดการ
เรียนการสอน
รูปแบบ On
Hand

การจัดการ การจัดการเรียน
เรียนการสอน การสอน On
โดย DLTV
Demand
(On Air)

1

วัดหนองตาหลวง





2

วัดโพธิ์ดก





3

วัดแคทราย





3

4

ชุมชนวัดคูบัว





4
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รูปแบบการจัดการศึกษา
การจัดการเรียน
การสอนที่
โรงเรียน (On
Site)

ที่

โรงเรียน

5

วัดหนามพุงดอ

6

วัดดอนแจง

7

บ้านบึง



8

บ้านโป่งกระทิงบน



9

อนุบาลบ้านคา

การจัดการ
เรียนการสอน
Online

การจัดการ
เรียนการสอน
รูปแบบ On
Hand

การจัดการ การจัดการเรียน
เรียนการสอน การสอน On
โดย DLTV
Demand
(On Air)





















10 ประชาพัฒนาวิทย์


11 บ้านโป่งเจ็ด




12 บ้านโป่งกระทิงล่าง

ตอนที่ ๒ สรุปผลการนิเทศติดตามการปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา
ที่

รายการนิเทศ

ระดับ
คุณภาพ

๑ มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา

4

2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา และมี
หน้ากากอนามัยสารองไว้บริการ

4

3 จุดบริการล้างมือด้วยสบูห่ รือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ

4
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ที่

ระดับ
คุณภาพ

รายการนิเทศ

4 ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ในพื้นที่
เช่น อาคารสานักงาน ทางเดินในอาคาร โรงอาหาร ห้องเรียน ฯลฯ

4

๕ ความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกัน เปิดหน้าต่างประตู
ระบายอากาศ ห้องเรียนที่ติดแอร์มีการกาหนดการทาความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อ

4

6 ความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกัน เปิดหน้าต่างประตู
ระบายอากาศ ห้องเรียนที่ติดแอร์มีการกาหนดการทาความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อ

4

7 จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจานวนมาก ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน
มีการเหลื่อมเวลา/ลดเวลาทากิจกรรม

4

ระบุวิธีการ/
หลักฐานอ้างอิง

ตอนที่ ๓ สรุป การนิเ ทศ ติด ตามบทบาทหน้า ที่แ ละการเตรีย มความพร้อ มของสถานศึก ษาใน
การจัดการเรียนการสอนในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ที่

รายการนิเทศ

ระดับคุณภาพ

๑

การสื่อสาร ชี้แจงทาความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน
ด้วยวิธีที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขของ สบค.จังหวัด

4

๒

การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สาหรับการจัดการศึกษาทางไกลที่จะเกิดขึ้น (กรณีที่หยุด
เรียนเป็นเวลานาน)

4

๓

การสารวจความพร้อมการเข้าถึงการเรียนของนักเรียน
และผู้ปกครองด้านอุปกรณ์ คลื่นสัญญาณ และเวลา

4
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ที่

รายการนิเทศ

ระดับคุณภาพ

๔

การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อม
ปานกลาง ความพร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม

4

๕

การมอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแล
รับผิดชอบและพบปะนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล –
ประถมศึกษามีการจัดระบบการเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือ
การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน แล้วแต่กรณี

4

๖

การจัดระบบการสื่อสาร วิธีการ วันและเวลา ระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง และนักเรียน

4

๗

การกากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4

๘

การกาหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน
ช่วยเหลือความปลอดภัยสาหรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ที่มี
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือทันที กรณีฉุกเฉิน
หรือมีเหตุจาเป็น

4

๙

ระบุวิธีการ/หลักฐานอ้างอิง

4

จากการนิเทศติดตามการปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกั นการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา พบว่าทั้ง 12 โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่ า งเคร่ ง ครั ด โดยมี ภ าพถ่ า ยและรายงานเตรี ย มความพร้ อ มและจั ด การศึ ก ษาในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-19) มีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน
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4. ชื่อโครงการ นิเทศการดาเนินการนิเ ทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ครู ผู้สอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบออนไลน์ ของโรงเรียนในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
4.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
1) นิ เทศการดาเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบออนไลน์
ของโรงเรีย นในสั งกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ โดยมีครูแต่ละโรงเรียน
ที่เข้ารับการนิเทศ จานวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๔
2) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศ ค่าเฉลี่ย 9.25 คิดเป็นร้อยละ 92.5
4.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ครู มีความรู้ และมีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
(Active Learning) และได้รับประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการนิเทศ ในเรื่องที่ได้รับ
การนิเทศ ดังนี้
- การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
- การจัดการเรียนรู้ยาเสพติดในรายวิชาสุขศึกษา
- การจัดการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
- การจัดการเรียนรู้ เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
2) ครูมีความเข้าใจและสามารถนาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และ
ควรรู้ ตามหลั กสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้น ฐาน พุ ทธศั กราช ๒๕๕๑ ส าหรับ การจัด การเรี ย นรู้
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
3) ครูมีความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (นวัตกรรม/
รูปแบบ/ชิ้นงาน /Best Practice) ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
4) ครูมีความพึงพอใจทีด่ ีต่อการเข้ารับการนิเทศ เข้าใจและพร้อมรับการนิเทศ
5) รายงานผลการนิเทศสรุปผลได้ดังเอกสารแนบ (ภาคผนวก หน้าที่ 39)
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5. ชื่อโครงการ การนิ เ ทศผลการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นภายใต้ โ ครงการคอนเน็ ก ซ์ อี ดี
ที่มีความภาคภูมิใจและประสบความสาเร็จ
5.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
นิ เทศทางการจั ดทารายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียนภายใต้ โครงการคอนเน็ กซ์อีดี และ
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จานวน ๓7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
5.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ครูมีความรู้ และมีความเข้าใจและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน
ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
2) มี ค วามเข้ า ใจการจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานที่ ส่ ง ผลในการสร้ า งนวั ต กรรม
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
6. ชื่อโครงการ การนิเทศ ตรวจ ติดตามการดาเนินงานโครงการดอกผลเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประจาปี 2563
6.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
1) การนิเทศ ตรวจ ติดตามการดาเนินงานโครงการดอกผลเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา แระจาปี 2563 ให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือโรงเรีย นในการแก้ปัญหา
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการและช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลขาดแคลนอาหารของ
นักเรียน ทั้งหมด 12 โรงเรียน ประกอบด้วย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองโก
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี
โรงเรียนบ้านลาพระ
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี
โรงเรียนโรตารี่1 บ้านพุน้าร้อน
โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส
โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
โรงเรียนวัดโพธิ์ดก
โรงเรียนบ้านตลาดควาย
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6.1.2) เชิงคุณภาพ
1) จากการนิเทศ ตรวจ ติดตามการดาเนินงานโครงการดอกผลเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจาปี 2563 พบว่า ทั้ง 12 โรงเรียนสามารถดาเนินโครงการได้อย่าง
มีป ระสิ ทธิภ าพและมีแนวทางช่ว ยเหลื อโรงเรียนในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภ าวะทุพโภชนาการและ
ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุ รกันดารห่างไกลขาดแคลนอาหารของนักเรียน มีการดาเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการดาเนินงานกองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจน) ให้กับนักเรียน
ทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับนักเรียนปกติและนักเรียนพิการ
เรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพ
6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษา จานวน ๑๗๐ แห่ง รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment
Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
2) สถานศึกษา จานวน ๒๑ แห่ง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในแต่ละด้านระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาภาพรวมระดับ ปฐมวัย ระดับ ดีขึ้นไป จานวน 169 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ 100 และสามารถ
จาแนกผลการประเมินได้ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑
ระดับยอดเยี่ยม จานวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.04
ระดับดีเลิศ
จานวน 86 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.89
ระดับดี
จานวน 39 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.07
ระดับปานกลาง จานวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ ระดับกาลังพัฒนา จานวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ มาตรฐานที่ ๒
ระดับยอดเยี่ยม จานวน 37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.89
ระดับดีเลิศ
จานวน 87 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 51.48
ระดับดี
จานวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.63
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ระดับปานกลาง จานวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ ระดับกาลังพัฒนา จานวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ มาตรฐานที่ ๓
ระดับยอดเยี่ยม จานวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.67
ระดับดีเลิศ
จานวน 86 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50.89
ระดับดี
จานวน 43 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.44
ระดับปานกลาง จานวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ ระดับกาลังพัฒนา จานวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2) สถานศึกษามีผ ลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับดีขึ้นไป จานวน 170 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 และ
สามารถจาแนกผลการประเมินได้ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑
ระดับยอดเยี่ยม จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8.24
ระดับดีเลิศ
จานวน 84 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 49.41
ระดับดี
จานวน 72 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.35
ระดับปานกลาง จานวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ ระดับกาลังพัฒนา จานวน - แห่ง คิดเป็นร้อยละ มาตรฐานที่ ๒
ระดับยอดเยี่ยม จานวน 27
ระดับดีเลิศ
จานวน 85
ระดับดี
จานวน 58
ระดับปานกลาง จานวน ระดับกาลังพัฒนา จานวน -

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

คิดเป็นร้อยละ 15.88
คิดเป็นร้อยละ 50.00
คิดเป็นร้อยละ 34.12
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ -

มาตรฐานที่ ๓
ระดับยอดเยี่ยม จานวน 23
ระดับดีเลิศ
จานวน 89
ระดับดี
จานวน 58
ระดับปานกลาง จานวน ระดับกาลังพัฒนา จานวน -

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

คิดเป็นร้อยละ 13.53
คิดเป็นร้อยละ 52.35
คิดเป็นร้อยละ 34.12
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ –
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3) สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับ ปฐมวัย
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จานวน 50 แห่ง ซึ่งได้การรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการ
สมศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จานวน 21 แห่ง และมีผลการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในแต่ละด้าน
ระดับ “ดี” ขึ้นไป จานวน 21 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ 1 การประเมิน SAR ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลาดับ

ชื่อสถานศึกษา

ระดับการศึกษา
ปฐมวัย

ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ

มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3

1

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ช่วงเดือน

2

โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี)

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ก.พ.-มี.ค.
64

3

โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์
บารุง)

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

4

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ)

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

5

โรงเรียนบ้านเขาถ่าน

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

6

โรงเรียนบ้านเขาถ้า

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

7

โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชา
ศึกษา)

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

8

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา104 (บ้านทุ่งกระถิน)

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

9

โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

10

โรงเรียนบ้านไพรสะเดา

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

11

โรงเรียนบ้านยางคู่

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

12

โรงเรียนบ้านหนองโก

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ช่วงเดือน
พ.ค.-ส.ค.64
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ลาดับ

ชื่อสถานศึกษา

ระดับการศึกษา
ปฐมวัย

ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ

มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3

13

โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้าร้อน

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

14

โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

15

โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อย
พานิช)

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

16

โรงเรียนวัดบางกระ

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

17

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

18

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
(คาวอนประชานุกูล)
โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

19

โรงเรียนวัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

20

โรงเรียนวัดอัมพวัน(ศิริอนุสรณ์)

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

21

โรงเรียนอนุบาลปากท่อ

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

ดี

4) ดาเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกแห่ ง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จานวน 9 เครือข่าย และสามารถจาแนก
ผลการประเมินได้ดังนี้
- การสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต ๑ ได้ ด าเนิ น การสั ง เคราะห์
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จานวน 1๖๙ แห่ง พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีจานวนครูผู้สอน
ระดับ ปฐมวัย ต่ากว่า 10 คน (ร้อยละ ๗๒.7๘) มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน 1๔๘ แห่ง (ร้อยละ 8๗.๕๗)
ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน ๒๑ แห่ง (ร้อยละ ๑2.๔๓) สถานศึกษา มีจานวนนักเรียน ต่ากว่า 50
คน (ร้อยละ 42.47) มากกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน (ร้อยละ ๓๐.๗๗) และจานวนนักเรียนมากกว่า
100 คนขึ้นไป (ร้อยละ ๕๘.๕๘) เป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ปกติทั่วไป 1๖๙ แห่ง (ร้อยละ
๑๐๐.๐๐)
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ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม สถานศึกษามีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีเลิศและ
ยอดเยี่ยม จานวน 129 แห่ง (ร้อยละ 76.33) และระดับดี จานวน 40 แห่ง (ร้อยละ 23.70) โดยมี
ผลประเมินแยกเป็ นรายมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม
จานวน 125 แห่ง (ร้อยละ 73.96) ระดับดี จานวน 44 แห่ง (ร้อยละ 26.04) มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ การจัดการ มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม จานวน 132 แห่ง (ร้อยละ 78.11)
ระดับดี จานวน 37 แห่ง (ร้อยละ 21.89) มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
มีร ะดั บ ดีเ ลิ ศและยอดเยี่ ย ม จ านวน 129 แห่ ง (ร้อยละ 76.33) ระดับดี จานวน 40 แห่ ง
(ร้อยละ 23.67)
- การสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต ๑ ได้ ด าเนิ น การสั ง เคราะห์ ผ ล
การประเมินตนเองของสถานศึก ษา จานวน 170 แห่ง พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีจานวนครูผู้สอน
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน ต่ากว่า 10 คน (ร้อยละ ๗๒.7๘) มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน 1๔๘ แห่ง
(ร้อยละ 8๗.๕๗) ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน ๒๑ แห่ง (ร้อยละ ๑2.๔๓) สถานศึกษามีจานวน
นักเรียนต่ากว่า 50 คน (ร้อยละ 42.47) มากกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน (ร้อยละ ๓๐.๗๗) และ
จานวนนักเรียนมากกว่า 100 คนขึ้นไป (ร้อยละ ๕๘.๕๘) เป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ปกติทั่วไป
1๖๙ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม สถานศึกษามีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีเลิศ
และยอดเยี่ยม จานวน 129 แห่ง (ร้อยละ 76.33) และระดับดี จานวน 40 แห่ง (ร้อยละ 23.70)
โดยมีผลประเมินแยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม
จานวน 125 แห่ง (ร้อยละ 73.96) ระดับดี จานวน 44 แห่ง (ร้อยละ 26.04) มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม จานวน 132 แห่ง (ร้อยละ 78.11)
ระดับดี จานวน 37 แห่ง (ร้อยละ 21.89) มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
มีร ะดั บ ดีเ ลิ ศและยอดเยี่ ย ม จ านวน 129 แห่ ง (ร้อยละ 76.33) ระดับดี จานวน 40 แห่ ง
(ร้อยละ 23.67)
- ดาเนินการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน และสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่ อพัฒ นาระบบการประกันคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษา สั งกั ด
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ มีสถานศึกษากลุ่ มเป้าหมาย จาแนกได้เป็น
ประเภท ดังนี้
1) โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี
2) โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี)
3) โรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัด
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
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7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
1. ชื่อโครงการ พัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 จัดทาข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษา
ขั้น พื้น ฐานและการดาเนิ น งานตามนโยบายและยุท ธศาสตร์ของรัฐ บาล และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถูกต้อง
2) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการจัดการศึกษาทั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์
3) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 สามารถจัด การศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา
4) มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
1 ครั้งต่อปีงบประมาณ
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการจัดทาข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการดาเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับปัจจัย
กระบวนการ และผลผลิต
2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศระบบ
บริหารงาน 4 ฝ่าย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สถานศึ ก ษาน าผลการนิ เ ทศ ติ ด ตามไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การจัดการศึกษา
8. งานอื่น ๆ
1. ชื่อโครงการ พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
ได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนาทางวิชาการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้
1) การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา"การสอนเพศวิถีศึกษา :
การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E – learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน" วันที่ 7 ตุลาคม 2563
2) การรับฟังการนาเสนอผลงานวิจัย โครงการ Grit Model ของ บริษัท ผลิต
ไฟฟ้า ราชบุรี จากัด ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
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3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาคู่มือรูปแบบการะบวนการเรียนรู้แบบ MCRU
Meta Active Learning ที่สัมพันธ์กับ eDLTV มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 17-18
พฤศจิกายน พ.ศ.2563
4) เข้าร่ วมประชุมชี้แจงศูนย์ส อบในการจัดทาแผนการประเมินคุณภาพผู้ เรียน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
5) อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการ กับ
ยุทธศาสตร์และแผนระดับรอง และการนาเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) (15 ชั่วโมง) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2564
6) อบรม Online หัวข้อเลือกหนังสือเพื่อให้ตอบโจทย์การพั ฒนาการเรียนรู้
ปฐมวัย ของบริษัท NANMEEBOOK วันที่ 17 มกราคม 2564
7) อบรม Online หั ว ข้อ แนวทางการจัดการเรียนรู้ ผ่ าน Online ระดั บ
ชั้นอนุบาล ของบริษัท NANMEEBOOK วันที่ 23 มกราคม 2564
8) ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่ว มมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติ มิ ช อบระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ 2564 ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด วันที่ 15-17 มีนาคม 2564
9) การประชุม พิจารณาคั ดเลื อ กโรงเรีย นต้นแบบและส ารวจความจาเป็ นและ
ความต้องการใช้ระบบโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนสาหรับโรงเรียนพื้นที่
ชายขอบในภูมิภาคตะวันตก เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในวันพฤหัสบดีที่
25 มี น าคม 2564 ณ ห้ อ งประชุ ม ชั ย พฤกษ์ (1138) ชั้ น 3 คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
10) ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่ว มมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25
มีนาคม 2564
11) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประจาปี 2565 ถึง 2569 วันที่ 1 เมษายน 2561 ของสานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
12) อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning ระดับภาคสงฆ์ที่ 15 (ครั้งที่ 1) วันที่ 28 เมษายน 2564
13) การอบรมออนไลน์หลักสูตร Computing Science Genius หัวข้อ “นวัตกรรม
การศึกษาสร้างสรรค์การเรียนรู้ยุคดิจิทัล” (โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ประจาปีการศึกษา
2564) วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ของโครงการคอนเน็กซ์อีดี
14) เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษา โดยเข้า
รับการปฐมนิเทศทางระบบ Zoom ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564
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15) อบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ สาหรับบุคลากรทางการศึกษาโดย
แอพพลิเคชั่น ZOOM ของ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล
(Video Conference)วันที 28 พฤษภาคม 2564
16) ประชุมผ่ านแอพพลิเคชั่น ZOOM พิจารณาตารางกาหนดการจัดอบรม
สร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเท้นต์ พิจารณาคัดเลือกครูผู้สร้างคอนเท้นต์โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ
การจั ดการเรียนการสอนสาหรับโรงเรี ยนพื้นที่ชายขอบในเขตภูมิภาคตะวันตก เพื่ อลดความเหลื่ อมล้ า
ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 4 มิถุนายน 2564
17) ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของโรงเรียน
ภายใต้ โครงการคอนเน็ กซ์ อี ดี และโครงการโรงเรี ยนร่ วมพั ฒนา ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๔ วั นที่
7 มิถุนายน 2564
18) การประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่าง
วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2564 โดยใช้รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ศึกษานิเทศก์ในการดาเนินงานแผนการจัดการเรียนรู้ยาเสพติดในรายวิชาสุขศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19) การอบรมออนไลน์หลั กสู ตรการใช้งานแพลตฟอร์ มการจั ดการเรี ยนการสอน
ออนไลน์ VLearn และวิเคราะห์ VClass สาหรับศึกษานิเทศก์ภายใต้โครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี วันที่ 22
มิถุนายน 2564 อบรมผ่านโปรแกรม V Room
20) ได้รับหนังสือเชิญเป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้เรื่อ งการจัดการศึ ก ษาเรียน
รวม และการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
วัดเจติยาราม ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนวัดเจติยาราม
21) อบรมพัฒนาความรู้เ รื่ อ งยาเสพติ ด เนื่ อ งในวั น ต่ อ ต้ า นยา เสพติ ด โลก
ประจาปี 2564 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร
22) กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองชลบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2564
23) การทาหน้าที่นิเทศ กากับ ติดตาม พร้อมทั้งตรวจและประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 กรกฎาคม 2564
24) การพัฒนา Versant English ส าหรับศึกษานิเทศก์ ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เดือนกรกฎาคม
– เดือนสิงหาคม 2564
25) ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 7 กรกฏาคม 2564
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26) เข้ารับการอบรมพัฒนาศึ ก ษานิ เ ทศก์ ปี 2564 สาหรั บ นาไปพั ฒ นา
ศึกษานิเทศก์ระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้นาทางวิชาการโดยกาหนดรูปแบบ
การพัฒนาแบบผสมผสานอย่างต่อเนื่อง เป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 การอบรมสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ (Webinar) ระหว่างวันที่
12-16 กรกฎาคม 2564
ระยะที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ Web-based Training ระหว่าง
วันที่ 20-31 กรกฎาคม 2564
ระยะที่ 3 การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในภู มิ ภ าค ช่ ว งเดื อ น สิ ง หาคม –
กันยายน 2564
27) การประชุมผ่ านระบบการสื่ อสารสองทาง (Video Conference) เพื่อชี้แจง
การดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
28) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์สาหรับครู
สังกัดสานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564
29) เข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OWC Forum) ครั้งที่ 4
เรื่อง EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล วันที่ 17 สิงหาคม 2564
30) อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อนาคู่มือการ
จัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสาหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ 26,27,30 สิงหาคม 2564
31) เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรม
การศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่าง
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564
32) อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
วันที่ 31 สิงหาคม 2564
33) ประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรแกนนาระดับเขตพื้นที่การศึกษาในด้านการวัด
และประเมิ น ผลคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
วั น ที่ 17 กั น ยายน 2564
34) เข้ า รั บ การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ทักษะด้านดิจิทัล) วันที่ 27 กันยายน 2564
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนาทาง
วิชาการ และสามารถนาแนวทางในการเข้ารับการอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนาทางวิชาการมาต่อยอด
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เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการนิเทศการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
2. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพื้นที่สุจริต)
2.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
เป็นโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนครบร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้าง
จิตสานึก และปลูกฝังค่านิยมสุจริต
2) บุ คลากรในสั ง กัดส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 79 คนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ
3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาออนไลน์ (Integirty and
Transparency Assessment – ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมิน
มีคะแนนเฉลี่ย 98.18 ลาดับที่ 23 อยู่ในระดับ AA ดังนี้
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2.1.2) เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณลักษณะ 5 ประการ ในระดับร้อยละ 90
2) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผ ลการประเมิน
ที่สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 98.18 ลาดับที่ 23 อยู่ในระดับ AA
3. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จานวน 2,070
คน ได้รับการพัฒนาการเขียนและคัดลายมือให้ใช้ในการสื่อสารได้ดีขึ้น และได้รับการยกย่องชิดชูเกียรติ
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะสื่อสารการเขียนได้
อย่างมีคุณภาพ
3.1.2) เชิงคุณภาพ
1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถจาแนกผลการประเมินได้
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ดาเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ
หน้าที่ โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบั ญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลสาเร็จ
ตามเป้ าหมายและตามกาหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอี ยดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /
กิจกรรม ต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. กลุ่มงานธุรการ
1. ชื่องาน งานจัดระบบงานสารบรรณ
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
จากกระบวนงานด้านธุรการ โดยใช้ระบบ AMSS++ ทาให้การทางานด้านงาน สาร
บรรณ ได้ รั บ ความรวดเร็ ว แม่ น ย า ชั ด เจน ท าให้ ก ารท างานของงานธุ ร การ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี เ ยี่ ย ม
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 และโรงเรียน ได้รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ประสานงานได้รวดเร็ว เรียบร้อย
โดยประมวลผล จานวนทะเบี ย นรั บหนังสื อ จานวน 2,087 เรื่อง จานวนทะเบียนส่ งหนังสื อ จานวน
1,310 เรื่อง
1.1.2) เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัด ได้รับข้อมูลข่าวสาร ได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ระบบกระบวนงาน
ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตามระบบราชการ ซึ่งจนถึงปัจจุบัน มีรายการรับ ส่ง หนังสือราชการ
จนถึงปัจจุบัน เดือน มกราคม – กันยายน พ.ศ.2564 เป็นจานวน 1,648 เรื่อง
2. ชื่องาน งานการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
2.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
ในการแจ้งประชุมกลุ่มทาให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารนโยบายการศึกษา
และแนวปฏิบัติที่ต้องดาเนินการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสนองนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตรงประเด็น
2.1.2) เชิงคุณภาพ
เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ท าความเข้ า ใจบทบาทหน้ า ที่ แ ละกระบวนการท างาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้สาเร็จเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
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3. ชื่องาน ประชาสัมพันธ์งานการส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
3.1.2) เชิงคุณภาพ
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้รับบริการ ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีการติดต่อ สื่อสาร ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทของบุคลากรและการทางาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
สามารถทางานร่วมกันได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
2. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
1. ชื่องาน การดาเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
1.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนในสังกัด จานวน 173 โรงเรียน ได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 และนาไปเป็นแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน
2. ประชากรอายุ 3 ปี ได้เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) จานวน
655 คน
3. ประชากรวั ย เรี ย นในเกณฑ์ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ได้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จานวน 3,881 คน
4. นั ก เรี ย นที่ จ บชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เข้ า เรี ย นต่ อ ในระดั บ ในระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จานวน 1,129 คน
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1. ประชากรอายุ 3 - 16 ปี ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค
และมีคุณภาพ
2. โรงเรียนมีกระบวนการรับนักเรียนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม เสมอภาค
และทั่วถึง
2. ชื่องาน การรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)
2.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 (3 ปีบริบูรณ์)
ปีการศึกษา 2564 รวม 54 โรงเรียน จานวนนักเรียน 655 คน
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2.2.2) เชิงคุณภาพ
เด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น
3. ชื่องาน การจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา
3.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1. มีข้อมูลหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จานวน 173
โรงเรียน โดยมีนักเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา(ปพ.1:ป) จานวน 3,769 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปพ.1:บ) จานวน 934 คน
2. มีข้อมูล หลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลระดับ
ประถมศึกษา (ปพ.1:ป) จานวน 259 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ) จานวน 322 คน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1:พ) จานวน 82 คน
3.1.2) เชิงคุณภาพ
1. มี ข้ อ มู ล แสดงผลการจบการศึ ก ษาของทุ ก โรงเรี ย นในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
และในทุก ๆ ปี สาหรับให้บริการ ให้คาแนะนา ปรึกษาแก่สถานศึกษา หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป
2. มี ข้ อ มู ล สารสนเทศผู้ จ บการศึ ก ษาของทุ ก โรงเรี ย นไว้ส าหรั บ ตรวจสอบวุ ฒิ
ทางการศึกษา
4. ชื่องาน การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา
4.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัดมีแบบพิมพ์ทางการศึกษาไว้ใช้ในงานทะเบียนวัดผลประเมินผล
โดยในปี 2564 มีการดาเนินการจัดซื้อให้กับโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จานวน 83 โรงเรียน สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี (โรงเรียนเอกชน) จานวน
6 โรงเรียน รายละเอียดดังเอกสารตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
4.1.2) เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาในสังกัดมีแบบพิมพ์ทางการศึกษาไว้ใช้ในงานทะเบียนวัดผลประเมินผล
2. เพื่อให้บริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศึกษา
5. ชื่องาน การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ให้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564
5.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
1. ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2557 ต้องเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาค
บั ง คั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2564 ที่ มี ชื่อ และที่ อ ยู่ต าม ทร.14 ในเขตพื้น ที่ บริ ก ารของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
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สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 4,447 คน ได้เข้าเรียน จานวน
4,407 คน ไม่มีตัวตน ในพื้นที่ จานวน 39 คน และถึงแก่กรรม จานวน 1 คน สรุปผลการเกณฑ์เด็กเข้า
เรียนประจาปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 100
2. มี ข้ อ มู ล ประชากรวั ย เรี ย นที่ เ กิ ด ปี พ.ศ.2557 ต้ อ งเข้ า เรี ย นตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ที่มีชื่อและที่อยู่ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับสังกัดอื่น รวมทั้งสิ้น 850 คน
5.1.2) เชิงคุณภาพ
1. ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2557 ต้องเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา 2564 ที่มีชื่อและที่อยู่ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกคน
2. มีข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2557 ต้องเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ที่มีชื่อและที่อยู่ตาม ทร.14 ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ภาค
บังคับสังกัดอื่น เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป ใน
อนาคต
6. ชื่องาน การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
ปีการศึกษา 2565 และการประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
6.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
1. มีบัญชีรายชื่อข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2558 ต้องเข้าเรียนตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 4,447 คน แยกตามเขตพื้นที่บริการของ
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รวม 175 โรงเรียน
2. มี ร ายละเอี ย ดเขตพื้ น ที่ บ ริ ก ารของสถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ระดับประถมศึกษา จานวน 175 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 30 โรงเรียน
3. มีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ ปี การศึกษา 2565 และการประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี
6.1.2) เชิงคุณภาพ
1. มีบัญชีรายชื่อข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2558 ต้องเข้าเรียนตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 แยกตามเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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2. มีรายละเอียดเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นปัจจุบันครอบคลุมครบ
ทุกพื้นที่บริการของสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. มีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ ปี การศึกษา 2565 และการประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธ ยมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึ ก ษา 2565 ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 1 ปี เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้ในการแจ้งผู้ปกครองให้ส่งเด็กเข้าเรียน
7. ชื่องาน โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่
สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ปีงบประมาณ 2564
7.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1 จานวน 11 โรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามโครงการ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
284,000 บาท
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี โครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ที่เน้น
ทักษะทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ
7.1.2) เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการตามโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ที่
เน้นทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาการ เป็นไปตามนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
8. ชื่องาน การศึกษาต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2564
8.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
8.1.1) เชิงปริมาณ
1. บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนต่อศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึ กษาตามอั ธ ยาศัย มีผู้ ยื่นความประสงค์ ขอเรี ยนต่ อ ศู นย์ การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปี 2564 (ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564) รวมทั้งสิ้น 21 ราย ประกอบด้วย
- เรียนต่อ กศน.อาเภอจอมบึง
จานวน 13 ราย
- เรียนต่อ กศน.อาเภอเมืองราชบุรี
จานวน 6 ราย
- เรียนต่อ กศน.อาเภอปากท่อ
จานวน 1 ราย
- เรียนต่อ กศน.อาเภอดาเนินสะดวก
จานวน 1 ราย
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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2. มีทะเบียนคุมข้อมูลการส่งเด็กเรียนต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยครบทุกปีการศึกษา
8.1.2) เชิงคุณภาพ
1. เด็กที่มีฐานะยากจน หรือไม่มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระบบจนจบการศึกษา
ภาคบั ง คับ และมีอายุ ยั งไม่ครบ 16 ปี บริ บูรณ์ แต่มี ความประสงค์ ศึกษาต่ อศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้เข้ารับการศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค
2. เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถนาความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
3. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันมีอัตราลดลง
9. ชื่องาน การแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563
9.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
9.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนินการติดตามเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 36 ราย
ผลปรากฏ ดังนี้
1. กลับเข้ามาเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับ
จานวน 7 ราย
2. มีความประสงค์เรียนต่อ กศน.
จานวน 23 ราย
3. ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์(ไม่มีตัวตนในพื้นที่)
จานวน 6 ราย
สรุปข้อมูลเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 0
9.1.2) เชิงคุณภาพ
1. เด็ กออกกลางคั นสามารถกลั บเข้ ามาเรี ยนต่ อจนจบการศึ กษาภาคบั งคั บหรื อ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค
2. เด็กสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เด็กได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และความช่วยเหลือในด้านการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
4. เด็กได้รับโอกาสและทางเลือกที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
10. ชื่องาน การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 และการรายงานผลการดาเนินงาน
กากับ ติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564
10.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
10.1.1) เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 175 โรงเรียน ดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและแจกให้กับนักเรียนครบทุกคน
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2. สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 175 โรงเรียน ดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามแนวทางที่กาหนด และเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ
3. สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จานวน 175 โรงเรียน มีหลักฐานทะเบียนคุมการแจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียน
10.1.2) เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนได้รับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดครบทุกคน เสมอภาค ทั่วถึง โปร่งใส
และเป็นธรรม
2. สถานศึกษาดาเนินการจัดทาหลักฐานเอกสารประกอบการจัดซื้อถูกดต้องและ
เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการที่กาหนด
3. สถานศึกษาดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
4. สถานศึกษาดาเนินการควบคุมการรับ แจกจ่ายหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด
ครบถ้วน
11. ชื่องาน การขออนุมัติเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
11.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
11.1.1) เชิงปริมาณ
สถานศึ กษาในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1
ได้รับการอนุมัติเก็บเงินบารุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2564 จานวน 2 โรงเรียน คือ
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี และโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
11.1.2) เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สถานศึกษาสามารถเพิ่มศักยภาพให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
3. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านอื่นๆ ได้มากขึ้น เช่น
ด้านภาษาด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
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12. ชื่องาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
12.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
12.1.1) เชิงปริมาณ
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ได้รับอนุญาตให้จัด มีจานวน 3 ครอบครัว คือ
1.1 ครอบครัวนางสาวอัญชนา พงษ์ธรรมรักษ์ จัดการศึกษาโดยครอบครัว
ให้แก่เด็กหญิงเอวา ลิมมหาชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕62 เป็นต้นไป ณ
โรงเรียนกวดวิชาซีไอซี เลขที่ 37/4 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1.2 ครอบครัวนางวัลลิกากร สุขหนองบึง จัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้แก่
เด็กหญิงอินทิพร สุขหนองบึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕62 เป็นต้นไป ณ
บ้านเลขที่ 36/6 หมู่ 5 ถนนเขางู ตาบลเจดีย์หัก อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
1.3 ครอบครัวนางสาวบุษปวัน ศรีกุลนาวา จัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้แก่
เด็กหญิงติณนา วิเศษหล้า ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 – 3) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕63 เป็นต้นไป
ณ บ้านเลขที่ 67/3 หมู่ 7 ตาบลทุ่งหลวง อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชน, สื่อการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยครอบครัว
2. การจั ดการศึกษาขั้นพื้ นฐานโดยครอบครัว ทั้ง 3 ครอบครัว ผู้ จัดการศึกษา
ครอบครัว มีความพร้อมและมีศักยภาพ สามารถจัดการศึกษาให้บุคคลในครอบครัวได้
12.2.2) เชิงคุณภาพ
เป็นการศึกษาทางเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะ
เรียนในระบบการศึกษาปกติ ซึ่งมีเหตุผลมาจากพื้นฐานของบุคคลตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยครอบครัว
13. ชื่องาน งานขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
13.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
13.1.1) เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน
3 แห่ง ที่ขออนุญาต จากจานวน 173 แห่ง สามารถปฏิบัติตามระเบี ยบได้ถูกต้อง โดยมีโรงเรียนที่ ขอ
อนุญาต ดังนี้
ชื่อโรงเรียน
บ้านสวนผึ้ง

จานวนเด็ก
2 คน

บ้านสวนผึ้ง

3 คน

กิจกรรม
ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE
สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 25
ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ชมรม TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 4
(RATCHABURI TO BE NUMBER ONE
CAMP)

รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 275

บ้านน้าพุร้อน

8 คน

มินิวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 21 (ปีที่ 39)

13.1.2 ) เชิงคุณภาพ
1.โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในมาตรการในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด
2. โรงเรียนเข้าใจขั้นตอนการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และสามารถ
ดาเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง
14. ชื่องาน โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน : ระดับเขตพื้นที่
14.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
14.1.1) เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน
2 แห่ ง เข้าร่ วมการคัดเลื อกแยกเป็น ประเภทนักเรียน 1 แห่ ง ได้แก่ เด็กหญิงอภิญญา ชาตินาฝาย
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) และประเภทสถานศึกษา 1 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี
14.1.2) เชิงคุณภาพ
โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกมีจานวนเพิ่มขึ้นในทุกปี
15. ชื่องาน โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้าใจและความหวัง” สถานศึกษานาร่อง ระยะที่ 1
และ ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม)
15.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
15.1.1 ) เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง
นา แห่งน้าใจและความหวัง” สถานศึกษานาร่อง ระยะที่ 1 และระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) จานวน 1 แห่ง จาก 173
แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
15.1.2) เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนสามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเปลี่ยนห้องเรียนจากห้องเรียน
คลาสรูมเป็นห้องเรียนโลกกว้าง
2. โรงเรียนสามารถดาเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่
3. โรงเรียนเปลี่ยนวิธีการเรียนจากนักเรียนเป็นผู้เรียน พลิกห้องเรียนเป็นนักเรียนนา ครูแนะ
4. โรงเรี ย นสามารถเปลี่ ย นวิ ธี ก ารสอนจากครู เ ป็ น ผู้ ส อน เป็ น นั ก เรี ย นค้ น คิ ด
วางแผน ทดลองทา
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16. ชื่องาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
16.1.1) เชิงปริมาณ
เด็ ก ยากจนที่ไ ม่ ไ ด้ เ รี ย นต่อ หลั ง จบการศึ ก ษาภาคบั งคั บ ได้ เ ข้ า รั บการฝึ ก อาชี พ
หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จานวน 3 ราย ได้แก่
1. นายวันซากิร ดือราแม
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
2. นายชลสิทธิ์ สุวรรณเศษ โรงเรียนมหาราช 7
3. นายพงศกร ยุ่นเพ็ญ
โรงเรียนมหาราช 7
16.1.2) เชิงคุณภาพ
1) เด็กยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับมีอาชีพและรายได้ในการ
หาเลี้ยงครอบครัว
2) เด็กยากจนจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเป็นต้นแบบให้กับรุ่น
น้องในการฝึกอาชีพและหารายได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัว
3. กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1. ชื่องาน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ., กรอ.)
1.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
กากับ ดูแลสถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในความรับผิดชอบ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 12 แห่ง พร้อมทั้งเน้นย้าให้มีการคัดกรอง
นักเรียนที่มีความจาเป็นจริงๆ ในการกู้ยืมเงินกองทุนฯ และสร้างจิตสานึกในการชาระเงินคืนภายหลังจบการศึกษา
และมีงานทา ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (จานวนนักเรียนที่กู้เงินกองทุนฯ ประจาปีการศึกษา 2564)
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1. โรงเรียนนารีวิทยา
2. โรงเรียนดรุณาราชบุรี
3. โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
4. โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)
5. โรงเรียนธรรมจาริณี
6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
7. วิทยาลัยดรุณาราชบุรีโปลี่เทคนิค
8. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี
9. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
10. วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
12. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

23
25
66
0
0
407
0
21
165
43
72
0
822

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

1.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาที่ดาเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถดาเนินงานให้นักเรียน
นักศึกษากู้ยืมได้ทันเวลาที่กาหนดในระบบ e-Student loan
2. ชื่องาน งานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรทุนการศึกษา
2.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1. จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ฐานะยากจนและด้อยโอกาส จากสานักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดราชบุรี จานวน 200 คน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท
2. ประสานขอความอนุเคราะห์ มูลนิธิเสริมกล้า ในการพิจารณาเงินทุนช่วยเหลือ
นักเรียนยากจนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากไร้ จานวน 64 คน และทุนการศึกษาเพื่อ
เด็กพิการและทุพพลภาพ จานวน 16 คน รวมทั้งหมด 80 คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000
บาท
3. ประสานงานขอความอนุเคราะห์สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดราชบุรี ในการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนผู้ยากไร้ จานวน 58 คน ๆ ละ 1,000 บาท รวม 58,000 บาท
4. ประสานสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ขอรับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ให้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 3 คน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน
4,500 บาท
2.1.2) เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์หรือได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่าง ๆ
ได้รับความช่วยเหลือ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามศักยภาพ
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3. ชื่องาน งานวันเด็กแห่งชาติ
3.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดเพื่อรับรางวัล ดังนี้
1. ประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่
- นายสมยศ สิงทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดน้าพุ
2. ประเภท บุคคลผู้ทาคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ได้แก่
- นายสุรเชษฐ์ กาญจนสินธ์ ชมรมศรศิลป์นาฏมวยไทย โรงเรียนวัดน้าพุ
3. ประเภท กลุ่มเด็กและเยาวชน ได้แก่
- ชมรมศรศิลป์นาฏมวยไทย โรงเรียนวัดน้าพุ
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจาปี 2565 จานวน 1 คน ได้แก่ เด็กชายรพีวิชญ์
จิรมิตรมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดรุณาราชบุรี
3.1.2) เชิงคุณภาพ
นักเรี ย นได้รั บ ขวัญกาลั งใจในการศึกษาเล่ าเรียน และการใช้ชีวิตอยู่ร่ว มกัน
ในโรงเรียน และสังคม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนคนอื่นได้
4. ชื่องาน การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ“วัฒนธรรมวินิต”
4.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดเพื่อรับรางวัล ได้แก่ เด็กหญิงปณตพร ดีพิจารณ์ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
4.3.2) เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้รับขวัญกาลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโรงเรียน
และสังคม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนคนอื่นได้
5. ชื่องาน งานทุนการศึกษาสาหรับนักเรียนที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์
5.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเพื่ อ รั บ ทุ น การศึ ก ษาส าหรั บ นั ก เรี ย นที่ ส นใจเรี ย นทางสาย
วิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
ราไพพรรณี ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 1 คน ได้แก่ เด็กหญิงชุติกานต์ มั่นคง นักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
5.1.2) เชิงคุณภาพ
นักเรียนที่มีความสนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี เป็นขวัญและ
กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น
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6. ชื่องาน ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (cct)
6.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
สถานศึกษาในสังกัด จานวน 177 โรงเรียน ดาเนินงานระบบคัดกรองนักเรียน
ยากจนตามปฏิทินการดาเนินงานในแต่ละภาคเรียน เพื่อขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
โดยมีนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จานวน 3,664 คน ๆ ละ
2,000 บาท เป็นเงิน 7,328,000 บาท
6.1.2) เชิงคุณภาพ
นั ก เรี ย นที่ มี ฐ านะยากจนผ่ า นระบบการคั ด กรองจากสถานศึ ก ษาได้ รั บ เงิ น
ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานและได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคกัน สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ระดับหนึ่ง
7. ชื่องาน งานโครงการหารายได้ระหว่างเรียน
7.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนขยายทางโอกาสในสังกัด จานวน 30 แห่ง
แจ้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) เพื่อสมัครเข้าทางานช่วงปิดภาคเรียนกับสานักงานจัดหางาน
จังหวัดราชบุรี
7.1.2) เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้ทางานหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ความถนัด
ของตนเองในการทางานหรืออาชีพในอนาคตรายได้แบ่งเบาภาระของครอบครัว
4. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
1. ชื่องาน การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ มีสถานศึกษาในสังกัดขอแต่งตั้งกลุ่ม กอง และผู้บังคับบัญชา ดังนี้
1. แต่งตั้งกลุ่มลูกเสือโรงเรียน
จานวน 8
โรงเรียน
2. แต่งตั้งกองลูกเสือวิสามัญ
จานวน กอง
3. แต่งตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
จานวน 44
กอง
4. แต่งตั้งกองลูกเสือสามัญ
จานวน 27
กอง
5. แต่งตั้งกองลูกเสือสารอง
จานวน 11
กอง
6. แต่งตั้งผู้กากับกองลูกเสือวิสามัญ
จานวน กอง
7. แต่งตั้งผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
จานวน 51
ราย
8. แต่งตั้งผู้กากับลูกเสือสามัญ
จานวน 37
ราย
9. แต่งตั้งผู้กากับลูกเสือสารอง
จานวน 12
ราย
10. แต่งตั้งรองผู้กากับกองลูกเสือวิสามัญ
จานวน ราย
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11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

แต่งตั้งรองผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
แต่งตั้งรองผู้กากับกองลูกเสือสามัญ
แต่งตั้งรองผู้กากับลูกเสือสารอง
แต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดราชบุรี
แต่งตั้งรองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดราชบุรี
แต่งตั้งผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
แต่งตั้งรองผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน
เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด
แต่งตั้งผู้กากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน
แต่งตั้งรองผู้กากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน
แต่งตั้งกองเนตรนารี สามัญ
แต่งตั้งกองเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่
แต่งตั้งผู้กากับเนตรนารี สามัญ
แต่งตั้งรองผู้กากับเนตรนารี สามัญ
แต่งตั้งรองผู้อานวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

137
62
15
1
17
29
7
4
2
1
2
3
2

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
กลุ่ม
กลุ่ม
กอง
กอง
ราย
ราย
ราย

1.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดได้แต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชาถูกต้องตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509, 2522, 2525, 2528 และ 2529 ข้อ
64 การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อานวยการ
ลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี และตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 ข้อ 7 ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตาม
เขตจังหวัด
2. ชื่องาน การแต่งตั้ง กลุ่ม กองลูกเสือ และหมู่เนตรนารี
2.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัดขอแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ และกองลูกเสือ ดังนี้
1. กลุ่มลูกเสือ จานวน 3 โรงเรียน 8 กลุ่ม ดังนี้
ลาดับที่
ชื่อโรงเรียน
1
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา
2
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
3
โรงเรียนรัตนราษฎร์
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2. กองลูกเสือที่ขอแต่งตั้ง จานวน 4 โรงเรียน 13 กอง ดังนี้
2.1 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
โรงเรียนวัดม่วง
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64
โรงเรียนรัตนราษฎร์บารุง
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์

จานวน(กอง)
7
2
1
12
2
8
3
1

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ต่อ)
ลาดับที่
9
10
11
12
13
14

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม
โรงเรียนวัดหนองเสือ
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย
โรงเรียนวัดนางแก้ว
โรงเรียนวัดดอนเสลา
โรงเรียนวัดหนองกบ

จานวน(กอง)
1
2
1
2
1
1

2.2 กองลูกเสือสามัญ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนสินแร่สยาม
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
โรงเรียนบ้านรางม่วง
โรงเรียนวัดเขาส้ม
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64
โรงเรียนวัดมาบแค
โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคึวิทยา)
โรงเรียนบ้านหนองปรือ
โรงเรียนวัดช่องพราน
โรงเรียนวัดหนองเสือ
โรงเรียนวัดโคกหม้อ
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3
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1
2
2
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ลาดับที่
14
15
16
17

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดแหลมทอง
โรงเรียนวัดโชติทายการาม
โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี)

จานวน(กลุม่ )
1
1
2
1

2.3 กองลูกเสือสารอง
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนสินแร่สยาม
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา
โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี
โรงเรียนบ้านรางม่วง
โรงเรียนวัดม่วง
โรงเรียนบ้านร่องเจริญ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64
โรงเรียนวัดมาบแค
โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
โรงเรียนบ้านฆ้องน้อย
โรงเรียนวัดโคกหม้อ

จานวน(กลุม่ )
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

2.1.2) เชิงคุณภาพ
สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด แต่ ง ตั้ งกลุ่ ม และกองลู ก เสื อ ถู ก ต้ องตามข้ อ บั ง คับ คณะลู ก เสื อ
แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509, 2522, 2525, 2528 และ 2529 ข้อ 64
การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อานวยการ
ลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี และตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 ข้อ 7 ผู้อานวยการลูกเสือจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตาม
เขตจังหวัด
3. ชื่องาน ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
3.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
1. วิทยากรแกนนาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด จานวน 19 คน
2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้กากับลูกเสือ จากสถานศึกษาในสังกัดสานักงานลูกเสือ
จังหวัดราชบุรี จานวน 60 สถานศึกษา ๆ ละ 2 คน รวม 120 คน
3. ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จานวน 2,400 คน
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4. หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสังกัดสานักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี
จานวน 60 หน่วย
3.1.2) เชิงคุณภาพ
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ
วิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน
2) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วย
ลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้
3)
เพื่อส่ งเสริมให้ ลู กเสื อน้อมนาหลั กการและวิธีการของโครงการจิตอาสา
พระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ชื่องาน งานวั น สมเด็ จ พระมหาธี ร ราชเจ้ า พิ ธี ถ วายราชสดุ ดี พ ระบรมราชานุ ส าวรี ย์
รัชกาลที่ 6 ของทุกปี
4.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
มีลูกเสือ – เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนในสังกัดสานักงาน
ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จานวน 200 คน
4.1.2) เชิงคุณภาพ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีทักษะทางลูกเสือ มีระเบียบวินัยในตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม
มีเหตุมีผล และมีสติในการใคร่ครวญ มีจิตสานึกความเป็นชาติไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์
มีการดาเนิ นชีวิตตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บังคับบัญชาลู กเสื อ ความรู้ ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือมากขึ้น
5. ชื่องาน งานประชาสัมพันธ์ด้านกิจการลูกเสือ
5.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือในด้านต่าง ๆ จานวน 20 เรื่อง
5.1.2) เชิงคุณภาพ
กิ จ กรรมลู ก เสื อ ในด้ า นต่ า ง ๆ ประชาสั ม พั น ธ์ ไ ปยั ง หน่ ว ยงานสถานศึ ก ษา
ที่เกี่ยวข้อง ทาให้หน่วยงานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมลูกเสือ และการจัดกิจกรรม
ลูกเสือต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี
6. ชื่องาน โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส
6.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ เชิงปริมาณ
6.1.1) เชิงปริมาณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 จานวน 173 โรงเรียน ได้รับแปรงสีฟันพร้อม
ยาสีฟันครบทุกคน
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6.1.2) เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 จานวน 173 โรงเรียน จะมีสุขภาพฟันที่ดีและ
สามารถแปรงฟันได้อย่างถูกต้อง
7. ชื่องาน โครงการตรวจติดตามเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
ประถมศึกษาประจาปี 2564
7.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ เชิงปริมาณ
7.1.1) เชิงปริมาณ
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน
1.1 กิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ จานวน 2 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนบ้านหนองสีนวล
จานวน 30,000 บาท
- โรงเรียนบ้านหนองโก
จานวน 28,000 บาท
1.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน จานวน 1 โรงเรียน
ดังนี้
- โรงเรียนบ้านหนองสีนวล
จานวน 49,000 บาท
1.3 กิจกรรมการพัฒนาระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน จานวน 2 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)
จานวน 52,000 บาท
- โรงเรียนบ้านหนองปรือ
จานวน 52,000 บาท
2. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน
2.1
กิ จ กรรมสนั บ สนุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ผลผลิ ต เพื่ อ อาหารนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น
จานวน 6 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนบ้านหนองสีนวล
จานวน 15,000 บาท
- โรงเรียนบ้านโป่ง
จานวน 20,000 บาท
- โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี
จานวน 15,000 บาท
- โรงเรียนบ้านหนองลังกา
จานวน 15,000 บาท
- โรงเรียนบ้านหนองโก
จานวน 15,000 บาท
- โรงเรียนบ้านเขาช้าง
จานวน 15,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 306,000 บาท (สามแสนหกพันบาทถ้วน)
7.1.2) เชิงคุณภาพ
โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการและมีน้าดื่มทีส่ ะอาดไว้ใช้ดื่มได้
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8. ชื่องาน โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน
8.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
8.1.1) เชิงปริมาณ
โรงเรียนที่ส่งผลงานนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน จานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน)
3. โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี
4. โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
5. โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)
8.1.2) เชิงคุณภาพ
โรงเรียนได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ทาให้โรงเรียนมีโอกาส
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี
9. ชื่องาน ขอความอนุเคราะห์ต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทางนักเรียนชาวต่างประเทศ
9.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
9.1.1) เชิงปริมาณ
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บารุง) รับรอง ด.ญ. MITA PHADET
นักเรียน ชาวต่างประเทศ สัญชาติกัมพูชา
9.1.2) เชิงคุณภาพ
นักเรียนได้ต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทางนักเรียนชาวต่างประเทศ ให้สามารถ
เรียนในโรงเรียนจนจบหลักสูตร
10. ชื่องาน มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 25
10.2 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
10.1.1) เชิงปริมาณ
โรงเรียน จานวน 173 แห่ง รับทราบแนวทางและดาเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 25
10.1.2) เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนทุกโรงเรียนปฏิบัติการป้องกันปัญหา
2. โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
11. ชื่องาน แผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ควบคุ ม ยุ ง ลายแบบบู ร ณการในพื้ น ที่
ชุมชนน่าอยู่ที่ทางานปลอดภัย พ.ศ. 2564-2566
11.2 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
11.1.1) เชิงปริมาณ
โรงเรียน จานวน 173 แห่ง รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นาโดยยุงลายเชิงรุกในสถานศึกษา
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11.1.2) เชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม
โรคติดต่อ นาโดยยุงลายเชิงรุกในสถานศึกษา
12. ชื่องาน สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
12.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
12.1.1) เชิงปริมาณ
โรงเรียน จานวน 173 แห่ง รั บ ทราบการป้ อ งกั น และควบคุ ม สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2019)
12.1.2) เชิงคุณภาพ
โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2019) และหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรืองานเทศกาลต่าง ๆ
13. ชื่องาน สารวจความต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
13.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
13.1.1 ) เชิงปริมาณ
ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
13.1.2) เชิงคุณภาพ
โรงเรี ย นได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา

2019

(COVID-19)
4. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ
1. ชือ่ งาน โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
1.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
กิจกรรมที่ 1 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จานวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมที่ 2 “ค่ายทักษะชีวิต” On line เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่ า นโปรแกรม ZOOM Meetings ระหว่ า ง
วั น ที่ 30 - 31 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมพุดพิชญา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน
30 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน = 90 คน ครู จานวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน = 30 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน
กิจกรรมที่ 3 รณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้า บุหรี่ โดยจัดสรรงบประมาณในการ
รณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้า บุหรี่ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9 จานวน 9
โรงเรียน ๆ ละ 3,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้า บุหรี่
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1.1.1) เชิงปริมาณ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
จานวน 173 โรงเรียน
2) สนับสนุนการเฝ้าระวังนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมในพื้นที่อาเภอ 6 อาเภอ
3) คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ และสนับสนุนกิจกรรมการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน จานวน 9 เครือข่าย
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สถานศึ กษาในสัง กัด ด าเนิน งานระบบการดูแ ลช่ว ยเหลือ นัก เรีย นได้อ ย่า ง
มีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบได้
2)
มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไม่เหมาะสม
ครอบคลุม 6 อาเภอ
3) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือสามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ

“ค่ายทักษะชีวิต” On line
2. ชื่องาน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.1 ผลการดำเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
1) ส่งเสริมและสนับสนุนดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
จานวน 173 โรงเรียน
2) สนับสนุนการเฝ้าระวังนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมในพื้นที่อาเภอ 6 อาเภอ
3) คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ และสนับสนุนกิจกรรมการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน จานวน 9 เครือข่าย
2.1.2) เชิงคุณภาพ
1) สถานศึ กษาในสั งกั ดด าเนิ นงานระบบการดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยนได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบได้
2) มีเ ครื อข่า ยในการเฝ้ าระวัง นัก เรี ยน นัก ศึก ษา ประพฤติ ตนไม่ เหมาะสม
ครอบคลุม 6 อาเภอ
3) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือสามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ
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3. ชื่องาน โครงการรณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจาปี 2564
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
3.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
กิจกรรมที่ 1 รณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจาปี 2564
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดาเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรม
รณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจาปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานผลการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อสื่อสารถึง
ความรักทุกรูปแบบ ตามแนวทางการดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการด าเนิ นงาน ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1
ดาเนินการจัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจาปี 2564 ภายใต้
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดกิจกรรมประกวด
คลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น TikTok มีความยาวคลิปไม่เกิน 30 วินาที เพื่อสื่อสารถึงความรักทุก
รูปแบบ เช่น ระหว่างเพื่อน ระหว่างคนในครอบครัว /สั งคม ตามกรอบแนวคิดของการส่ งเสริมความรักทุก
รูปแบบมีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้กาลังใจกันในวันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัยและ
โรงเรียนปลอดภัย (Happiness Valentine’s Day : safety family and safety school) ตามแนวทางการ
ดาเนินงานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประกวด ดังนี้
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 เงิ น รางวั ล 1,000 บาท พร้ อ มเกี ย รติ บั ต ร
ได้แก่ นายณัฐดนัย แสงมณี โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 เงิ น รางวั ล 700 บาท พร้ อ มเกี ย รติ บั ต ร ได้แก่
นางสาวพินทุสร อมรสันต์ โรงเรียนวัดหนองตาหลวง
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 3 เงิ น รางวั ล 500 บาท พร้ อ มเกี ย รติ บั ต ร ได้แก่
นางสาวสุชาวดี ทุกเครือ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)
รางวั ล ชมเชย รั บ เกี ย รติ บั ต ร จานวน 17 โรงเรียน มีก ารมอบเงิ น รางวั ล
และเกี ย รติ บั ต ร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3.1.1) เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด จานวน 173 โรงเรียน
3.1.2) เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนในสังกัด จานวน 173 โรงเรียน ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการรณรงค์เฝ้า
ระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ เพื่อป้องกันเหตุการณ์แสดงออกที่เกินขอบเขต ซึ่งนักเรียนนักศึกษา
อาจถูกล่วงละเมิดและอาจได้รับอันตราย
2) นักเรียนในสังกัด จานวน 80 คน สามารถพัฒนาทักษะในการนาเสนอผลงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความคิดสร้ างสรรค์ เนื้อหา คุณภาพในการผลิต เป็นต้น
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4. ชื่องาน ดาเนินการจัดกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาการศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2564 และร่วมจัดทารายงานผลการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก
4.1 ผลการดาเนินงาน/ ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
จัดทารู ป เล่ มแบบรายงานการดาเนินงานระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดับภูมิภาค ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ส่งสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จานวน 1 ชุด
4.1.2) เชิงคุณภาพ
ผลคัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน

5. ชื่องาน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
1. มีโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน 9 โรงเรียน ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์
เพื่อให้นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจา สพป. ราชบุรี เขต 1 ลงพื้นที่ให้บริการ รายชื่อดังนี้
1.1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64(บ้านหนองเกตุ)
1.2 โรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2
1.3 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม
1.4 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง
1.5 โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
1.6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (คาวอนประชานุกุล)
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1.7 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
1.8 โรงเรียนวัดสันติการาม
1.9 โรงเรียนวัดหนองบัว
2. มีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จานวน 17 คน ได้รับการให้คาปรึกษาทางจิตวิทยา
3. กรณีศึกษาที่ได้รับแจ้งขอความอนุเคราะห์ รายงานดังนี้
3.1 กรณี 4 กลุ่มโรค(สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า บกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก)
จานวน 10 ราย
3.2 กรณีปัญหาเร่งด่วน อาทิเช่น ครอบครัวยากจน มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูก
ทอดทิ้งจากผู้ปกครอง และมีความผิดปกติทางร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน จานวน 1 ราย
3.3 กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ จานวน 3 ราย
3.4กรณีภาวะซึมเศร้าในเด็กอย่างมีนัยยะทางคลินิก จานวน 3 ราย
5.1.2) เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ จานวน 9 โรงเรียน ได้รับบริการด้านจิตวิทยาจาก
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจา สพป. ราชบุรี เขต 1
2. นักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียน
จานวน 17 คน ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาพฤติกรรม ด้านสุขภาพจิตด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการดาเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น
3. กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน ได้ประสานการส่งต่อไปยั ง
หน่วยงานภายนอกแล้ว
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ลงเยี่ยมนักเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563
ประชุมวางแผนกับครูผู้เกี่ยวข้อง

สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

สอบถามข้อมูลมิติสัมพันธ์จากเพื่อนในสายชั้น

จัดกิจกรรมกลุ่มมิติสัมพันธ์

นักเรียนกรณีศึกษาที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม

สรุปผลการสังเกตพฤติกรรม
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ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
สหวิชาชีพลงพื้นที่ประชุมและสอบถามข้อเท็จจริงจากนักเรียน

ให้คาปรึกษาบุคลากรโรงเรียนเกีย่ วกับขั้นตอนการ
ช่วยเหลือ

นักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์ผอู้ านวยการโรงเรียน

กิจกรรมนันทนาการที่บ้านพักเด็กฯ

ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน
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ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะขาม วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564
ฉก.ชน.สพป.รบ.1 มอบเครื่องนอนช่วยเหลือ
เบื้องต้น

นักจิตวิทยาฯ ให้คาปรึกษาและสร้างสัมพันธภาพ
เบื้องต้น

ผอ.กลุ่มสจ. มอบผ้าห่มช่วยเหลือเด็กหญิงดี (นาม
สมมติ)

นักจิตวิทยาฯสัมภาษณ์ครูผู้เกี่ยวข้อง

การให้คาปรึกษานักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลงเยี่ยมนักเรียนที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563
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ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบแนวทางช่วยเหลือ

สัมภาษณ์นักเรียนและทาแบบประเมินทาง
จิตวิทยา

นร.ทาแบบประเมินโดยการดูแลของนางรุ่งอรุณ สว่างดี

นักจิตวิทยาโรงเรียนทาการแปลผลแบบประเมิน

ให้คาปรึกษารายบุคคลนักเรียนชั้นป. 6

ให้คาปรึกษาผู้ปกครองนักเรียนชั้นป. 6
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ลงเยี่ยมนักเรียนที่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(คาวอนประชานุกุล) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรณีศึกษาที่ 1 นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น

สัมภาษณ์ครูประจาชั้นกรณีศึกษาที่ 2

ประเมินพัฒนาการ 3 ด้าน กรณีศึกษาที่ 2

สัมภาษณ์และให้คาปรึกษา กรณีศึกษาที่ 3

สังเกตพฤติกรรมของกรณีศึกษาที่3 จากกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์

ประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมทั้งให้คาปรึกษาผู้ปกครอง
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ลงพื้นที่โรงพยาบาลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
กรณีศึกษาที่ 3 พบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากท่อ

ทาแบบทดสอบโดยมีผู้ปกครองรับทราบ

ประเมินพัฒนาการ 3 ด้าน กรณีศึกษาที่ 3

เข้าวินิจฉัยสภาวะจิตใจ ณ รพ.ศูนย์ราชบุรี

นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ ติดตามสังเกตพฤติกรรม

ประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมทั้งให้คาปรึกษาผู้ปกครอง
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หน่วยตรวจสอบภายใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่ วยตรวจสอบภายใน ได้ ด าเนิ นงานตามนโยบาย ภารกิ จ หน้ าที่
โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย และ
ตามกาหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้
๑. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
๑. ชื่องาน การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา
๑.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
๑.1.๑) เชิงปริมาณ
1) ตรวจสอบการควบคุมพัสดุของโรงเรียน จานวน 45 โรงเรียน
1.1 การควบคุมวัสดุ จัดทาบัญชีวัสดุ การทาใบเบิกวัสดุ (การรับ-เบิกจ่ายวัสดุ)
1.2 การควบคุมครุภัณฑ์ การจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน การคิดค่าเสื่อม
ราคาจัดทาประวัติการซ่อมบารุง และการให้รหัสครุภัณฑ์
2) ตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจาปี จานวน 45 โรงเรียน
2.1 หลักฐานการตรวจสอบพัสดุประจาปี รวมถึงการจาหน่ายพัสดุ
2.2 สถานที่เก็บพัสดุเหมาะสมปลอดภัย พัสดุอยู่ในสภาพพร้อมใช้
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตาม จานวน 45 โรงเรียน
1. โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 17. โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
33. โรงเรียนวัดดอนทราย
2. โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 18. โรงเรียนบ้านพุตะเคียน
34. โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน
3. โรงเรียนบ้านหนองจอก
19. โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
35. โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
4. โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 20. โรงเรียนบ้านวังปลา
36. โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
5. โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
21. โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
37. โรงเรียนบ้านพุคาย
6. โรงเรียนบ้านลาพระ
22. โรงเรียนวัดนาหนอง
38. โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส
7. โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
23. โรงเรียนบ้านดอนตะโก
39. โรงเรียนบ้านโป่ง
8. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 24. โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
40. โรงเรียนสีวะรา
9. โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2 25. โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง
41. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
10. โรงเรียนวัดนาขุนแสน
26. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
42. โรงเรียนบ้านแม่ประจัน
11 .โรงเรียนบ้านหนองขาม
27. โรงเรียนวัดน้าพุ
43. โรงเรียนบ้านหินสี
12. โรงเรียนบ้านพุแค
28. โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
(สาขาบ้านลานคา)
13. โรงเรียนวัดชัฎใหญ่
29. โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์
44. โรงเรียนบ้านนาคอก
14. โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
30. โรงเรียนวัดเวียงทุน
(มิตรภาพที่ 104)
15. โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
31. โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว
45. โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
16. โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 32. โรงเรียนบ้านหนองโก
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๑.1.๒) เชิงคุณภาพ
1. โรงเรี ยนมีการดาเนินการบริหารทรัพย์สินและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิ น
เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญัติ การจั ด ซื้อ จั ด จ้า งและการบริ ห ารพัส ดุภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่ าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ที่
เกี่ยวข้อง มีผลการดาเนินงานดังนี้
(1) โรงเรียนจัดทาบัญชีวัสดุตามแบบที่ กวพ กาหนด จานวน 31 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ69 ไม่ได้จัดทาบัญชีวัสดุ จานวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31 จัดทาหลักฐานการ
เบิก จานวน 35 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78 ไม่ได้จัดทาหลักฐานการเบิก จานวน 10 โรงเรียน คิด
เป็น ร้อยละ 22
(2) โรงเรียนจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่ กวพ.กาหนด จานวน 36
โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 80 จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบอื่น(ทะเบียนครุภัณฑ์ กาหนดแบบเอง)
จานวน 9 โรงเรี ย น คิดเป็น ร้อยละ 20 จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินคุมครุภัณฑ์ครบถ้วน จานวน 9
โรงเรี ย น คิด เป็ น ร้ อยละ 20 จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ทรั พย์ สิ นคุ ม ครุ ภั ณฑ์ ไ ม่ค รบถ้ ว นถู กต้ อ ง จ านวน 36
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 จัดทาประวัติการซ่อมบารุง จานวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38 ไม่ได้
จัดทาประวัติการซ่อมบารุง จานวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62
(3) โรงเรียนมีการตรวจสอบพัสดุประจาปี จานวน 33 โรงเรียน คิดเป็ นร้อยละ
73 ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุประจาปีตามระเบียบฯ จานวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24 มีการจาหน่าย
พัสดุและนาข้อมูลตรวจสอบพัสดุนาไปใช้ประโยชน์ จานวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38
(4) โรงเรียนจัดเก็บพัสดุเหมาะสมปลอดภัย มีผู้รับผิดชอบดูแลพัสดุประจาห้อง
จานวน 43 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95 พัสดุมีสภาพพร้อมใช้(ตรวจสอบพัสดุประจาปีไม่มีพัสดุชารุด)
จานวน 30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 67 พัสดุไม่พร้อมใช้งานโดยเป็นพัสดุชารุด เสื่อมสภาพจนไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รอซ่อมบารุง รอการจาหน่ายตามระเบียบฯ จานวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33
2. โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและความคุ้มค่าในการ
ใช้ทรัพย์สิน และดาเนิน การตามระเบียบกระทรวงการคลั งว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มากยิ่งขึ้น

1.
2.
3.
4.
5.

๒. ชื่องาน การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงเรียนในสังกัด
๒.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
๒.1.๑) เชิงปริมาณ
1) สุม่ ตรวจหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จานวน 399 เรื่อง
2) ตรวจสอบการเงินบัญชี พัสดุ โรงเรียนในสังกัด จานวน 45 โรงเรียน
รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตาม จานวน 45 โรงเรียน
โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 17. โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
33. โรงเรียนวัดดอนทราย
โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 18. โรงเรียนบ้านพุตะเคียน
34. โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน
โรงเรียนบ้านหนองจอก
19. โรงเรียนวัดด่านทับตะโก
35. โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์
โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 20. โรงเรียนบ้านวังปลา
36. โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
21. โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส
37. โรงเรียนบ้านพุคาย
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6. โรงเรียนบ้านลาพระ
7. โรงเรียนอนุบาลบ้านคา
8. โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
9. โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2
10. โรงเรียนวัดนาขุนแสน
11 .โรงเรียนบ้านหนองขาม
12. โรงเรียนบ้านพุแค
13. โรงเรียนวัดชัฎใหญ่
14. โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
15. โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก
16. โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ

22. โรงเรียนวัดนาหนอง
23. โรงเรียนบ้านดอนตะโก
24. โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม
25. โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง
26. โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
27. โรงเรียนวัดน้าพุ
28. โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง
29. โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์
30. โรงเรียนวัดเวียงทุน
31. โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว
32. โรงเรียนบ้านหนองโก

38. โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส
39. โรงเรียนบ้านโป่ง
40. โรงเรียนสีวะรา
41. โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
42. โรงเรียนบ้านแม่ประจัน
43. โรงเรียนบ้านหินสี
(สาขาบ้านลานคา)
44. โรงเรียนบ้านนาคอก
(มิตรภาพที่ 104)
45. โรงเรียนอนุบาลปากท่อ

๒.1.๒) เชิงคุณภาพ
1) โรงเรี ย นด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งวิ ธี เ ฉพาะเจาะจง เป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จานวน 31 โรงเรีย น
คิดเป็นร้อยละ 69 เรื่องจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ จานวน 351 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88
2) โรงเรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ และด าเนิ น งานการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 มากยิ่งขึ้น
๓. ชื่องาน การตรวจทานการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงเรียนในสังกัด
๓.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
๓.1.๑) เชิงปริมาณ
สุ่มตรวจหลักฐานการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ที่ดาเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว จานวน 3 โรงเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านหนองโก เป็นการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชานาญงาน
(ระดับ 1-2 )หรื อเทียบเท่า(บ้ านแฝด)บ้านพักครู 204/61(ฝ) จานวน 1 หลัง วงเงินงบประมาณ
1,652,000.- บาท
2) โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน งานก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง
อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุงโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 4,028,000 บาท
3) โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง งานก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง
อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุงโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 4,028,000 บาท
๓.1.๒) เชิงคุณภาพ
๑) มี ก ารด าเนิ น การจั ด จ้ า งด้ ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( e-bidding)เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง หลักฐาน
ครบถ้วน เบิกจ่ายถูกต้อง จ่ายเงินตรงตัวเจ้าหนี้ ทั้ง 3 โรงเรียน ดังนี้
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(1) โรงเรียนบ้านหนองโก ได้รับบ้านพักข้าราชการระดับชานาญงาน(ระดับ 1-2)หรือเทียบเท่า
(บ้ า นแฝด)บ้ า นพั ก ครู 204/61(ฝ) จ านวน 1 หลั ง วงเงิ น งบประมาณ 1,652 ,000.- บาท
คณะกรรมการกาหนดราคากลาง เป็นเงิน 1,652,000.- บาท ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จากัด สิ ธา ก่อสร้ าง เสนอราคาต่าสุ ด เป็นเงิน 1,336,000 บาท รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม และภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งต่ากว่างบประมาณ/ราคากลาง เป็นเงิน 316,000 บาท
คิดเป็นอัตราร้อยละ 19
(2) โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ได้รับอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2
ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุงโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 4,028,000 บาท คณะกรรมการ
กาหนดราคากลาง เป็นเงิน 4,656,000 บาท ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.สิธา ก่อสร้าง เสนอราคา
ต่าสุด เป็นเงิน 3,395,000 บาท รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ซึ่ ง ต่ ากว่ า งบประมาณ 633,000 บาท คิ ด เป็ น อั ต ราร้ อ ยละ 15 ต่ ากว่ า ราคากลาง เป็ น เงิ น
1,261,00 บาท
(3) โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ได้รับอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2
ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุงโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 1 หลัง วงเงินงบประมาณ 4,028,000 บาท คณะ กรรมการ
กาหนดราคากลาง เป็นเงิน 4,028,000 บาท ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.สิธา ก่อสร้าง เสนอ
ราคาต่าสุด เป็นเงิน 3,246,000 บาท รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม และภาษี อื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งต่ากว่างบประมาณ/ต่ากว่าราคากลาง 782,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 19
๒) โรงเรี ยนมีความรู้ความความเข้าใจ ปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการดาเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
มากยิ่งขึ้น
๓) โรงเรียนมีอาคารเรียนพร้อมใช้งานเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
๔. ชื่องาน การตรวจสอบการดาเนินงานการจัดหาหนังสือเรียน ตามแนวทางการดาเนินงาน
ตามโครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
๔.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
๔.1.๑) เชิงปริมาณ
การตรวจสอบการดาเนินงานการจัดหาหนังสือเรียนตามแนวทางการดาเนินงานตาม
โครงการ สนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สุ่มตรวจ จานวน 5 โรงเรียน ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
5)

โรงเรียนบ้านหนองแร้ง
โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้
โรงเรียนบ้านหนองลังกา
โรงเรียนรุจิรพัฒน์
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๔.1.๒) เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดาเนินงานการจัดหาหนังสือเรียน
ตามแนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบถ้วนทุกขั้นตอนมากยิ่งขึ้น
2) ทาความเข้าใจในประเด็นที่ตรวจพบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงครูผู้สอน ครูวิชาการ เพื่อให้ปัญหาอุปสรรคได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็
เปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วย
๕. ชื่องาน ตรวจสอบการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ (รายการค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
๕.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๕.1.๑) เชิงปริมาณ
ตรวจสอบการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของสถานศึกษาในสังกัด จานวน ๕
แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 2) โรงเรียนบ้านทุ่งแจ้ง 3) โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 4) โรงเรียน
บ้านหนองลังกา 5) โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ซึ่งตรวจสอบในเรื่อง 1) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 2) ค่าอุปกรณ์
การเรียนและ 3) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๕.1.๒) เชิงคุณภาพ
๑) สถานศึกษาสามารถดาเนินการเกี่ยวกับการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ในด้านโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและ มาตรฐาน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่ งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล
๒) สถานศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบั ติงานด้านการเงิน บั ญชี และพัส ดุและดาเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับ เงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ถูกต้องตามระเบียบหรือแนวทางการดาเนินงานที่ได้ กาหนดไว้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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๖. ชื่องาน การตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีเรื่องการ
ดาเนินงานค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว)
๖.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๖.1.๑) เชิงปริมาณ
ตรวจสอบการดาเนิ น งานตามแผนปฏิ บัติการประจาปีข องสถานศึกษา เรื่ องการดาเนินงาน
ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) จานวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 2) โรงเรียน
วัดเขาไก่แจ้ 3) โรงเรี ย นบ้ านทุ่งแจง 4) โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 5)โรงเรียนบ้านหนองลั งกา ซึ่งเรื่อง
ที่ตรวจสอบประกอบด้วย1)การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว 3) การ
รายงานผลการดาเนินงาน
๖.1.๒) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาสอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย
และจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมจากเงิน
อุดหนุ น ไว้ในแผนปฏิบั ติการประจ าปี และเสนอให้ คณะกรรมการสถานศึก ษาเห็นชอบ มีการใช้จ่ายใน
ลักษณะ 3 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดาเนินงาน และงบลงทุน
๗. ชื่องาน การตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีเรื่องการ
ดาเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
๗.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๗.1.๑) เชิงปริมาณ
ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา เรื่องการดาเนินงานเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน จานวน 5 แห่ ง ได้แก่ 1) โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 2) โรงเรียนวัดเขาไก่
แจ้ 3) โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 4) โรงเรีย นบ้านหนองแร้ง 5)โรงเรียนบ้านหนองลังกา ซึ่งเรื่องที่ตรวจสอบ
ประกอบด้วย1)การจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 2) การจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน
๗.1.๒) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนตรงตามข้อมูลนักเรียนในระบบ
DMC และจ่ายเงินสด ให้กับนักเรียนโดยตรงตามรายชื่อที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจน
ต้องการจาเป็นในการดารงชีวิตประจาวัน
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๘. ชือ่ งาน งานอื่น ๆ ที่ไ ด้ รับมอบหมาย การตรวจติดตามการดาเนิน งานโครงการอาหาร
กลางวันอาหารเสริม (นม) การดาเนินงานกองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษ)
ภาคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ารศึ กษา 256๓ และการนิ เ ทศ ตรวจติ ด ตามการเตรี ย ม
ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2563
๘.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๘.1.๑) เชิงปริมาณ
การตรวจติดตามการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามแนวทางการนิเทศ ตรวจ
ติดตามการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และ แนวทางการนิเทศติดตามการเตรียม
ความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่
31 มีนาคม 2564 จานวน ๒9 โรงเรียน ดังนี้ ๑) โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ๒) โรงเรียนวัด
ดอนตลุง ๓) โรงเรีย นวัดเกาะลอยชุณหวัต ๔) โรงเรียนวัดประเสริฐ ราษฎร์รังสรรค์ ๕) โรงเรียนวัด
บางกระ ๖) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ๗) โรงเรียนวัดท่าโขลง ๘) โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส ๙) โรงเรียนวัด
ท้ายเมือง ๑o) โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ๑๑) โรงเรียนวัดสันติการาม ๑๒) โรงเรียนบ้านแม่ประจัน ๑๓)
โรงเรียนบ้านโป่ง ๑๔) โรงเรียนบ้านห้วยศาลา ๑๕) โรงเรียนบ้านพุเกตุ ๑๖) โรงเรียนบ้านหนองวัวดา ๑๗
โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 1๘) โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส ๑๙) โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ๒o) โรงเรียน
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 2๑) โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง ๒๒) โรงเรียนวัดเวียงทุน ๒๓) โรงเรียนจรูญศรี
วิทยา ๒๔) โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ๒๕) โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ ๒๖) โรงเรียนวัดยางงาม ๒๗) โรงเรียนวัด
วันดาว ๒๘) โรงเรียนวัดปากท่อ และ ๒๙) โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
๘.1.๒) เชิงคุณภาพ
๑) โรงเรี ยนมีความรู้ความความเข้าใจ เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน มากยิ่งขึ้น
๒) ทาความเข้าใจในประเด็นที่ตรวจพบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารและ
ผู้ ป ฏิบั ติงาน เพื่อให้ ปั ญหาอุป สรรคได้รั บ การแก้ไขโดยเร็ว และให้ ข้อเสนอในการพัฒ นาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน
๓) ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ตามแบบ
ตรวจติดตามที่จัดส่งให้โรงเรียน
3.1 ด้านบริหารงานทั่วไป มีการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครู
และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา มีนโยบายกาหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษา
ทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ มีการจัดวางเจล
แอลกอฮอล์ สาหรับใช้ทาความสะอาดมือ บริเวณทางเข้า อาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรง
อาหารอย่างเพียงพอ
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3.2 ด้านการบริหารงบประมาณ มีการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี การเงินจัดทา
บัญชีคุม รั บ -จ่ ายเงิน จั ดทาบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุ มีการตรวจสอบพัสดุประจาปี และมีการคัดกรอง
นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ งบประมาณโครงการอาหารกลางวัน การตรวจเยี่ยมด้านโครงการอาหาร
กลางวัน และอาหารเสริ ม(นม) การจัดอาหารโดยใช้ประสบการณ์ครูผู้ รับผิดชอบ เทียบเคียงโปรแกรม
Thai School Lunch และใช้โปรแกรม Thai School Lunch วิธีการจัดทาอาหาร โดยโรงเรียนซื้อวัตถุดิบ
จัดตั้งครูเวรเพื่อประกอบอาหาร นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอต่อความต้องการ มีเจลล้างมือ สบู่
จุ ด ล้ า งมื อ นั ก เรี ย นครู ส วมหน้ า กากผ้ า หรื อ หน้ า กากอนามั ย มี ค รู ดู แ ลก่ อ นการรั บ ประทานอาหาร
มีการจัดโต๊ะนั่งในโรงอาหาร จัดเว้นระยะห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) แสดง
สัญลักษณ์จุดตาแหน่งชัดเจน
3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล มีการแต่งตั้งคณะทางานป้องกันการแพร่ระบาดโรค
โควิด 19 และ มีการแต่งตั้งคาสั่งมอบหมายงาน/เวรประจาวัน มีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในภาคเรียนที่ 2/2563
3.4 ด้านการบริหารงานวิชาการ มีคาสั่งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ จัดทา
แผนการจัดการเรียนการสอน มีการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ มีการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดทาแบบ
ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 มีการจัดทากิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง
๙. ชื่องาน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย วิทยากรอบรม โครงการฝึกประสบการณ์และเรียนรู้
งานบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
๙.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
๙.1.1) เชิงปริมาณ
นักศึกษา รุ่น 32 จานวน 21 คน รุ่น 33 จานวน 18 คน รวม 39 คน
๙.1.2) เชิงคุณภาพ
1) นั กศึกษาสาขาวิช าการบริหารการศึกษา รุ่น 32-33 ฝึ กประสบการณ์และ
เรียนรู้งานบริหารการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ณ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2) นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 32-33 ได้ฝึกประสบการณ์และ
เรียนรู้งานบริหารการศึกษา (กระบวนการตรวจสอบการดาเนินงาน และการตรวจสอบการดาเนินงานตาม
ข้อกาหนดตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง) ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3) การรู้งานด้านการตรวจสอบช่วยลดและป้องกันข้อผิดพลาดของการทางานอื่นๆ
ที่มีกระบวนงานคล้ายกัน และช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถของการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น
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๒. กลุ่มงานบริหารการตรวจสอบ
๑. ชื่องาน โครงการจัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี
๑.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๑.1.๑) เชิงปริมาณ
ตรวจสอบสถานศึกษาได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจาปี จานวน 60 แห่ง ประกอบด้วย
1) ตรวจสอบการบริ ห ารจั ด การทางการเงิ น บั ญ ชี แ ละพั ส ดุ พร้ อ มทั้ ง ประเมิ น ผล
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 45 แห่ ง ได้ แ ก่
1) โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 2)โรงเรียนบ้านหนองโก 3) โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 4) โรงเรียนบ้าน
หนองจอก 5) โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 6) โรงเรียนบ้ านโป่งเจ็ด 7) โรงเรียนบ้านลาพระ 8) โรงเรียน
อนุบาลบ้านคา 9) โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 10) โรงเรียนธรรมศาสตร์ -จุฬา) 11) โรงเรียนบ้านหนอง
หม้อข้าว 12) โรงเรียนวัดนาขุนแสน 13) โรงเรียนบ้านหนองขาม 14) โรงเรียนบ้านพุแค 15) โรงเรียนวัด
ชั ฏ ใหญ่ 16) โรงเรี ย นอนุ บ าลจอมบึ ง 17) โรงเรี ย นบ้ า นทุ่ ง แฝก 18) โรงเรี ย นบ้ า นหนองปากชั ฎ
19) โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 20) โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 21) โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 22) โรงเรียนบ้าน
วังปลา 23)โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 24) โรงเรียนวัดนาหนอง 25) โรงเรียนวัดดอนตะโก 26) โรงเรียน
วัดหนองกระทุ่ม 27) โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 28) โรงเรียนวัดน้าพุฯ 29) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
30) โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง 31) โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 32) โรงเรียนวัดเวียงทุน 33) โรงเรียนวัด
ดอนทราย 34) โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 35) โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 36) โรงเรี ยนชุมชนวัดทุ่งหลวง
37) โรงเรียนบ้านพุคาย 38) โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 39) โรงเรียนบ้านโป่ง 40) โรงเรียนสีวะรา
41) โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 42) โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 43) โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)
44) โรงเรียนบ้านนาคอกมิตรภาพที่ 104 45) โรงเรียนอนุบาลปากท่อ
2) ตรวจสอบการดาเนินงาน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียน
รุจิรพัฒน์ 2) โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 3) โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 4) โรงเรี ยนบ้านหนองแร้ง 5)โรงเรียนบ้าน
หนองลังกา
3) ตรวจสอบการดาเนินงาน เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (โครงการอาหารกลางวัน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 2) โรงเรียนบ้านห้วย
ผาก 3) โรงเรียนบ้านบ่อหวี 4) โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 5) โรงเรียนบ้านบึง 6) โรงเรียนวันครู (2503)
7) โรงเรียนบ้านสันดอน 8) โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 9) โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 10) โรงเรียนวัดโพธิ์ดก
๑.1.๒) เชิงคุณภาพ
ตรวจสอบสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1และสถานศึก ษา
ในสั งกั ด ได้ค รบถ้ ว นตามแผนปฏิบั ติ การประจ าปี 2564 และรายงานแจ้ ง ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางระบบ Smart Obec ARS และ KRS ทันตามกาหนดเวลา
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๒. ชื่องาน การประเมินระบบควบคุมภายในของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๒.1.๑) เชิงปริมาณ
สอบทานการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้ครบถ้วน จานวน 10 กลุ่มงาน ประกอบด้วย 1) กลุ่มอานวยการ 2) กลุ่ม
นโยบายและแผน 3) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 4) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5) กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 6) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาง
การศึ ก ษา 8) กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม ทางไกลเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร 9) กลุ่ ม กฎหมายและคดี
10) หน่วยตรวจสอบภายใน
๒.1.๒) เชิงคุณภาพ
การประเมิน ผลการควบคุม ภายในของส านัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สาหรับกิจกรรม
ที่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กลุ่มงาน ต่าง ๆ ได้มีการจัดทาแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในแล้ว
๓. ชื่องาน การตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคต และ กองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๓.1.๑) เชิงปริมาณ
ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคตและบัญชีกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 256๓ และรายละเอียดลูกหนี้รายตัว ปี 256๓ ของบัญชีกองทุน
สวัสดิการจักรยานสู่อนาคต จานวน 1๑ ราย และรายละเอียดลูกหนี้รายตัว ปี 256๓ ของบัญชีกองทุนชลอ
กองสุทธิ์ใจ เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 1o ราย รวมทั้งสิ้น 2๑ ราย
๓.1.๒) เชิงคุณภาพ
กองทุน สวัส ดิการจั กรยานสู่ อนาคต และกองทุนชลอ กองสุ ทธิ์ ใจ เพื่ อการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน มีงบแสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับปี พ.ศ. 256๓ ถูกต้องตามที่ควรและ
ได้ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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๔. ชื่องาน การตรวจสอบการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษา ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
เรื่องการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา
๔.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๔.1.๑) เชิงปริมาณ
ตรวจสอบการด าเนิ น งานโครงการอาหารกลางวั น ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
ปี ง บประมาณ 2564 จ านวน 10 แห่ ง ได้ แก่ 1) โรงเรีย นบ้ านตะโกล่ า ง 2) โรงเรี ยนบ้า นห้ ว ยผาก
3) โรงเรียนบ้านบ่อหวี 4) โรงเรียนบ้ านโป่งกระทิงล่าง 5) โรงเรียนบ้านบึง 6) โรงเรียนวันครู (2503)
7) โรงเรียนบ้านสันดอน 8) โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 9) โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 10) โรงเรียนวัดโพธิ์ดก
ซึ่งตรวจสอบในเรื่อง 1) การขอรั บเงิน อุดหนุนฯก่อนวันเปิดภาคเรียนจากองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
2) การควบคุมเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 3) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
4) การรายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
๔.1.2) เชิงคุณภาพ
การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา จานวน 10 แห่ง
ได้รับโอนเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทันเปิดภาคเรียน แต่ได้รับโอนเงินครบถ้วนตามจานวน
นักเรียนที่มีอยู่จริง และนักเรียนได้รับประทานครบทุกคน อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่
โรงอาหารสะอาด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๕. ชือ่ งาน การตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีเรื่องการ
ดาเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา
๕.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๕.1.๑) เชิงปริมาณ
ตรวจสอบการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข องสถานศึ ก ษาเรื่ อ งตรวจสอบ
การดาเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา จานวน 45 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 2)โรงเรียนบ้าน
หนองโก 3) โรงเรี ย นประชาพั ฒ นาวิ ท ย์ 4) โรงเรี ย นบ้ า นหนองจอก 5) โรงเรี ย นวั ด ยอดสุ ว รรณคี รี
6) โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 7) โรงเรียนบ้านลาพระ 8) โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 9) โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน
10) โรงเรี ย นธรรมศาสตร์ -จุ ฬ า) 11) โรงเรี ย นบ้ า นหนองหม้ อ ข้ า ว 12) โรงเรี ย นวั ด นาขุ น แสน
13) โรงเรียนบ้านหนองขาม 14) โรงเรียนบ้านพุแค 15) โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 16) โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
17) โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 18) โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 19) โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 20) โรงเรียนบ้านพุ
ตะเคี ย น 21) โรงเรี ย นวั ด ด่ า นทั บ ตะโก 22) โรงเรี ย นบ้ า นวั ง ปลา 23) โรงเรี ย นวั ด อรั ญ ญิ ก าวาส
24) โรงเรียนวัดนาหนอง 25) โรงเรียนวัดดอนตะโก 26) โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 27) โรงเรียนวัดทุ่ง
หญ้ า คมบาง 28) โรงเรี ย นวั ด น้ าพุ ฯ 29) โรงเรี ย นอนุ บ าลราชบุ รี 30) โรงเรี ย นอนุ บ าลวั ด เพลง
31) โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 32) โรงเรียนวัดเวียงทุน 33) โรงเรียนวัดดอนทราย 34) โรงเรียนบ้านเขา
อีส้ า น 35) โรงเรี ย นวั ดราษฎร์ ส มานฉัน ท์ 36) โรงเรี ยนชุม ชนวัด ทุ่ง หลวง 37) โรงเรี ยนบ้า นพุ คาย
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38) โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 39) โรงเรียนบ้านโป่ง 40) โรงเรียนสีวะรา 41) โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
42) โรงเรี ย นบ้านแม่ป ระจั น 43) โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 44) โรงเรียนบ้านนาคอก
มิตรภาพที่ 104 45) โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ซึ่งเรื่องที่ตรวจสอบประกอบด้วย 1) การควบคุมและการใช้
จ่ายเงิน รายได้ส ถานศึกษา 2) หลักฐานการเบิกจ่ายเงินรายได้ส ถานศึกษา 3) การจัดทารายงานการ
รับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
๕.1.๒) เชิงคุณภาพ
การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนจานวน 38 แห่ง ที่การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด และถูกต้อง ตามระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินที่รับทุกรายการ ส่วนที่เหลือ จานวน 7
แห่ ง ที่ ก ารใช้ จ่ า ยไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก าหนด
ซึ่งมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากร (ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน) งบดาเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ
การศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม) และค่าครุภัณฑ์
๖. ชื่องาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา
๖.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๖.1.๑) เชิงปริมาณ
ตรวจสอบการปฏิบั ติงานด้านการเงินการบัญ ชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 45 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 2)โรงเรียนบ้านหนองโก 3) โรงเรียนประชาพัฒนา
วิ ท ย์ 4) โรงเรี ย นบ้ า นหนองจอก 5) โรงเรี ย นวั ด ยอดสุ ว รรณคี รี 6) โรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง เจ็ ด
7) โรงเรี ย นบ้ า นล าพระ 8) โรงเรี ย นอนุ บ าลบ้ า นคา 9) โรงเรี ย นบ้ า นโป่ งกระทิ ง บน 10) โรงเรี ย น
ธรรมศาสตร์-จุฬา) 11) โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว 12) โรงเรียนวัดนาขุนแสน 13) โรงเรียนบ้านหนอง
ขาม 14) โรงเรียนบ้านพุแค 15) โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 16) โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 17) โรงเรียนบ้านทุ่ง
แฝก 18) โรงเรี ย นบ้ า นหนองปากชั ฎ 19) โรงเรี ย นวั ด เขาปิ่ น ทอง 20) โรงเรี ย นบ้ า นพุ ต ะเคี ย น
21) โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 22) โรงเรียนบ้านวังปลา 23) โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 24) โรงเรียนวัดนา
หนอง 25) โรงเรี ย นวั ด ดอนตะโก 26) โรงเรี ย นวั ด หนองกระทุ่ ม 27) โรงเรี ย นวั ด ทุ่ ง หญ้ า คมบาง
28) โรงเรียนวัดน้าพุฯ 29) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 30) โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง 31) โรงเรียนวัดศรัทธา
ราษฎร์ 32) โรงเรียนวัดเวียงทุน 33) โรงเรียนวัดดอนทราย 34) โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 35) โรงเรียนวัด
ราษฎร์ ส มานฉัน ท์ 36) โรงเรี ย นชุมชนวั ดทุ่ งหลวง 37) โรงเรี ยนบ้านพุค าย 38) โรงเรีย นวั ดสนาม
สุทธาวาส 39) โรงเรียนบ้านโป่ง 40) โรงเรียนสีวะรา 41) โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 42) โรงเรียนบ้านแม่
ประจั น 43) โรงเรี ย นบ้ า นหิ น สี (สาขาบ้ า นลานคา) 44) โรงเรี ย นบ้ า นนาคอกมิ ต รภาพที่ 104
45) โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ซึ่งตรวจสอบในเรื่องส่วนที่ 1 การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจาปี และส่วน
ที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด้ านการเงินการบัญชี ประกอบด้วย 1) การควบคุมเงินคงเหลือ 2)
การเก็บรักษาเงิน 3) การควบคุมการรับเงิน 4) การควบคุมการจ่ายเงิน 5) การจัดทาบัญชี 6) การจัดทา
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รายงานการเงิ น 7) การตรวจสอบการรั บ -จ่ า ยประจ าวั น 8) การควบคุ ม เงิ น ยื ม 9) การควบคุ ม
ใบเสร็จรับเงิน
๖.1.๒) เชิงคุณภาพ
๑) สถานศึกษามีการควบคุมการรับเงิน และควบคุมเงินคงเหลือ ได้รัดกุมครบถ้วน
ถูกต้องเพิ่มมากขึ้น
๒) สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานทางด้านการเงิน
การบัญชีทถี่ ูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กาหนด
๓) สถานศึ ก ษามี ก ารจั ดท าบั ญ ชี ถูก ต้ อ งเป็ น ปั จ จุ บัน มี ก ารควบคุ มทางบั ญ ชี
ที่รัดกุมและปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตามระบบการควบคุมของหน่วยงานย่อยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๔) สถานศึ กษามี การจั ดท ารายงานเงิน คงเหลื อ ประจ าวั น ณ วั นสิ้ นเดือ นส่ ง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพิ่มมากขึ้น
๗. ชื่องาน การจัดทารายงานผลการตรวจสอบแจ้งสถานศึกษา
๗.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๗.1.๑) เชิงปริมาณ
รายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด
ได้ครบถ้วน จานวน 45 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 2)โรงเรียนบ้านหนองโก 3) โรงเรียน
ประชาพัฒนาวิทย์ 4) โรงเรียนบ้านหนองจอก 5) โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 6) โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด
7) โรงเรี ย นบ้ านล าพระ 8) โรงเรี ย นอนุบาลบ้านคา 9) โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 10) โรงเรียน
ธรรมศาสตร์-จุฬา) 11) โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว 12) โรงเรียนวัดนาขุนแสน 13) โรงเรียนบ้านหนอง
ขาม 14) โรงเรียนบ้านพุแค 15) โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 16) โรงเรียนอนุบาลจอมบึ ง 17) โรงเรียนบ้านทุ่ง
แฝก 18) โรงเรี ย นบ้ า นหนองปากชั ฎ 19) โรงเรี ย นวั ด เขาปิ่ น ทอง 20) โรงเรี ย นบ้ า นพุ ต ะเคี ย น
21) โรงเรียนวัดด่าน ทับตะโก 22) โรงเรียนบ้านวังปลา 23) โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 24) โรงเรียนวัด
นาหนอง 25) โรงเรี ย นวัดดอนตะโก 26) โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 27) โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง
28) โรงเรียนวัดน้าพุฯ 29) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 30) โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง 31) โรงเรียนวัดศรัทธา
ราษฎร์ 32) โรงเรียนวัดเวียงทุน 33) โรงเรียนวัดดอนทราย 34) โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 35) โรงเรียน
วัดราษฎร์สมานฉันท์ 36) โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 37) โรงเรียนบ้านพุคาย 38) โรงเรียนวัดสนาม
สุทธาวาส 39) โรงเรียนบ้านโป่ง 40)โรงเรียนสีวะรา 41) โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 42) โรงเรียนบ้านแม่
ประจั น 43) โรงเรี ย นบ้ า นหิ น สี (สาขาบ้ า นลานคา) 44) โรงเรี ย นบ้ า นนาคอกมิ ต รภาพที่ 104
45) โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ 1) การบริหารการเงินตามแผนปฏิบัติ
การของสถานศึกษา 2) การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 3) การบริหารทรัพย์สิน
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๗.1.๒) เชิงคุณภาพ
สถานศึกษามีการรายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงิน การบัญชี สามารถปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์
๘. ชื่องาน การจัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2564 ส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๘.1.๑) เชิงปริมาณ
รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ จานวน 2 เล่ม คือรอบ 6 เดือน
และรอบ 12 เดือนประกอบด้วย
1) งานสอบทานระบบการควบคุ ม ภายใน ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จานวน 1 แห่ง
2) การตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคตและกองทุนชะลอ กอง
สุทธิ์ใจ เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) งานตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะ
คณะรัฐมนตรี)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จานวน1แห่ง
4) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของโรงเรียนในสังกัด จานวน
45 แห่ง
5) งานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด จานวน 48 แห่ง
5.1 การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ของ โรงเรียน จานวน 3 แห่ง
5.2 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงเรียนจานวน 45 แห่ง
6) งานตรวจสอบการบริ ห ารทรัพ ย์สิ น การควบคุ มพั ส ดุ ของโรงเรี ยนในสั ง กั ด
จานวน 45 แห่ง
7) หลักฐานการจ่าย
8) ตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษา
8.1 ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนงวดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนในสังกัด จานวน 10 แห่ง
8.2 เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จานวน 45 แห่ง
8.3 ตรวจสอบการด าเนิ น งาน เงิ น อุ ด หนุ น โครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ย
ในการจั ดการศึกษาตั้งแต่ร ะอนุ บาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของโรงเรียนในสังกัด จานวน 5 แห่งประกอบด้วย 1) เงินอุดหนุนรายหัว 2) เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน
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นักเรียนยากจน 3) ค่าหนังสือเรียน 4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 5) ค่าอุปกรณ์การเรียน 6) ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๘.1.๒) เชิงคุณภาพ
หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมการตรวจสอบ
ตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ประจาปี เสนอให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง ระบบ Smart Obec ARS และ KRS
ได้ทันภายในกาหนดเวลา
๓. กลุ่มงานธุรการและสารสนเทศ
๑. ชื่องาน ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามแนวทางการดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจั ด การศึกษาตั้ งแต่ร ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 – 2564 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)
๑.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๑.1.๑) เชิงปริมาณ
ตรวจสอบใบสาคัญ และหลักฐานการจ่าย ของโรงเรียนในเขตอาเภอต่างๆ จานวน ๔๕ แห่ง
ดังนี้
อาเภอ
บ้านคา
สวนผึ้ง
จอมบึง
เมือง
วัดเพลง
ปากท่อ

จานวนโรงเรียน (แห่ง)
๙
4
๙
๗
3
13

๑.1.๒) เชิงคุณภาพ
ตรวจสอบใบส าคัญ และหลั กฐานการจ่ ายของโรงเรีย น บางแห่ ง มีห ลั ก ฐานครบถ้ว น
ถูกต้อง แต่บางแห่งปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แจ้งให้ดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง

รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 312

๒. ชื่องาน ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างชาระของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
๒.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๒.1.๑) เชิงปริมาณ
๑) ตรวจสอบการแต่งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อติด ตามและรายงานสถานภาพการใช้
สาธารณูปโภคในหน่วยงาน จานวน 1 รายการ
๒) ตรวจสอบระยะเวลาการได้รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคจานวน๑๘๑ฉบับ
๓) ตรวจสอบระยะเวลาการจ่ายชาระหนี้ค่าสาธารณูปโภคจานวน ๑๘๑ ฉบับ
4) ตรวจสอบการเรีย กรายงานแสดงการจ่า ยเงิน เข้า บัญ ชีข องเจ้า หนี้ห รือ ผู้มีสิท ธิ
รับเงิน (ZAP_RPT506) กรณีเบิกจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค จานวน ๕๒ ฉบับ
5) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในทะเบียนคุมฯ จานวน
73 รายการ
6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค จานวน 73 ฎีกา
๒.1.๒) เชิงคุณภาพ
สอบทานการควบคุ มการใช้ จ่ายค่า สาธารณูป โภค และตรวจสอบการเบิกจ่ ายเงิ น
ค่า สาธารณูปโภคส่ว นใหญ่ มีห ลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการสรุปรายงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ทันภายในเวลาที่กาหนด
๓. ชื่องาน ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภค และสภาพหนี้ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด (รายไตรมาส)
๓.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
๓.1.๑) เชิงปริมาณ
1) ตรวจสอบการข้อมูลการใช้ การเบิกจ่าย และควบคุมสาธารณูปโภคของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และบันทึกข้อมูลในแบบที่ 1 จานวน 4 ชุด และแบบที่ 3
จานวน 4 ชุด (ไตรมาสละ 1 ชุด แหล่งข้อมูลจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอานวยการ และระบบ
e-budget)
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2) ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบ e – budget ของ
โรงเรียนในสังกัด
รายการ
ไตรมาส 4 (ปีงบประมาณ ๒563)

จานวน (โรงเรียน)
173

ไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ 2564)
ไตรมาส 2 (ปีงบประมาณ 2564)
ไตรมาส 3 (ปีงบประมาณ 2564)

172
172
172

3) รวบรวมข้อมูล และบันทึกตามแบบที่ 2 (ข้อมูลจากระบบ e-budget)
4) ตรวจสอบ และจัดพิมพ์รายงานข้อมูล ไตรมาสที่ 4 (ปีงบประมาณ 2563)
และไตรมาสที่ 1 - 3 (ปีงบประมาณ 2564) ตามแบบที่ 1 – 2 จานวน 4 ชุด (ไตรมาสละ 1 ชุด)
๕) จั ดทาบั นทึกข้อความ และหนังสือนาส่ งแบบที่ 1 - 3 ให้สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจานวน 4 ชุด (ไตรมาสละ 1 ชุด)
6) ส่งรายงานค่าสาธารณูปโภคในระบบ ARS (ไฟล์ Excel) ตามแบบที่ 1 และ
แบบที่ 2 จานวน 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง)
๓.1.๒) เชิงคุณภาพ
จั ดทารายงานค่ าสาธารณู ปโภค ส่ ง ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
และส่งรายงานดังกล่าวในระบบ ARS ครบถ้วน ถูกต้อง ทันตามเวลาที่กาหนด
4. ชื่องาน ควบคุมการรับและนาส่งหนังสือ ของหน่วยตรวจสอบภายใน
4.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
4.1.๑) เชิงปริมาณ
บันทึกรับหนังสือของหน่วยตรวจสอบภายในจานวน ๑๘๓ เรื่อง (มกราคม ๒๕๖๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
4.1.๒) เชิงคุณภาพ
บันทึกรับหนังสือครบถ้วนถูกต้องและส่งให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ ทันตามกาหนดเวลา

รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 314

5. ชื่องาน กรรมการและเลขานุการสืบสวนข้อเท็จจริง (งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย)
5.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
5.1.๑) เชิงปริมาณ
1) ดาเนินการสืบสวนพยานบุคคล 4 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้อานวยการโรงเรียน
(2) ข้าราชการบานาญ (ทาหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ e-Classroom)
(3) ครูผู้ดูแลการใช้ห้องเรียน e-Classroom
(4) ครูผู้ใช้ห้องเรียน e-Classroom
2) วิเคราะห์ประเด็นจากพยานบุคคล และพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด
3) สรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริง 1 ชุด
5.1.๒) เชิงคุณภาพ
1) การดาเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องโดยตรง
2) สรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มกฎหมายและคดี
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่ มกฎหมายและคดี ได้ดาเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่โดย
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย
และ ตามกาหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ ได้
ดังนี้
1. กลุ่มงานธุรการ
1. ชื่องาน งานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่ ง หนั ง สื อ ราชการทั้งภายในและหนังสือ
ราชการภายนอก และการลงทะเบียนเอกสารลับ
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
1) การรับหนังสือจากภายในหน่วยงาน
จานวน 4 ครั้ง / 4 เรื่อง
2) การส่งหนังสือภายในหน่วยงาน
จานวน 2 ครั้ง / 2 เรื่อง
3) การรับหนังสือราชการจากภายนอกหน่วยราชการ จานวน 11 ครั้ง / 14 เรื่อง
4) การส่งหนังสือราชการให้ภายนอกหน่วยราชการ จานวน 5 ครั้ง / 14 เรื่อง
5) การรับหนังสือลับ
จานวน 17 ครั้ง / 17 เรื่อง
6) การส่งหนังสือลับ
จานวน 17 ครั้ง / 20 เรื่อง
1.1.2) เชิงคุณภาพ
จากการดาเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มกฎหมายและคดี ของเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
กฎหมายและคดี ท าให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ แ ล้ ว เสร็ จ ทั น ตามก าหนดเวลา
มีประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด
2. กลุ่มงานกฎหมายและคดี
1. ชื่องาน การดาเนินการเกีย่ วกับเรื่องร้องเรียน
1.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
1.1.1) เชิงปริมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน จานวน 8 เรื่อง ดังนี้
1) กรณีร้องเรียนผู้อานวยการโรงเรียน ในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล
ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ ง เกิ ด ปั ญ หาต่ า งๆ
กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จานวน 1 ราย
2) กรณีร้องเรียนผู้อานวยการโรงเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกี่ยวกับการบริหารงาน
ในสถานศึกษาและไม่โปร่งใส จานวน 1 ราย
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3) กรณีร้องเรียนพฤติกรรมของข้าราชการครู ในเรื่องขาดสอนนักเรียนบ่อยครั้ง เนื่องจาก
ติดการพนันและต้องหนีเจ้าหนี้ ทาให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน จานวน 1 ราย
4) กรณี ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการด าเนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Classroom)ตามระเบียบฯ จานวน 1 เรื่อง
5) กรณี ร้ อ งเรี ย นข้ า ราชการครู มี พ ฤติ ก รรมใช้ ว าจาไม่ เ หมาะสมกับ นั ก เรี ย น จ านวน
1 เรื่อง
6) กรณีร้องเรียนเรื่องข้าราชการลงโทษนักเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ จานวน 1 เรื่อง
7) กรณีร้ องเรี ย นข้าราชการครูมีพ ฤติก รรมไม่เหมาะสมทางเพศต่ อนัก เรีย น จ านวน
1 เรื่อง
8) กรณีร้องเรียนเรื่องข้าราชการครูมีพฤติกรรมทางชู้สาว จานวน 1 เรื่อง
1.1.2) เชิงคุณภาพ
1) กรณีร้องเรียนในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดปัญหาต่างๆ กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน
ได้ดาเนิ น การตรวจสอบตามกรณี ร้ องเรียนแล้ ว ไม่พบการกระทาความผิ ด ตามที่ถูกร้องเรี ยนกล่ าวหา
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและยุติเรื่อง
2) กรณีร้องเรียนผู้อานวยการโรงเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกี่ยวกับการบริหารงาน
ในสถานศึกษาและไม่โปร่งใส ได้ดาเนิน การตรวจสอบตามกรณีร้ องเรียนแล้ว และให้ผู้อานวยการที่ถูก
ร้องเรี ยนดาเนิ นการอย่างถูกต้องและเพิ่มความระมัดระวังให้ มากขึ้น รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและ
ยุติเรื่อง
3) กรณีร้องเรี ยนเรื่องพฤติกรรมของข้าราชการครู ในเรื่องขาดสอนนักเรียนบ่อยครั้ง
เนื่องจากติดการพนันและต้องหนีเจ้ าหนี้ ทาให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบตามกรณีร้องเรียนแล้ว ไม่ปรากฏว่าครูมีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียนกล่าวหา รายงานหน่วยงาน
ที่รับเรื่องร้องเรียน (สพฐ.) ทราบและยุติเรื่อง
4) กรณี ร้ อ งเรี ย นเรื่ อ งการด าเนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-Classroom) ตามระเบียบฯ ได้ดาเนินการตรวจสอบตามกรณีร้องเรียนและแจ้งผลไปยังหน่วยงานที่รับ
เรื่องร้องเรียน (ปปท.) ทราบและยุติเรื่อง
5) กรณีร้องเรียนข้าราชการครูมีพฤติกรรมใช้วาจาไม่เหมาะสมกับนักเรียน ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบตามกรณีร้ องเรี ย นแล้ ว และให้ ข้า ราชการครู ที่ ถูก ร้อ งเรียนเพิ่ มความระมัด ระวัง ให้ มากขึ้ น
รายงานหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน (รอ สพฐ. พิจารณา)
6) กรณีร้องเรียนเรื่องข้าราชการลงโทษนักเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบตามกรณีร้ องเรี ย นแล้ ว และให้ ข้า ราชการครู ที่ ถูก ร้อ งเรียนเพิ่ มความระมัด ระวัง ให้ มากขึ้ น
รายงานหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน (สพฐ.) ทราบและยุติเรื่อง
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7) กรณีร้องเรียนข้าราชการครูมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศต่อนักเรียน ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบตามกรณี ร้ อ งเรี ย นแล้ ว ไม่ ป รากฏว่ า ครู มี พ ฤติ ก รรมตามที่ ถู ก ร้ อ งเรี ย นกล่ า วหา รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบและยุติเรื่อง
8) กรณีร้องเรียนเรื่องข้าราชการครูมีพฤติกรรมทางชู้สาว อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ดาเนินการ
2. ชื่องาน การดาเนินการสอบสวนวินัย และการตรวจพิจารณาเสนอโทษวินัย
2.1 ผลการดาเนินงาน/ผลสาเร็จ
2.1.1) เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้การดาเนินการทางวินัย
อย่างร้ายแรง และวินัยไม่ร้ายแรงกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 รวมจ านวน 3 เรื่ อ ง ด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น จ านวน 3 เรื่ อ ง
(ร้อยละ 100)
1) การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณี ทุ จ ริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ
(ค่าพาหนะ) จานวน 1 เรื่อง
2) การดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง กรณีมีพฤติกรรมเชิงชู้สาว จานวน 1 เรื่อง
3) การดาเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง กรณี การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลงโทษ
นักเรียน จานวน 1 เรื่อง
2.1.2) เชิงคุณภาพ
การพิจารณาตรวจสอบสานวน เสนอความเห็นลงโทษ ผู้ถูกลงโทษไม่อุทธรณ์เมื่อได้รับ
คาสั่งลงโทษทางวินัย การดาเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และวินัยไม่ร้ายแรง การจัดทาสานวนครบถ้วน
ถูกต้องตามขั้นตอนปฏิบัติตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
3. ชื่องาน การดาเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
3.1 ผลการดาเนินการ/ผลสาเร็จ
3.1.1) เชิงปริมาณ
การดาเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้า ที่จานวน 1 เรื่อง ผู้ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จานวน 1 ราย จานวนเงิน 17,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี
3.1.2) เชิงคุณภาพ
ผลการดาเนินการสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการรวบรวม
พยานหลั ก ฐานปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บกฎหมายก าหนด ให้ โ อกาสผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเข้ า ร่ ว มชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง
นาพยานหลักฐานแสดงพิสูจน์อย่างเต็มที่ ความเสียหายจากการกระทาละเมิด กาหนดสัดส่วนความรับผิด
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ทางละเมิดจานวนเงินที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามระเบียบฯเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และผู้ทาละเมิดยินยอมชดใช้เงินครบถ้วน
4. ชื่องาน การดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง
4.1 ผลการดาเนินการ/ผลสาเร็จ
4.1.1) เชิงปริมาณ
การดาเนินคดีปกครองจานวน 1 เรื่อง จานวนเงินเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจานวน 107,216.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินนับ
จากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะชาระเสร็จสิ้น ได้ยื่นต่อศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี จานวน
5 ครั้ ง คือ ดาเนิ นการจัดทาคาชี้แจงยื่นต่อ ศาลจานวน 1 ครั้ง ทาคาให้ก ารยื่นต่อ ศาลจานวน 1 ครั้ง
ทาคาให้การ แก้คาฟ้องเพิ่มเติมจานวน 1 ครั้ง ทาคาให้การเพิ่มเติมแก้คาคัดค้านคาให้การจานวน 1 ครั้ง
และทาคาให้การแก้คาขอแก้ไขเพิ่มเติมคาฟ้องจานวน 1 ครั้ง
4.1.2) เชิงคุณภาพ
การดาเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ดาเนินการยื่นต่อ
ศาลภายในกาหนดเวลา อยู่ระหว่างรอคาพิพากษาศาลปกครองเพชรบุรี
5. ชื่องาน การตรวจสอบ ระเบียบ กฎหมาย กรณี สานักงาน ปปท.เขต 7 อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐมและสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดราชบุรี ขอทราบข้อเท็จจริงและ
ขอเอกสารหลักฐาน
5.1 ผลการดาเนินการ/ผลสาเร็จ
5.1.1) เชิงปริมาณ
เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน สานักงาน ปปท.เขต 7 อาเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม และสานักงาน ป.ป.ช.ประจาจังหวัดราชบุรี รวมจานวน 3 เรื่อง ดาเนินการเสร็จสิ้นจานวน
3 เรื่อง (ร้อยละ 100)
5.1.2) เชิงคุณภาพ
การดาเนิ นการชี้แจงข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานที่ได้ตรวจสอบแล้ว การตรวจสอบ
ข้อกฎหมายระเบีย บวิธีปฏิบัติที่ทัน สมัย ฉบับแก้ไขปรับปรุงและใช้อยู่ในปัจจุบัน และการชี้แจงโดยยึด
หลักการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือโรงเรียนในสังกัด
6. ชื่องาน การสืบหาลักทรัพย์
6.1 ผลการดาเนินงาน / ผลสาเร็จ
6.1.1) เชิงปริมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษาประถมศึ กษาราชบุรี เขต 1
ดาเนินการสืบหาหลักทรัพย์แล้ว จานวน 1 เรื่อง ดังนี้
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ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 1 ขอความร่ ว มมื อ สื บ หา
หลั กทรั พย์ ต ามคาพิพากษาของศาล ในฐานะผู้ รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งศาลจังหวัดอุดรธานีได้ออกหมายบังคับคดี จานวน 1 ราย
ได้ ด าเนิ น การขอความอนุ เ คราะห์ สื บ หาหลั ก ทรั พ ย์ ไ ปยั งส่ ว นราชการและหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องและอยู่ในเขตรับผิดชอบ รวมจานวน 15 แห่ง ดังนี้
1) ที่ว่าการอาเภอเมืองราชบุรี อาเภอวัดเพลง อาเภอปากท่อ อาเภอจอมบึง อาเภอสวน
ผึ้ง และอาเภอบ้านคา
2) ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชบุรี และธนาคารออม
สิน สาขาราชบุรี
3) สานักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ จอมบึง และสาขาสวนผึ้ง
4) สานักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
5) สานักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี
6.1.2) เชิงคุณภาพ
กรณีสานั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ด รธานี เขต 1 ขอความร่ ว มมื อ สื บ
หาหลักทรัพย์ตามคาพิพากษาของศาล ได้ดาเนินการแล้วเสร็จโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอยู่ในเขตรับผิดชอบเป็นอย่างดี และสามารถสรุปผลแจ้งไปยังหน่วยงานผู้ขอความ
อนุเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว
7. ชื่องาน การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
7.1 ผลการดาเนินการ/ผลสาเร็จ
7.1.1) เชิงปริมาณ
1) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กั ด ส านั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จานวน 173 โรงเรียน ได้รับการส่ งเสริม สนับสนุน
พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย โดยการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาจานวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา
2) การตอบปัญหาและให้คาปรึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมี วิ นั ย และรักษา
วิ นั ย รวมจานวน 21 เรื่อง ตอบปัญหาและให้คาปรึกษาเสร็จสิ้น 21 เรื่อง (ร้อยละ 100)
(2.1) ข้าราชการครู ผู้ค้าประกัน ถูกสานักงานบังคับ คดี ยึ ด ทรัพย์ขายทอดตลาดตาม
คาพิพากษาศาลจะต้องดาเนินการตามกฎหมายอย่างใด
(2.2) ครูผู้ช่วย ไม่ผ่านการประเมิน จะสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูได้อีก
หรือไม่
(2.3) กรณี ค รู ป่ ว ยทางจิ ต ต้ อ งมี ก ารประเมิ น เพื่ อ เข้ า รั บ การรั ก ษา กั บ แพทย์
เพื่อแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและเพื่อป้องกันการกระทาผิดระเบียบฯ หรือไม่
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(2.4) การผิ ดสั ญญาจ้าง ศาลพิพากษาให้ ลู กหนี้ช ดใช้ห นี้ การขอบังคับคดีต่ อ เจ้ า
พนักงานบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์สินมาชาระหนี้จะดาเนินการอย่างไร
(2.5) การจัดทาสานวนการสอบสวนวินัยกรณี การเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ
(2.6) การเบิ ก จ่ า ยเงิ น ไม่เ ป็ น ไปตามระเบี ย บฯ คณะกรรมการสอบสวนวินั ย ต้ อ ง
ดาเนินการแสวงหาพยานหลักฐานจากที่ใด และดาเนินการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างไร
(2.7) การติดตั้งอิน เทอร์เน็ตของโรงเรี ยนโดยใช้ชื่อของผู้อานวยการโรงเรียนกรณี
ยกเลิกการใช้บริการจะดาเนินการขั้นตอนอย่างไร
(2.8) กรณีผู้อานวยการโรงเรียนต้องรับผิดชดใช้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเมื่อมีการยุบเลิก
สถานศึกษา จึงควรดาเนินการอย่างไร เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมโดยไม่ต้องชดใช้ค่าบริการ
(2.9) กรณี ก าร บริ ห ารภายในส ถานศึ ก ษา เนื่ อ งจาก ข้ า ราชการครู ไ ม่ ป ฏิ บ ั ติ
ระเบียบฯ ปัญหาการจัดการด้านการเงิน
(2.10) กรณี ผู้ ป กครองนั กเรี ย นกล่ า วหาครู โ ดยไม่ มี ข้ อ เท็ จ จริ ง ในลั ก ษณะหมิ่ น
ประมาททางออนไลน์
(2.11) กรณีการดาเนินการทางวินัย กรณีข้าราชการครูไม่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา
(2.12) คดีแพ่ง เกี่ยวกับมรดก เนื่องจากเจ้ามรดกเสียชีวิต
(2.13) การดาเนินการทางวินัย กรณีการจ่ายเช็คโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
(2.14) การดาเนินกระบวนการสอบสวนวินัย มีวิธีการขั้นตอนอย่างไร
(2.15) การดาเนินกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง มีวิธีการขั้นตอนอย่างไร
(2.16) การรับสภาพหนี้ กรณีผู้ว่าจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามกาหนดเวลา เนื่องจากขาด
สภาพคล่องการจัดทาบันทึกรับสภาพหนี้ไว้ต่อกัน
(2.17) กระบวนงานการสืบสวนข้ อ เท็ จจริง การจั ด ทาสานวนการสอบสวนวิ นั ย
การพิจารณาโทษทางวินัย
(2.18) การจ่ า ยเงิ น บ านาญให้ ข้ า ราชการที่ ถู ก ลงโทษทางวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
จะดาเนินการเรียกคืนเงินบานาญที่ได้รับไปหรือต้องรับผิดอย่างไร
(2.19) กรณีข้ าราชการครูไ ม่ยิน ยอมทาแบบประเมิ น เพื่อประกอบการพิจ ารณา
เงินเดือนผู้อานวยการโรงเรียนจะดาเนินการอย่างไร
(2.20) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ที่ถูกว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา และมีปัญหา
การไม่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
(2.21) ข้ าราชการครู มี พ ฤติก รรมไม่ เ หมาะสมเรื่อ งเพศ ละทิ้ง หน้า ที่ไ ม่อ ยู่ เ ว ร
มี ห นี้ สิ น ไม่ชาระหนีเจ้าหนี้
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7.1.2) เชิงคุณภาพ
1) การดาเนินการพัฒนาและส่งเสริม ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ เป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างถูกต้อง มีวินัยและรักษาวินัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกาหนดนโยบาย
พัฒนา ส่งเสริม แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
2) การตอบข้อหารื อ ตอบปั ญหาข้อสงสั ย ให้ กับ ผู้ ที่ส อบถามปัญหาได้ตรงตาม
ประเด็นปัญหาเป็นผลให้ผู้สอบถามปัญหามีความรู้ความเข้าใจ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ
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บทที่ 4
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
จากการสรุปผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่จะนาไปขับเคลื่อน พัฒนา
งาน/โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณต่อไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ โดยจะนาเสนอเป็นรายกลุ่ม
และภาพรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 ปัญหาอุปสรรค
จากการสรุปผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค จาแนกรายกลุ่มได้ดังนี้
4.1.1 กลุ่มอานวยการ
1) งานยานพาหนะเมื่อข้าราชการต้องไปราชการนอกสถานที่ ซึ่งมีความเร่งด่วนและประสงค์
จะใช้รถราชการหลายคัน จึงทาให้รถราชการไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งเจ้าหน้าที่จาเป็นต้องใช้รถยนต์
ส่วนตัว
2) การขออนุญาตไปราชการกรณีงานเร่งด่วน ทาให้ข้าราชการไม่ได้เขียนขออนุญาต จึงต้อง
ใช้วิธีประสานงานทางโทรศัพท์
3) ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ไม่สามารถติดตาม
หรื อ ทราบได้ ว่ า ข้ า ราชการคนใดประสงค์ ล า (ถ้ า ไม่ ไ ด้ มี ก ารเขี ย นขออนุ ญ าตลาให้ เ จ้ า หน้ า ที่ )
4) บุคลากรลืมลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีลงเวลา และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้ข้าราชการและลูกจ้างประจา ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวต้องปฏิบัติ
ราชการ ณ ที่พักอาศัย ในบางครั้งบางคนมาทางานแต่ไม่ได้ลงเวลาปฏิบัติราชการ จึงต้องมีการติดตาม
ประสานให้ลงเวลาให้ถูกต้องอยู่เสมอ
5) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทาให้มีการจัด
ประชุมผู้บริหารโดยใช้ระบบทางไกล ทาให้การตรวจสอบการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหารเป็นไปได้ยาก
เพราะบางท่านอาจลงทะเบีย นเข้าร่ ว มประชุมแล้ ว แต่ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมจนจบทาให้ไม่ทราบเนื้อหา
การประชุม
6) การประชุมในบางครั้ งผู้บริหารสถานศึกษาติดราชการ จึง มอบหมายให้ข้าราชการครู
เข้าร่วมประชุมแทน ทาให้ไม่ทราบหรือไม่ได้ออกความคิดเห็นในเรื่องสาคัญบางเรื่อง
7) เจ้าหน้าที่รวบรวมงานในหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย มีการจัดรูปแบบคาสั่งมอบหมายงาน
ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กลุ่มอานวยการกาหนด ทาให้เกิดความล่าช้าในการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
8) บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทาหนังสือราชการตามระเบียบ
งานสารบรรณที่กาหนด
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9) ขาดบุคลากรและความต่อเนื่องในการดาเนินงานตามโครงการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในการดูแลอาคารสถานที่
10) เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก ทาให้การตรวจสอบความถูกต้องของงานที่เสนอผู้บังคับบัญชา
ลดน้อยลง จึงทาให้เสียเวลาในการแก้ไขงาน
11) เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดและ
ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ จั ง หวั ด ราชบุ รี ก าหนดจึ ง มี ค วามจ าเป็ น ในการใช้ ไ ฟฟ้ า เพิ่ ม มากขึ้ น
ในการติด ต่ อสื่ อ สาร การปฏิ บั ติ ร าชการกับ สถานศึก ษาในสั ง กั ดและหน่ว ยงานต่า งๆ ท าให้ บางเดื อ น
มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง ขึ้น แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กาหนด สามารถควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้ายังอยู่ใน
เกณฑ์ปกติที่ยอมรับได้ รวมถึงมีปริมาณการใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่ลดน้อยลง
12) คอมพิวเตอร์สาหรับใช้ทาภาพหรือวีดีโอในการประชาสัมพันธ์มีความเร็ว ไม่เพียงพอ ทา
ให้การทาวีดีโอในการประชาสัมพันธ์เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์
13) ผู ้ร ับ ผิด ชอบงานควบคุม ภายใน ในสถานศึก ษายัง ขาดความรู ้ท ัก ษะและ
ประสบการณ์ เนื ่อ งจากมีก ารเปลี ่ย นแปลงผู ้ร ับ ผิด ชอบงาน จึง ส่ง ผลให้ข าดช่ว งในการสะสม
ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติ
4.1.2 กลุ่มนโยบายและแผน
การปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มนโยบายและแผน พบว่า มีปัญหาอุปสรรค
สรุปได้ ดังนี้
1) ด้านการวางแผน
(1) การจัดสรร/ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่โอนมาจากส่วนกลาง (สพฐ.) จะโอนมา
เป็นงวดๆ ซึ่งยากต่อการบริหารงบประมาณและโครงการให้เป็นไปตามปฏิทินที่กาหนดไว้
(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาในงวดแรกไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ทาให้เกิดปัญหา
ในการดาเนินงาน
(3) การดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจาปี ไม่สามารถดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
(4) การเสนอของบพัฒนาจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียด และแนวทางในการปฏิบัติที่มีความ
ยุ่งยาก มีเงื่อนไข มีระยะเวลา และเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการได้ แต่ก็ทาให้ยุ่งยากต่อการบริหารจัดการ
(5) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ก าลั ง ประสบปั ญ หาคื อ
การมีโรงเรียนขนาดเล็กจานวนมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากรวัยเรียน มีจานวนลดลง
และความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจานวนมาก
ส่ งผลให้ เกิ ดการใช้ ทรั พยากรอย่ างสิ้ น เปลื อง ขาดแคลนครู และสื่ อเทคโนโลยี ทางการศึกษา คุ ณภาพ
การศึกษา จึงลดลงอย่างต่อเนื่อง
(6) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน
ต่ากว่า 120 คนลงมา หลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดาเนินการรวมหรือเลิกสถานศึกษา มี เพียงจานวนน้อย
ที่ไม่โรงเรียนนานักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
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(7) นักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีผลการเรียนไม่ดีจะกระจุกตัวอยู่ตามโรงเรียนขนาดเล็ก
(8) ค่านิยมของผู้ปกครองจะให้บุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ทาให้เกิดปัญหาโรงเรียน
ขนาดเล็กมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
(9) ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ประสงค์ให้นักเรียน
ไปเรียนรวม หรือเลิกสถานศึกษา ด้วยเหตุผลหลายประการ
(10) ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึ กษาราชบุรี เขต 1 มีโ รงเรียนขนาดเล็ กที่ มี
นักเรียนต่ากว่า 120 คนลงมา หลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดาเนินการรวมหรือเลิกสถานศึกษา มี เพียงจานวน
น้อยที่ไม่โรงเรียนนานักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
(11) นักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีผลการเรียนไม่ดีจะกระจุกตัวอยู่ตามโรงเรียนขนาดเล็ก
(12) ค่านิยมของผู้ปกครองจะให้บุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ทาให้เกิดปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็กมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
(13) ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ประสงค์
ให้นักเรียนไปเรียนรวม หรือเลิกสถานศึกษา ด้วยเหตุผลหลายประการ
(14) การพิ จ ารณาโครงการที่ จ ะด าเนิ น การในพื้ น ที่ ช ายแดน (อ.สวนผึ้ ง อ.บ้ า นคา)
ขาดการติ ด ต่ อ ประสานงาน และการรั บ รู้ รั บ ทราบแนวทางการจั ด ท าโครงการ ระหว่ า งส านั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด และสานักงานเขตพื้นที่ จึงทาให้โครงการที่เสนอไปไม่ครอบคลุมและไม่เป็นตามแนวทาง
ที่กาหนด
2) ด้านงบประมาณ
(1) สถานศึกษาบางแห่ง ดาเนินการล่าช้า เนื่องจากครูผู้รั บผิดชอบเดิมเกษียณอายุราชการ
และครูผู้ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการต่อ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการดาเนินการดังกล่าว ทาให้เวลา
ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการรายงานมีจากัด กรณีต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม
(2) แนวทางและวิ ธี ก ารมี ค วามยุ่ ง ยากมาก มี ร ายละเอี ย ดของแบบรายการ และราคา
มาตรฐาน ที่ สพฐ.ก าหนดจ านวนมาก และเป็ น ราคาที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง ท าให้ โ รงเรี ย นไม่ ส ามารถ
ด าเนิ น การตามที่ ป ระมาณการมาได้ จึ ง ต้ อ งน ากลั บ ไปประมาณการราคามาใหม่ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา
ในการประสานงานและให้คาปรึกษาแนะนากับสถานศึกษา
(3) เอกสารคาขอตั้งงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีแบบฟอร์มหลายแบบและ
ต้องกรอกลงในโปรแกรม Microsoft Excel ทาให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ
(4) แบบคาขอตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ มีรายละเอียดมากและพบว่าโรงเรียน
จัดทาข้อมูลผิดพลาดเป็นจานวนมาก ซึ่งทาให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลา
(5) การแจ้ งมาตรการ หรื อแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
ที่มีเงิน เหลื อจ่ ายจาก สพฐ. โดยแจ้งว่าการดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
แล้ ว มี ง บประมาณเหลื อ จ่ าย และประสงค์ ที่จะนางบประมาณเหลื อจ่า ยไปใช้จ่ ายในรายการอื่น ๆ นั้ น
ให้ สพท. ทุ ก แห่ ง พิ จ ารณาระงั บ การด าเนิ น การใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ
ที่มีงบประมาณเหลือจ่าย (เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ จัดจ้าง และเงินเหลือจ่ายจากการคืนเงินค่าเสาเข็ม)
รายการงบลงทุ น ปี เ ดี ย วทุ ก รายการ โดย สพฐ. จะโอนงบประมาณดั ง กล่ า วกลั บ คื น ส่ ว นกลาง
เพื่อนางบประมาณ ในส่วนนี้ไปดาเนินการตามนโยบายสาคัญและมีความจาเป็นเร่งด่วนต่อไป ซึ่งทาให้
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โรงเรี ยนขาดโอกาสที่จ ะนาเงินในส่วนที่เหลือจ่ายนี้ไปใช้ตามความต้องการจาเป็นในกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน
(6) การส่งมอบงานก่อสร้างตามงวดงาน บางสัญญาส่งมอบงานในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ
สามารถส่งรายละเอียดของบประมาณไปยัง สพฐ.ได้ทันภายในปีงบประมาณ จึงทาให้ต้องรอส่งเอกสาร
การของบประมาณในงวดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบในปีงบประมาณต่อไป ส่งผลให้ได้รับเงินค่าตอบแทนล่าช้า
(7) ด้านรายงานการจัดสรรให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ ให้ สพฐ. ทราบ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดสรรครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่กาหนด สิ่งที่พบบ่อยครั้ง คือ สพฐ.จะแจ้งในภายหลัง
ว่า สานักงานเขตพื้นที่บางแห่งที่ยังไม่รายงาน จึงขอให้สานักงานเขตพื้นที่ส่งรายงานอีกครั้ง ซึ่งมองว่าเป็น
การทางานซ้าซ้อน
3) ด้านการติดตามประเมินผล
(1) สิ้ น ปี ง บประมาณจะมี ก ารรายงานติ ด ตามผลการด าเนิน งานของส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาของหลาย ๆ กลุ่มงาน และเป็นงานที่เร่งด่วน ซึ่งต้องรายงานตามกาหนดระยะเวลาที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด จึงทาให้การรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการอาจจะเกิด
การผิดพลาดได้บ้าง ต้องคอยตรวจสอบหลายรอบ
(2) การรายงานมี ก ารน าระบบโปรแกรมใหม่ ๆ เข้ า มาใช้ ซึ่ ง ต้ อ งศึ ก ษาให้ ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เสมอ ๆ เกิดความสับสน ยุ่งยาก
4.1.3 กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานของกลุ่ มส่ งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่อสาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีปัญหา อุปสรรค พอสังเขปได้ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล
(1) สถานศึกษาในสังกัดบางแห่งไม่ดาเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ตามระเบียบพัสดุ เพราะเห็น
ว่าการดาเนินการยุ่งยาก
(2) การดาเนิ น การซ่อมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประสานการด าเนินการกั บ
สถาบันอาชีวะศึกษาจังหวัดราชบุรี แต่ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทาให้สถานศึกษาไม่ได้เปิดทาการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site และสถาบัน
อาชีวะศึกษาจังหวัดราชบุรีไม่สามารถดาเนินการเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบซ่อมบารุงได้
(3) การด าเนิ น การจั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ ท ดแทนให้ กั บ สถานศึ ก ษาต้ อ งมี ค ณะกรรมการร่ ว ม
ดาเนินการหลายฝ่าย ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นกรรมการ
2) งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) สถานศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ
(2) บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 326

(3) การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตล่าช้า ทาให้สถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถ
ดาเนินการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เพราะการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สามารถดาเนินการได้เมื่อได้รับโอนเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น
(4) คณะกรรมการจั ดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ได้รับความร่ว มมือจาก
สถานศึกษาน้อยมาก เพราะสถานศึกษาไม่เข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และกลัว
ความผิดพลาดต่าง ๆ
(5) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) บุคลากรในสังกัดไม่ใช้งานอีเมล์ภาครัฐในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร นอกจากต้องใช้งานใน
ระบบที่บังคับใช้อีเมล์ภาครัฐ ซึ่งอีเมล์ภาคเอกชนจะไม่สามารถดาเนินการต่อได้
(7) บุคลากรในสถานศึกษาลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบ หรือบุคลากรมีการโยกย้ายและไม่ได้
แจ้ งรหั ส ผ่ านแก่ผู้ มารั บ ผิ ดชอบใหม่ ทาให้ ผู้ ดูแลระบบต้องทาการจั ดการรหั ส ผ่ านให้ ใหม่บ่อยครั้ง ซึ่ ง
ส่วนมากสถานศึกษาในสังกัดต้องใช้อีเมล์ภาครัฐในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
3) งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(1) สถานศึกษามีระยะเวลาในการทางานค่อนข้างจากัด เนื่องจากคุณครูมีภาระงานการสอน
และสถานศึกษาบางแห่งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย ทาให้การดาเนินงานไม่ต่อเนื่อง จึงขาดความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการดาเนินงาน ทาให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง
(2) สถานศึกษาบางแห่งจานวนครูผู้สอนไม่เพียงพอ ทาให้ต้องส่งธุรการ หรือลูกจ้างมาอบรม
ซึ่งเป็นสาเหตุทาให้การตัดสินใจในการกรอกข้อมูลไม่แม่นยา ทาให้ข้อมูลนักเรียนคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง
(3) สถานศึกษาทาการจ่ายเงินอุดหนุนรายหั วตอนก่อนเปิดภาคเรียนหรือช่ว งต้น ๆ ของ
การเปิดภาคเรียนทาให้เกิดปัญหาเมื่อมีผู้ปกครองย้ายเด็กไปเรียนที่อื่นโดยไม่แจ้งสถานศึกษานั้น ๆ ก่อน
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(1) งานบาเหน็ จบานาญ เป็นงานที่ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบและหลั กเกณฑ์ที่เป็นแบบแผน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องหมั่นศึกษากฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเนื่องจากมีการโยกย้ายบุคลากร สถานที่ตั้งสานักงาน ทาให้เกิดปัญหาในระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น
การขอรั บบ าเหน็ จตกทอด ทายาทไม่มีหนั งสื อแสดงเจตนาระบุ ตัวผู้ รับบาเหน็ จตกทอดในกรณีที่ข้าราชการ
ถึงแก่กรรม ไม่มีทายาทตามกฎหมายมาแสดงการขอรับ
(2) งานบาเหน็จบานาญ ต้องจัดทาเรื่องขอรับเงินด้วยเอกสารตามระบบเดิมแล้วนาเสนอ
ผู้มีอานาจ ลงนามก่อน แล้วปฏิบัติในระบบ e-pension จึงจะส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลัง
เขตอนุมัติ
(3) ระบบ e -pension เป็นการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนและ
ในการปฏิบัติ แต่ละขั้นตอนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบัญชีกลางได้อย่างรวดเร็ว
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(4) ผู้ขอรับบริการ นาเอกสารมาไม่ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารต้องใช้ฉบับจริง เช่น วันเวลา
ทวีคูณ การเป็นครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เข้าใจสิทธิประโยชน์ของตนเอง
(5) บาเหน็จตกทอดมิใช่เป็นสิทธิส่วนตัวไม่สามารถโอนกันได้ ผู้รับบานาญไม่มีทายาท และ
ไม่ได้ทาหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้ขอรับบาเหน็จตกทอดไว้
(6) ผู้รับบานาญ ขอกู้เงินโดยใช้เงินบาเหน็จไปค้าประกันโดยฟังคาแนะนาจากธนาคารไม่ถ้วน
ถี่เนื่องจากธนาคารต้องการให้ผู้รับบานาญกู้ ซึ่งธนาคารจะได้รับชาระหนี้เงินกู้ก่อนเป็นอันดับแรก
(7) ผู้ รั บบ านาญได้ มี การกู้ เงิ นไว้ หลายประเภท หากกู้ เงิ นประเภทนี้ อี ก อาจท าให้ เงิ นหนี้ อื่ น ๆ
ไม่สามารถหักหนี้อื่นได้ เนื่องจากเงินบานาญหลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือไม่ถึง 30%
(8) การกู้เงินบาเหน็จตกทอดค้าประกันทายาทไม่รู้ว่าผู้รับบานาญได้ขอกู้เงินบาเหน็จตกทอด
ค้าประกันไปแล้ว ทาให้เวลาทายาทมาขอรับเงินสงสัยว่าผู้รับบานาญได้เงินน้อยกว่าที่ควรจะได้รับเพราะ
ทางกรมบัญชีกลางได้หักเงินที่กู้ไปแล้ว
(9) ผู้รับบานาญที่อายุไม่ถึง 65 ปี มาขอหนังสือรับรองแล้ว ไม่สามารถมาขอรับเงินบาเหน็จ
ดารงชีพเพิ่มตอนอายุ 65 ปีได้เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้รับรองวงเงินไปแล้ว
(10) กรณีขอรับเงิน กรณีเสี ยชีวิตกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ ใช้แบบสอบปากคา
ทายาทต้องออกมาจากที่ว่าการอาเภอที่ทายาทไปสอบสวนให้ปากคา ตามแบบที่กองทุนกาหนด แต่ทาง
ที่ว่าการอาเภอเนื่องจากเปลี่ยนปลัดอาเภอที่ทาหน้าที่ทางด้านสอบปากคาเพื่อขอรับเงิน กบข. เปลี่ยนแปลง
บ่อย ทาให้ไม่เข้าใจไม่ยิน ยอมสอบปากคาให้ ซึ่งทาง กบข ได้ทาหนังสือตกลงไว้แล้ว ทาให้ทายาทต้อง
เดินทางไปมาทาให้เสียเวลา และต้องชี้แจงบ่อยครั้ง
(11) ผู้ขอรับบริการ นาเอกสารมาไม่ครบถ้วน
(12) กรณีสมาชิกเป็นโสด ไม่มีทายาท ต้องมีผู้จัดการมรดก ต้องใช้เวลานาน ทาให้ทายาทซึ่ง
มิใช่ข้าราชการ คิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก
(13) กรณีล าออกโดยไม่ได้รับเงินบานาญ เนื่องจากอายุราชการไม่ถึง 10 ปี หรือขอรับ
บ าเหน็ จ สมาชิกสมาชิกจะไม่รู้ สิ ทธิป ระโยชน์ข องตนเอง เพราะสมาชิก ต้องได้เงิน สะสม สมทบ และ
ผลประโยชน์จากกองทุนด้วย
(14) กลุ่ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ จะได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง โอนเงิ น จั ด สรรล่ า ช้ า
ทาให้กลุ่มงานที่ได้รับจัดสรร ไม่สามารถขอเบิก หรือยืมเงินได้ทันก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ หรือก่อหนี้
ผูกพันได้ก่อนได้รับเงินงบประมาณ ทาให้ การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว
(15) การบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน เพราะไม่ ส ามารถบั น ทึ ก ย้ อ นหลั ง หรื อ
ดาเนินการก่อนมีงบประมาณได้ และมีระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล
(16) การส่งเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทนของลูกจ้างชั่วคราวบางโรงเรียนล่าช้าไม่ตรงตามกาหนด
ที่แจ้งให้ปฏิบัติ คือ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
(17) ลูกจ้างชั่วคราวบางรายมีการลากิจส่วนตัวระหว่างเดือน และส่ งเรื่องเบิกเงินหลังจาก
ที่ทาการโอนเงินประจาเดือนเรียบร้อยแล้ว เป็นเหตุให้มีการเรียกคืนเงินจากลูกจ้างเพื่อนาส่งคืนคลัง
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(18) การนาฝากเงินประกันสัญญา โรงเรียนทาสัญญาจ้างเสร็จแล้ว บางโรงเรียนไม่ได้นาส่ง
ในเวลาที่กาหนด คือ 7 วันทาการ สาหรับจานวนเงิน ไม่เกิน 10,000 บาท และ ภายใน 3 วันทาการ
สาหรับจานวนเงินเกิน 10,000 บาท
(19) การถอนเงินประกันสัญญา บางโรงเรียนไม่ได้สาเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเก็บไว้เป็น
หลักฐาน ถึงกาหนดเวลาที่ต้องถอนเงินคืนผู้รับจ้าง ต้องมาขอค้ นเรื่องเบิกจ่ายที่เจ้าหน้าที่ ผู้เบิก ซึ่งเป็น
การค้นเอกสารย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ ทาให้การถอนเงินคืนผู้รับจ้างล่าช้า ไม่เป็นไปตามกาหนดเวลา
ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง
(20) โรงเรียนในสังกัด ไม่ทราบอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ทาให้ส่งเรื่องเบิกเงินคลาดเคลื่อน ไม่ตรงตามที่กระทรวงการคลังกาหนด เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องส่งเรื่องขอ
เบิกเงินสวัสดิการคืนแก้ไข ทาให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดได้รับเงินล่าช้า
(21) โรงเรี ยนส่ งเอกสารประกอบการขอเบิกไม่ครบถ้วน ต้องคืนเอกสารขอเบิกให้ แนบ
เพิ่มเติม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกตั้งเรื่องขอเบิกล่าช้า
(22) ผู้ขอเบิกยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
(23) การขอเบิ กเงินค่าเช่า บ้านประจาเดือน พบว่าผู้ ที่ช าระราคาบ้านกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) ได้รับใบเสร็จรับเงินล่าช้ามาก
(24) ผู้ยืมไม่ส่งใช้เงินยืมภายในระยะเวลาที่กาหนด
(25) ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพของงานอย่าง
เป็นระบบ
(26) ผู้รับจ้างบางรายมีปัญหาด้านการเงิน ทาให้การดาเนินงานและการเบิกจ่ายล่าช้า
(27) บางโรงเรียนส่งเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินล่าช้า
(28) โรงเรียนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการนาเงินส่งคลังผ่าน Bill Payment
(29) การทารายการผ่านเครื่อง EDC บางครั้งระบบยังไม่อัพเดทรายการให้ในขณะที่นาเงินส่ง
คลัง จึงทาให้เกิดความผิดพลาดในการนาเงินส่งคลัง
(30) โรงเรียนมีการเปลี่ยนบุคลากรด้านงานพัสดุบ่อยมาก ทาให้ขาดความรู้และประสบการณ์
(31) ผู้รับผิดชอบหรือผู้ได้รับมอบหมาย ไม่ทราบขั้นตอนการเสนอขอซื้อ/ขอจ้าง และกรอก
รายละเอียดข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
(32) ผู้รับจ้างบางรายมีปัญหาด้านการเงินหรือรับงานหลายที่ ทาให้การดาเนินงานล่าช้าซึ่ง
ส่งผลให้การส่งเบิกเงินล่าช้าและต้องเสียค่าปรับด้วย
(33) ในระหว่างการปฏิบัติงานตามคาสั่งงานต่างๆ ในระบบ GFMIS ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จในคราว
เดียวกัน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เมื่อดาเนินการบันทึกข้อมูล ระบบจะดาเนินการให้โดยสมบูรณ์ ถ้าบันทึกข้อมูล
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและสอดคล้องกัน ระบบจะไม่ดาเนินการบันทึกรายการต่อให้ จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลบางส่ วน
ในระหว่างปฏิบัติงานในแต่ลาคาสั่งงานได้
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(34) รหัสสิ นทรั พย์ที่เคยสร้างไว้เดิมในระบบ GFMIS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา
มีร ายการสิ น ทรั พย์ ที่ส่ ว นใหญ่ไม่บ่ งชี้ว่าเป็นครุภัณฑ์ช นิดใดบ้าง ทาให้ ยุ่งยากต่อการปรับปรุงรายการ
ย้อนหลัง
(35) ครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้กาหนดเลขรหัสครุภัณฑ์และเขียนรหัสบนตัวครุภัณฑ์ไม่ครบ
ทุกรายการ ทาให้เกิดความสับสนในการดูแลและการควบคุม
(36) ข้ อ มู ล ของทะเบี ย นคุ ม ครุ ภั ณ ฑ์/ ทะเบี ย นคุ มทรั พ ย์ สิ น ทั้ง ในระบบและนอกระบบ
GFMIS ทั้งหมด ไม่มีการส่งมอบ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ รับงานต่อเนื่อง ในการควบคุมและ
การสารวจครุภัณฑ์แต่ละประเภททั้งหมด และการดาเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า
4.1.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจ ความชัดเจนในการดาเนินงาน ส่งผลทาให้เพิ่ม
ขั้นตอนการดาเนินงาน เกิดการบริหารจัดการที่ซ้าซ้อน ล่าช้า เพิ่มภาระงานไม่คล่องตัว
2) การกาหนดอัต ราก าลั งของข้ าราชการครู ใ นสถานศึก ษาในปั จจุ บัน ไม่เ อื้อ ต่อ การพัฒ นา
สถานศึกษา ในปัจจุบัน
3) ระบบสรรหาบุคลากรล่าช้า มีขั้นตอนในการดาเนินการที่ยุ่งยากซ้าซ้อนและไม่ต่อเนื่อง
4.1.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) กลุม่ งานฝึกอบรม
(1) การจัดอบรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้ไม่สามารถใช้รูปแบบ
วิธีการ face to face ได้ การอบรมรูปแบบทางไกลจึงมีอุปสรรคด้านการฝึกปฏิบัติในระหว่างอบรมบ้าง
(2) ผู้เข้ารับการอบรมบางคน ยังมีความรู้น้อยในการเข้าอบรมรูปแบบทางไกล โดยใช้สื่ อ
ออนไลน์ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นต่างๆ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่ จึงทาให้ละความพยายามในการเข้า
อบรม
(3) สัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องใช้ในการอบรม
ของผู้เข้ารับการอบรมบางคนมีสมรรถนะที่ไม่พร้อมใช้งาน
2) กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ
(1) การประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเข้า
ศึกษาต่อภาคปกติ ประเภท ข บางหลั กสู ตรเป็นการประชาสัมพั นธ์ทางเว็บไซด์ของสถาบันอุดมศึกษา
ไม่มีการประชาสัมพันธ์มาให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ ทาให้ไม่ทราบกาหนดการที่ชัดเจน
(2) ข้าราชการที่ขออนุ ญาตลาศึกษาต่อไม่ปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์และขั้นตอนที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนด ทาให้เกิดปัญหาในการดาเนินการเสนอขออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ
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(3) การจัดทาทะเบียนผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในบางกลุ่มยังไม่เป็นปัจจุบัน ทาให้
การขอข้อมูลในการดาเนินคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม เป็นคณะทางาน/กรรมการคัดเลือก
และเป็นวิทยากรในการอบรม บางครั้งไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
(4) สถานศึ ก ษาจั ด ส่ ง หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ ไ ปราชการผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาไม่ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ บางครั้งเลยกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ ทาให้การอนุมัติให้ไปราชการเกิดความล่าช้า
(5) การจัดการอบรมในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ต้องมีเว้นระยะห่างในการอยู่ร่วมกันตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาด ทาให้หน่วยงานที่ดาเนินโครงการ
มีปรับเปลี่ยนวิธีดาเนินการดาเนินการโครงการ เป็นการประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่น
google meet และ ZOOM Meeting จึงจาเป็นต้องมีการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกาหนดการอบรม
วิธีการ และช่องทางการเข้าอบรม/ประชุมให้ชัดเจน
3) กลุม่ งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
การดาเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกียรติคุณ เป็ นการสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและเสี ยสละ การ
ดาเนินการคัดเลือกจึงต้องมีความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้บุคคลที่มีความ
เหมาะสม ในการดาเนินการคัดเลือกแต่ละครั้งอาจมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกบางหัวข้อไม่มีความชัดเจน หากมีข้อขัดแย้งหรือการให้ความเห็น
ของคณะกรรมการคัดเลือกไม่ตรงกันต้องมีการขอมติจากประชุม เพื่อให้การคัดเลือกมีความโปร่งใส ถูกต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้ เสนอผลงานเข้ารั บ การคัดเลื อกจัดทาเอกสารประกอบการคัดเลื อก ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนด ทาให้การประเมินผลการคัดเลือกมีความยุ่งยากเนื่องจากหัว ข้อผลงานไม่ตรงตาม
ตัวชี้วัดในการประเมินต้องให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการตีความให้ค่าคะแนน
(3) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ต้องมีเว้น
ระยะห่ าง ในการอยู่ ร่ ว มกัน ตามมาตรการเฝ้ าระวังการระบาด ทาให้ ต้องปรับเปลี่ ยนวิธีดาเนินการ
คัดเลื อกโดยการจั ดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกให้ คณะกรรมการพิจารณา และดาเนินการประชุม
ทางไกลด้วยระบบออนไลน์ ทางแอปพลิเคชั่น google meet และ ZOOM Meeting
4.1.7 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
(1) การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กมีครูน้อยและไม่ครบ ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ แต่ต้องจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาเองซึ่งเป็นภาระหนักมาก ดังนั้น โรงเรียนเหล่านี้จึงต้องไปจัดทา
หลั กสู ตรสถานศึกษากั บ โรงเรีย นที่อยู่ ใกล้เคียงหรือโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เดียวกัน
(2) การนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไปใช้ เนื่องจากครู
มีภาระงานและกิจกรรม/งานโครงการที่โรงเรียนมีมาก ทั้งโครงการจากส่วนกลางและโครงการที่โรงเรียน
จั ด ท าขึ้ น เอง ท าให้ ค รู ไ ม่ ส ามารถวางแผนการออกแบบหน่ ว ยการเรี ย นรู้ ไ ด้ ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
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และไม่ส ามารถวางแผนการจั ดการเรี ย นรู้ไ ด้อย่างต่อเนื่อ ง จึงไม่ได้บัน ทึกการสอนหลั งสอนได้ทุกครั้ ง
ครูจึงนาหน่วยการเรียนรู้ของสานักพิมพ์ต่างๆ มาใช้เ ลย ซึ่งบางครั้งบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่สอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษานั้นๆ
(3) ปัญหาด้านการวางแผนการประเมินหลักสูตร การประเมินหลักสูตรมักไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้า ทาให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการประเมินผล และไม่ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการประเมิน
(4) ปัญหาด้านเวลา การกาหนดเวลาไม่เหมาะสมการประเมินหลักสูตร ไม่เสร็จตามเวลา
ที่กาหนด ทาให้ได้ข้อมูลเนิ่นช้าไม่ทันต่อการนามาปรับปรุงหลักสูตร
(5) ปัญหาด้านความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร คณะกรรมการประเมิน
หลักสู ตรไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลั กสูตรที่จะประเมิน หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินผล
ทาให้ผลการประเมินที่ได้ไม่น่าเชื่อถือ ขาดความละเอียดรอบคอบ ซึ่งมีผลทาให้การแก้ไขปรับปรุงปัญหา
ของหลักสูตรไม่ตรงประเด็น
(6) ปัญหาด้านความเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อมูลที่ไม่ใช้ในการประเมินไม่เที่ยงตรงเนื่องจากผู้
ประเมินมีความกลัวเกี่ยวกับผลการประเมิน จึงทาให้ไม่ได้เสนอข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงหรือผู้ถูก
ประเมินกลัวว่าผลการประเมินออกมาไม่ดี จึงให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง
(7) ปั ญ หาด้ า นวิ ธี ก ารประเมิ น การประเมิ น หลั ก สู ต รส่ ว นมากมาจากการประเมิ น
ในเชิงปริมาณ ทาให้ได้ข้อค้นพบที่ผิวเผินไม่ลึกซึ้ง จึงควรมีการประเมินผลที่ใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพควบคู่กัน เพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์และมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
(8) ปั ญ หาด้ า นการประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ การประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ
มีการดาเนินงานน้อยมาก ส่วนมากมักจะประเมินผลเฉพาะด้าน เช่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในด้าน
วิชาการ (Academic Achievement) เป็นหลัก ทาให้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด
(9) ปั ญหาด้านการประเมินหลั กสู ต รอย่า งต่อ เนื่องคณะกรรมการประเมินหลั กสู ต รหรื อ
ผู้ที่เกีย่ วข้องมักไม่ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
(10) ปั ญ หาด้ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น เกณฑ์ ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รไม่ ชั ด เจนท าให้ ผ ล
การประเมินไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่ได้นาผลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างจริงจัง
(11) การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม มีประเด็นดังนี้
- จานวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีจานวนเพิ่มมากขึ้น และมีความแตกต่าง
ทางด้านความบกพร่องหลายประเภท การดูแลจึงไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร
- ผู้ปกครองผู้เรียนที่มีความบกพร่องไม่เข้าใจ ไม่นาบุตรหลานไปจดทะเบียนคน
พิการ
- ขาดบุคลากรในตาแหน่งครูการศึกษาพิ เศษ เนื่องจากส่วนมากทางโรงเรียนมีครู
การศึกษาพิเศษเพียง 1 คน และบางโรงเรียนไม่มีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
- มีความยากลาบากในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กพิการเรียนรวมภายใต้
สถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากขาดกติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับเด็ก ครูกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแ ลเด็ก การ
ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาทางด้านวิชาการหรือด้านอื่นๆที่จาเป็นสาหรับเด็กพิการเรียนรวม
เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรหรือพี่เลี้ยงเด็กพิการที่จะเข้าไปให้บริการอย่างเต็มที่เต็มเวลา
(12) เนื่ อ งจากอยู่ ใ นสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้การดาเนินงานบางขั้นตอนเป็นไปอย่างล่าช้า
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2) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
(1) เนื่ อ งจากอยู่ ใ นสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้การดาเนินงานบางขั้นตอนเป็นไปอย่าง
(2) ครูผู้ปฏิบัติงานการจัดทาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS ส่วนมากเป็นครู
บรรจุใหม่ในทุกๆ ปี และด้วยระบบ SchoolMIS มีการปรับเปลี่ยนทุกปี ส่งผลทาให้โรงเรียนมีปัญหาในการ
จัดทาข้อมูลดังกล่าว
3) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
(1) เนื่องจากเป็นการจัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ ทาให้ช่วงระหว่างการอบรมมีสัญญาณ
ขาดหาย ไม่ชัดเจน
(2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีพื้นฐานทางด้านการใช้เทคโนโลยีไม่เท่ากัน
ทาให้การจัดการอบรมพบปัญหาบ้างแต่เนื่องจากข้อดีของการอบรมออนไลน์คือสามารถดูซ้าได้จึงช่วยลด
อุปสรรคในข้อนี้ได้
4) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
(1) ปัญหาอุปสรรคที่โรงเรียนพบในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ คือ เรื่องอุปกรณ์การ
สื่อสาร และสั ญญาณอิน เตอร์ เน็ ต บางคนไม่มีโ ทรศัพท์เป็นของตนเอง ทาให้ ไม่ส ามารถเรียนได้โ ดยใช้
โทรศัพท์ได้และสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ซึ่งวิธีและแนวทางการแก้ปัญหาของโรงเรียนก็จะใช้การเรียน
การสอนแบบทดแทน ทบทวนเพิ่มเติม ด้านการการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
(2) โรงเรียนบางส่ วนมีปัญหาเรื่องการดาเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนภายใต้
เงื่อนไขงบประมาณที่มีจากัด โรงเรียนต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เองเป็นส่วนมาก
(3) ขาดงบประมาณในการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา
(4) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้การดาเนิน งานบางขั้นตอนเป็นไปค่อนข้างล าบาก ทาให้เกิดความล่าช้า และปัญหาด้านสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร
(5) โรงเรียนบางแห่งมีรูปแบบการดาเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียนบางส่วนมีเอกสารไม่
ครบหรือต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมบ้างเพื่อให้ครบตามประเด็นการนิเทศ
(6) มีปัญหาเรื่องการจัดเมนูอาหารให้นักเรียน โดยใช้เมนู School Lunch เนื่องจากบาง
โรงเรีย นเป็ นพื้นที่ห่ างไกลจากวัตถุดิบการทาอาหารจึงต้องมีการจัดทาเมนูอาหารที่หลากหลายโดยใช้
รูปแบบอื่นๆร่วมด้วยแต่มีการควบคุมคุณภาพอาหารให้สารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการและ
มีเพียงพอสาหรับนักเรียนทุกคน
(7) ข้อจากัดในการเรียนของนักเรียนในเครือข่ายพัฒนาที่ 8 คือ นักเรียนไม่สามารถเรียน
ที่บ้านได้เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ และผู้ปกครองไม่สามารถดูแลนักเรียนขณะเรียนออนไลน์ได้ (ข้อจากัด
เรื่องภาษา และ เวลาในการทามาหาเลี้ยงชีพ)
(8) ข้อจากัดของครูผู้สอน นักเรียนอยู่กระจาย และต่างพื้นที่ ครูไม่สามารถดูแลการจัดการเรียน
การสอน แบบออนแอร์ได้ทั้งหมด (การติดต่อสื่อสาร)
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(9) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้นักเรียนบางส่วนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
(10) ขั้นตอนในการคัดกรองนักเรียนมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และมีเวลาจากัดในการจัดทา
ข้อมูล นักเรียนได้รับการคัดกรองไม่ทั่วถึง
5) กลุ่มงานอื่น ๆ
(1) เนื่ อ งจากสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้ห ลายโครงการไม่ได้รั บการจั ดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงไม่มีการดาเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ
(2) เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้การติดต่อประสานมีการคลาดเคลื่อนในการดาเนินกิจกรรมต่างๆ
4.1.8 กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ในการปฏิ บั ติ ง านในรอบปี ง บประมาณ 2564 ของกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา พบว่ า
มีปัญหา/อุปสรรค สรุปเป็น 3 ด้าน พอสังเขป ดังนี้
1) ด้านการวางแผน
1.1 การแจ้งจัดสรรงบประมาณล่าช้า ไม่สอดรับกับการจัดทาแผนงาน/โครงการ
1.2 งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรมาไม่ เ พี ย งพอต่ อ การบริ ห ารจั ด การ ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หา
ในการดาเนินงาน
1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีขาดประสิ ทธิภาพ เนื่องจากผู้รับผิ ดชอบโครงการ/ กิจกรรม
บางส่วนไม่สามารถจัดทาโครงการ/ กิจกรรม ให้ครอบคลุมตามภารกิจ เนื่องจากต้องรอ สพฐ. จัดสรร
งบประมาณ
1.4 ปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงนโยบายบ่ อ ย ท าให้ ต้ อ งปรั บ แผนให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ภายในระยะเวลาที่จากัด
1.5 การเสนอของบพั ฒ นาจั ง หวั ด ราชบุ รี มี ร ายละเอี ย ด มาตรการและแนวทางปฏิ บั ติ
จะมีความยุ่งยาก มีเงื่อนไข มีระยะเวลา และเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการได้ แต่ก็ทาให้ยุ่งยากต่อการบริหาร
จัดการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จึงทาให้ไม่ได้งบประมาณ
1.6 การวางแผนการดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด เนื่องจากติด มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
2) ด้านงบประมาณ
2.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่สอดรับกับแผนงาน/โครงการ ทาให้ผลการดาเนินงานไม่ครอบคลุม
กับตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 ได้รับอนุมัติงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดราชบุรีแล้ว เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จึงทาให้ไม่ได้งบประมาณในการดาเนินการ
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3) ด้านการติดตามประเมินผล
3.1 การรายงานติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นด้ า นด าเนิ น งานป้ อ งกั น ยาเสพติ ด
ในสถานศึกษา (NISPA) และระบบการดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ซึ่งต้อง
รายงานตามกาหนดระยะเวลากาหนด สถานศึกษามีงานที่ต้องรายงานหลายรายการ จึงทาให้การรายงาน
ผลการดาเนินงานตามโครงการล่าช้า ต้องคอยตรวจสอบหลายรอบ และติดตามทวงถามบ่อยครั้ง
3.2 การรายงานมีการนาระบบโปรแกรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ซึ่งต้องศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ เสมอ ๆ เกิดความสับสน ยุ่งยาก
4.1.9 หน่วยตรวจสอบภายใน
เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1) เอกสารหลักฐานการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคต และกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ
เพือ่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าช้าไม่เป็นตามกาหนดเวลา
2) การปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สืบทอดต่อกันมาและเข้าใจว่าถูกต้องและไม่มีการสอนงาน
3) เอกสารหลักฐานการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมการใช้จ่ายเงิน ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งว่าด้วยการจั ดซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีเอกสารต้นเรื่องประกอบการขอเบิกเงิน ไม่มีบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากผู้มีอานาจและ
ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบกาหนด
4) กรณีจ้างเหมาทาอาหาร และกรณีโรงเรียนซื้อวั ตถุดิบประกอบอาหารและจ้างแม่ครัว เอกสาร
หลักฐานการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ได้แก่ รายงานขอจ้างไม่สอดคล้องกับบันทึกตกลงจ้าง หรือใบสั่งจ้าง ไม่มีใบส่งมอบงานจ้าง ไม่มีการตรวจ
รับพัสดุ และไม่เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับจ้าง
5) ครู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านส่ ว นใหญ่ ข าดความรู้ ค วามช านาญประสบการณ์ และขาดความมั่ น ใจ
ในการปฏิบัติงานและยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหารสถานศึกษาอยู่เสมอ
6) โรงเรี ย นมี ก ารจั ด เก็ บ หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ งานการเงิ น บั ญ ชี แ ละพั ส ดุ ไม่ เ ป็ น ระบบยาก
ต่อการค้นหาและการตรวจสอบ
7) สถานศึกษารายงานผลการตรวจสอบให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 ล่าช้าไม่เป็นไปตามกาหนด
8) ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน ทาให้การเบิกจ่ายมีความคลาดเคลื่อน
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9) กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) มีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลามีผลทาให้การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แนวการปฏิบัติ
และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
10) โรงเรี ย นยั ง ขาดการควบคุ ม พั ส ดุ ไม่ ไ ด้จั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ทรั พย์ สิ น ไม่ ใ ส่ ร หั ส ครุ ภั ณ ฑ์
ที่ ตั ว ครุ ภั ณ ฑ์ ถู ก ต้ อ งตรงกั บ ทะเบี ย นคุ ม และไม่ ไ ด้ ต รวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี ไม่ ส ามารถควบคุ ม
และวางแผนการซ่อมบารุงและการวางแผนการจัดหาพัสดุให้เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ และดาเนินการ
ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ
11) โรงเรียนยังขาดการวางแผนหรือพิจารณาความต้องการก่อนการจัดหาพัสดุ และยังเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไ ขเพิ่มเติม ซึ่งเป็น
ระเบี ย บพั ส ดุ ฯ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ เ ดิ ม และการปฏิ บั ติ ร ะเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นระเบียบพัสดุฯ ที่ปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงใหม่ รวมถึง หนั งสื อ สั่ ง การเกณฑ์ คุ ณลั กษณะต่ าง ๆ และแนวการปฏิ บั ติมี การปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
12) ระเบียบฯ และแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งเป็น
ระเบี ย บพั ส ดุ ฯ ที่ ป ฏิ บั ติ อ ยู่ เ ดิ ม และ การปฏิ บั ติ ร ะเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหนังสือสั่งการ ต่างๆ เช่น
การจั ด ประเภทวั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ การค านวณค่ า เสื่ อ มราคาของครุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ เกณฑ์ ค รุ ภั ณ ฑ์ ก าหนด
ให้คานวณค่าเสื่อมราคา และครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ที่ไม่ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา รวมถึงการจัดทาประวัติ
การซ่อมบารุง ที่ต้องมีการบันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
13) แนวทางการดาเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
14) ครู ที่ป ฏิบั ติง านส่ ว นใหญ่ขาดความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และขาดความมั่นใจ
ในการปฏิบัติงาน และมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ
15) บุคลากรของโรงเรียนมีจากัด ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม มีผลทาให้การรายงานผล
การปฏิบัติงานล่าช้า
16) งบประมาณที่โรงเรียนได้รับมีจากัดต้องบริหารจัดการ จัดหาอาหารให้เพียงพอทั้งด้านคุณภาพ
และปริมาณให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียน
17) โรงเรียนไม่ได้กรอกแบบตรวจติดตามการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม
(นม) การดาเนิ น งานกองทุน เสมอภาค(นัก เรีย นยากจนพิเศษ) ภาคเรีย นที่ 2 ปีการศึก ษา 2563
และการนิเทศ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ทาให้ยากต่อ
การตรวจติดตาม
18) เป็นการอบรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร
ระหว่างผู้อบรมและผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งยากต่อการเข้าใจในเนื้อหาบางส่วน
19) งานตรวจสอบเนื้อหาบางรายการผู้ไม่มีพื้นฐานอาจมีความเข้าใจได้ยาก
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20) เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด –19 ทาให้ต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการตรวจสอบให้ ส อดคล้ องกับ สถานการณ์ โดยให้ โ รงเรียนนาเอกสารทางการเงิ น บัญชี และพัส ดุ
พร้อมเอกสารการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน มาตรวจสอบที่สานักงานฯ ทาให้เอกสารที่ได้รับล่าช้า
ไม่ครบถ้วน และการให้คาแนะนาต่าง ๆ ไม่ครอบคลุมประเด็นข้อตรวจพบ ไม่เหมือนกับการไปตรวจสอบ
ที่โรงเรียนซึ่งสามารถให้คาแนะนาประเด็นปลีกย่อยต่างๆ ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามสภาพที่เป็นจริง
21) สถานศึกษาบางแห่ง ไม่ใช้ใบสาคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย และหลักฐานการจ่ายเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน มีกรรมการจ่ายเงินไม่ครบ 3 คน
2๒) เอกสารหลักฐานการดาเนินงานรายได้สถานศึกษาหรือกิจกรรมการใช้จ่ายเงิน ยังไม่ครบถ้วน
ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง และเอกสารประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วน สมบูร ณ์ทุกรายการ และไม่แนบโครงการ
และหลั ก ฐานการจ่ า ยที่ เ ป็ น ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ใบส าคั ญ รั บ เงิ น บิ ล เงิ น สด ไม่ ป ระทั บ ตราจ่ า ยเงิ น แล้ ว
และไม่ได้จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
23) การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
24) ผู้ปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติ
ในเรื่องที่โรงเรียนดาเนินการ
25) โรงเรี ย นไม่ ศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจหนั ง สื อ สั่ ง การของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน
26) ทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่องานตรวจสอบภายใน โดยผู้รับตรวจมองผู้ตรวจสอบ ในเชิงลบ
บรรยากาศขององค์ ก รจะมี ค วามตึ ง เครี ย ด ไม่ เ ป็ น มิ ต ร ไม่ ไ ว้ ว างใจในการให้ ข้ อ มู ล ปกปิ ด ข้ อ มู ล
ทาให้แก้ปัญหาไม่ตรงประเด็น ในทางตรงข้าม ผู้รับตรวจมองผู้ตรวจสอบในเชิงบวก บรรยากาศในองค์กร
ไม่ตึงเครียด ให้ความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือ ไว้วางใจและไม่หวาดระแวง ทาให้ผู้ตรวจสอบเข้าถึงข้อมูล
ที่แท้จริง สามารถให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะได้ตรงกับปัญหาและเป็นประโยชน์แก่หน่วยรับตรวจ
4.1.10 กลุ่มกฎหมายและคดี
1) ผู้ ร้ องเรี ย น ไม่ ส ่ งพยานหลั ก ฐานประกอบเรื่ อ งร้ องเรี ยน หรือ ส่ ง หลั กฐานที่ ไ ม่ เ กี่ย วกั บ
เรื่ องร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลผิดพลาด ไม่ชัดเจน
2) ผู้ ร้ อ งเรี ย นไม่ ทราบกระบวนการขั้ น ตอนการด าเนิ น การ ได้ เ ร่ ง รั ด โดยก าหนดระยะเวลา
หรือขอทราบผลการดาเนินการทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถดาเนินการทันตามเวลาที่กาหนด
3) ผู้ร้องเรียน ส่งเรื่องให้หน่วยงานหลายแห่งซ้าซ้อนในเรื่องเดียวกัน จึงเพิ่มภาระงานมากขึ้น
4) การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น คณะกรรมการร่วมดาเนินการ
5) การขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้รับความร่วมมือ
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6) ผู้ ร้ อ งเรี ย นท าการร้ อ งเรี ย นด้ ว ยวาจา โดยไม่ มี พ ยานหลั ก ฐานที่ จ ะมาสนั บ สนุ น ในเรื่ อ ง
ที่ร้องเรียน
7) ผู้ร้องเรียนต้องการทราบผลทันที และให้ได้รับการเยียวยาตามความพึงพอใจ หากไม่ได้ตาม
ที่พึงประสงค์จะร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่มีอานาจบังคับบัญชาเหนือกว่าและหน่วยงาน
ภายนอก ทาให้การแก้ปัญหาเกิดความล่าช้ายิ่งขึ้นไปอีก
8) การกระทาผิดวินัยส่วนมากเกิดจากการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เข้าใจ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ จึงทาให้เกิดการกระทาความผิดทางวินัย
9) ขั้นตอนการดาเนินการทางวินัย ตามระเบียบกาหนดระยะเวลาเร่งรัดไว้ กรณีสอบสวนวินัย
ไม่ร้ายแรงจานวน 90 วัน และสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 120 วัน คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็จตามกาหนดเวลา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019
10) การแสวงหาพยานหลักฐานมีความยุ่งยาก ไม่สามารถรวบรวมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีสาเหตุ
และปัจจัยต่างๆ เช่น พยานไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากยังไม่มีวิธีการคุ้มครองพยานที่เพียงพอ เป็นผลให้
การดาเนินการล่าช้า เนื่องจากต้องใช้พยานหลักฐานสนับสนุนการกระทาความผิดอย่างชัดแจ้ง
11) คณะกรรมการสอบสวนยังไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย ระเบียบการดาเนินการ
ทางวินัยเพียงพอ และยังขาดแคลนบุคลากรที่ มี ประสบการณ์เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย
นิติกร และผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ มีภาระหน้าที่อื่นๆ การนัดหมายเพื่อสอบปากคาพยานไม่ตรงกัน
จึงเป็นผลให้การดาเนินการสอบสวนล่าช้า
12) การพิจารณาการดาเนินการทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน อกศจ. และ กศจ.
เป็ น การใช้ดุล พินิ จ การเสนอความคิดเห็ นที่แตกต่า งกั น การช่ว ยเหลื อ ให้ การพิจารณาโทษสถานเบา
ไม่พิจารณาตามหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติ มติ คณะรัฐมนตรี จึงอาจจะมีผลในเรื่องของการปฏิบัติและละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
13) จานวนพยานที่เกี่ยวข้องมีจานวนมาก ประกอบด้วย นักเรียนจานวน 27 คน ผู้ปกครอง
ของนักเรียนจานวน 27 คน พยานที่เกี่ยวข้องอีกจานวนหนึ่ง เป็นผลให้กระบวนการสอบปากคาพยาน
เกิ ด ความยุ่ งยาก เช่ น พยานมี ภู มิ ล าเนาไม่ เ ป็น หลั ก แหล่ ง ระยะทางห่ า งไกล นั กเรี ย นย้ า ยไปเรี ย น
ที่โรงเรียนอื่น พยานไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากคา พยานจาเหตุการณ์ไม่ได้เนื่องจากเกิดขึ้นมานาน
แล้ว เกิดความยุ่งยากในการรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาดาเนินการ
14) การรายงานผลการดาเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดและการชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน
ให้กระทรวงการคลัง ทราบทางระบบออนไลน์มีขั้นตอนยุ่งยาก การส่งเอกสารจานวนมาก จึงไม่สามารถ
ทราบได้ว่าดาเนินการครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอนหรือไม่ เนื่องจาก เมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นกระทรวงการคลัง
ไม่แจ้งผลให้ทราบ
15) แนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเรียกค่าปรับผิดสัญญาในช่วงสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โควิ ด 2019 ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ไ ม่ ชั ด เจนมี ก ารแก้ ไ ขปรั บ เปลี่ ย น
ไปตามสถานการณ์ จึ ง เกิ ด ปั ญ หาการวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการในพิ จ ารณาการขอขยายระยะเวลา
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การทางานและการของดค่าปรับผิดสัญญา จึงทาให้ผู้ฟ้องคดีนาคดีมาฟ้องต่อศาล การเรียกค่าปรับและ
ดอกเบี้ยต้องรอคาพิพากษาศาล
16) ผู้ ฟ้ องคดี ส่ ง มอบงานล่ าช้ า ซึ่ง ความล่ าช้ าส่ ว นหนึ่ ง เกิ ดจากผู้ ฟ้ องคดี ไ ม่เ ข้า ทางานหรื อ
ให้คนงานเข้าทางานจานวนน้อยเมื่อเทียบกับภาระงาน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องเรียกค่าปรับคืนพร้อมดอกเบี้ย
หากผู้ฟ้องชนะคดีต้องคืนค่าปรับ ภาระของหน่วยงานในการเบิกจ่ายเงินชดใช้ตามคาสั่งศาล กรณีการจ่าย
ดอกเบี้ย หากทางราชการได้รับความเสียหายอาจต้องตรวจสอบผู้ต้องรับผิดทางละเมิด
17) กรณีสานักงาน ปปท.เขต 7 อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และสานักงาน ป.ป.ช.ประจา
จังหวัดราชบุรี ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน นั้น ไม่สามารถทราบได้ว่าวัตถุประสงค์การขอข้อมูล
นาไปใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องใด เอกสารหลักฐานที่เปิดเผยให้จึงมีความสาคัญหรือส่งผลกระทบ
ต่อหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไร แต่หากหน่วยงานปกปิดข้อมูลหรือไม่ส่งเอกสารให้ครบถ้วน
จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องดาเนินการให้ถูกต้อง เกิดความชัดเจน และรัดกุม
18) ปัญหาการจัดทาเอกสารยื่นต่อศาล กาหนดเวลาการให้จัดทาเอกสาร ภายใน 10 – 15 วัน
มีผลต่อการตรวจสอบรวมรวมระเบี ยบกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีจานวนมาก และเหตุการณ์
เกิดขึ้นมานานแล้วจึงมีปัญหาในการค้นหาเอกสาร
19) ในการสืบหาหลักทรัพย์ บางครั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ หรือให้ ความร่วมมือ
แต่ล่าช้า
20) งบประมาณในการจัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้ การจัดทาโครงการ การจัดหาวิทยากร
บุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจั ด ท าผลงานทางวิ ช าการ มี จ านวนจ ากั ด ไม่ เ พี ย งพอส าหรั บ การ ด าเนิ น การ
ให้เกิดผลสาเร็จ

4.2 ข้อเสนอแนะ
จากปั ญ หาและอุ ป สรรคในการปฏิ บั ติ ง านของกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึก ษาราชบุ รี เขต 1 แต่ ล ะกลุ่ ม ได้ มีข้ อเสนอแนะ เพื่ อนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒ นางาน
ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
4.2.1 กลุ่มอานวยการ
1) เมื่อมีการไปราชการเร่งด่วน ให้แจ้งบุคลากรในกลุ่มงานทราบ
- เมื่อข้าราชการต้องไปราชการเร่งด่วนควรแจ้งผู้อานวยการกลุ่มทราบ
- พิจารณานักศึกษาที่จะมาฝึกงาน ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถที่เรียน
- ควรให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามแบบหนังสือราชการ ตามระเบียบ
งานสารบรรณ
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2) หากมีการกาหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง
การไปราชการอื่นหรือการลาที่ไม่จาเป็น
3) หากมีการประชุมในประจาสัปดาห์ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านควรหลีกเลี่ยงการไปราชการ
ลากิจ ลาพักผ่อนที่ไม่จาเป็น
4) ควรให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบหนังสือราชการตามระเบียบ
5) ควรเพิ่มการตรวจสอบหนังสือราชการให้ละเอียดยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน เพื่อลดภาระงาน
ของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6) จั ด หาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ค วามช านาญการบ ารุ ง ดู แ ลรั ก ษา
สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่โดยตรง เพื่อให้การดาเนินงานมีความต่อเนื่องถูกต้องเรียบร้อย
7) เรื่ อ งงานควบคุ ม ภายควรมี ก ารด าเนิน การเสริ มสร้ า งความรู้ ค วามเข้ าใจในระบบ
การควบคุมภายใน ขั้น ตอนการดาเนิ นงาน และกฎระเบียบที่เ กี่ย วข้อ งให้ส ถานศึก ษาและบุค ลากร
ในสัง กัด เพื ่อ ใช้เ ป็น ข้อ มูล แนวทางปฏิ บั ติ ที่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ อ ย่ า งถาวร สามารถปรั บ ปรุ ง
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ได้
8) การประหยัดพลังงานควรมีการประชุมคณะทางาน เพื่อทบทวนปรับปรุงมาตรการใน
การประหยั ด พลั ง งานการก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบและให้ ถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตามมาตรการที่ ก าหนด
เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป
4.2.2 กลุ่มนโยบายและแผน
เพื่อให้การดาเนิ นงานของกลุ่ มนโยบายและแผน มีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ด้านการวางแผน
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี (Action Plan) ประเด็นสาคัญอยู่ที่การได้มาซึ่งความจาเป็น
ในการจั ดทาแผน และการวิเคราะห์โ อกาสผลส าเร็จที่เกิดจากแผนที่มีต่อเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น
ในปีต่อไปทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ จะมีการพัฒนาการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีการดาเนินงานในการสร้างความมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น โดยการการปรึ กษาหารือ
ถึ ง แนวทางในการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร ทิ ศ ทางในการขั บ เคลื่ อ นงานเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น รู ป ธรรม
รวมทั้ ง สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง และผลส าเร็ จ ที่ เ ป็ น เป้ า หมายของโครงการแต่ ล ะโครงการให้ เ กิ ด ความชั ด เจน
เพื่อ ให้ แผนปฏิ บั ติ การเป็ น เครื่ อ งมื อในการกาหนดแผนสู่ การปฏิ บัติ ที่มี ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล
ทาให้เกิดผลสาเร็จต่อองค์กร
(2) มีการเตรี ยมการ การวางแผนในการดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี พัฒนา
ให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนปฏิบัติการประจาปีล่วงหน้า เพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้ าใจในการจั ด ทาแผนปฏิบั ติก ารประจ าปี เช่น แนวนโยบายของหน่ว ยงานต้น สั ง กัด ทุก ระดั บ
กรอบระยะเวลาของแผน งบประมาณที่จัด สรร จัดเตรีย มข้อมู ล สารสนเทศที่เ กี่ยวข้ องและที่ทั นสมั ย
ให้พร้อมสาหรับการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
(3)
ด้ า นการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก าร ควรด าเนิ น การตามแผนที่ ก าหนดไว้
แต่อาจมีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ผู้รับผิดชอบโครงการต้องพยายามดาเนินกิจกรรมให้เป็นไป
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ตามแผนกาหนด ทั้งในด้านระยะเวลากิจกรรม รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดาเนิน
กิจกรรมได้ครบถ้วน
(4) ด้านการติดตามและประเมินผล ควรมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผน
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามแผน หรือเมื่อเกิดปัญหาควรให้คาปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จัดให้มีการสรุป รายงาน และประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการต่อผู้บริหาร
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโดยมีบุคลากรจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มาร่วมเป็น
เครือข่ายกับโรงเรียนในการติดตามและประเมินผล และควรกาหนดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน
รวมทั้งจัดทาแบบประเมินโครงการด้วย
(5) ผู้รับผิดชอบโครงการควรศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณนั้น ๆ
ว่าจังหวัดราชบุรี มีแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางใดแล้วจึงนาแนวทางมาประกอบการเสนอโครงการไปยัง
จังหวัดราชบุรี
(6) ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาราชบุรี เขต 1 จะต้อ งมี การวางแผนพัฒ นา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น
โดยวิ ธี การที่ ห ลากหลาย เช่ น การควบรวมโรงเรีย นขนาดเล็ ก เพื่ อ ให้ เกิ ด ขนาดที่ เ หมาะสมกับ บริ บ ท
ของเขตพื้นที่ รวมถึงการหารูปแบบในการบริหารจัดการให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเพื่อการใช้ ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป
(7) ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ลงพื้ น ที่ ทุ ก พื้ น ที่ แ ละ
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) ด้านงบประมาณ
(1) เมื่อโรงเรีย นได้รับ การจัดสรรงบประมาณ และมีเงินเหลื อจ่ายจากการดาเนินงาน บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิต หรือโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือจากการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้ว สามารถไปดาเนินการจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรีย นในสังกัด
โดยไม่มีการระงับการดาเนินการเพื่อนาคืนส่วนกลาง
(2) ใช้ระบบการจัดการความรู้ (knowledge management) ในองค์กร เพื่อเป็นการแบ่งปัน
ความรู้ในการทางานระหว่างเพื่อนร่วมงาน จะทาให้ความรู้ในการทางานเพิ่มพูนมากขึ้น และเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
(3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลือ
ได้ตามความต้องการเร่งด่วน
3) ด้านการติดตามประเมินผล
(1) ควรมีการบูรณาการระบบการรายงานการผลการดาเนินงานของ สพฐ. ให้สามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ เพื่อลดความซ้าซ้อน
(2) เนื่ อ งจากมี ร ะบบที่ ต้ อ งติ ด ตามและรายงานหลายระบบ และมี ก ารก าหนดระยะเวลา
ในการรายงานชัดเจน ผู้รับผิดชอบควรเร่งดาเนินการตั้งแต่ระยะแรก ๆ ที่มีการแจ้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในการรายงานไม่ทันตามกาหนด
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4.2.3 กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
1) ควรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อช่วย
พั ฒ นาการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาทางไกล เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และการสื่ อ สาร
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2) ควรมี การพัฒ นาบุ คลากรของส านัก งานเขตพื้น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต 1
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีดิจิทัล
3) ควรมีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดาเนินการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ และนวัตกรรม
4) ควรอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับครุภัณฑ์อุปกรณ์การรับสัญญาณปลายทางโครงการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มุ่งเน้นการปฏิบัติ และการแก้ปัญหาเบื้องต้น
5) สถานศึกษาควรสามารถนาค่าสาธารณูปโภคอื่นมาเบิกงบประมาณได้เพื่อทดแทนงบประมาณ
ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถเบิกงบประมาณได้
4.2.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1) มีการให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณ ถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ควรเตรียมหา
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เช่น วันเวลาทวีคูณ หรือจังหวัดเสี่ยงภัยที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่
2. การใช้สื่อ Social ควรมีการตรวจสอบให้ถูกต้อง ชัวร์ ก่อน แชร์
3. แนะนาผู้รับบานาญจัดทาหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้ขอรับบาเหน็จตกทอดให้ระบุ
บุคคลนอกเหนือจากทายาทตามกฎหมาย
4. เจ้าหน้าที่ต้องประสานงานทางด้านกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ แจ้งแนวปฏิบัติ
ให้ชัดเจนกับกรมการปกครองในการขอให้สอบปากคาทายาทเพื่อขอรับเงินกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
5. กรณีข้าราชการขอลาออกจากราชการ ถ้าอายุราชการไม่ถึง 10ปี จะไม่ได้รับบาเหน็จ
บานาญแต่ได้รั บ เงิน กองทุน บ าเหน็จ บ านาญ เป็นเงินสะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ ควรแนะนาให้ แจ้ง
ข้าราชการทราบเพื่อมาขอรับเงินดังกล่าว ซึ่งหากอายุราชการ 10 ปีขึ้นไป สามารถขอรับเงินบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ ทาง สพป.ราชบุ ความร่ว มมือ จากผู้ ปฏิบัติและหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒ นา
คุณภาพของงานอย่างเป็นระบบ
6. ติดต่อประสานงานผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดาเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้
7. โรงเรีย นต้องดาเนินการส่งเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทนของลู กจ้างภายในกาหนดเวลา
ที่แจ้ง ให้ปฏิบัติ เพื่อที่จะได้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง
8. โรงเรียนในสังกัดควรแจ้งการลาออกของลูกจ้างชั่วคราวทันทีที่มีการลาออก
9. โรงเรี ย นควรน าเงิ น ประกั นสั ญ ญา ส่ ง ฝากเข้า ส านั ก งานคลั ง จั งหวั ด ภายในเวลา
ที่กาหนด
รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

หน้า 342

10. โรงเรียนควรสาเนาเอกสารการจัดซื้อจั ดจ้างที่ได้รับงบประมาณ เก็บไว้ที่โรงเรียน
ทุกเรื่อง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการถอนคืนเงินประกันสัญญา
11. แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทุกคนใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของสถานพยาบาลของรัฐผ่านระบบจ่ายตรง โดยไม่ต้องสารองเงินจ่ายไปก่อน
12. แจ้งให้โรงเรียนทราบว่าเอกสารประกอบการเบิกเงินมีอะไรบ้าง ให้เตรียมเอกสาร
ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยสามารถดูในรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ สพป.ราชบุรี ในรายการ e-form
13. โรงเรียนควรทราบเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงการคลัง
และประเภทและอัตราเงิน บารุ งการศึกษาและค่าเล่ าเรียน เพื่อตรวจสอบรหั ส การรักษาก่อนส่ งเรื่อง
เบิกเงินมายังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
14. แจ้งโรงเรียนในสังกัดควรนาส่งเงินผ่าน Bill-payment ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
และตรวจสอบรหัสการนาส่งเงินก่อนทารายการผ่านธนาคาร
15. เปิดเครื่อง EDC ไว้ตลอดเวลา เพื่อรองรับการอัพเดทจากธนาคารกรุงไทย
16. เจ้ าหน้ าที่ต้องมีการติดตามทักท้ว ง ภายใน 15 วัน หากผู้ ยืมไม่ดาเนินการใด ๆ
ให้ดาเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืม
17. การขอเปลี่ ย นแปลงงบประมาณนั้ น ควรดาเนิ น การให้ ได้ รั บการอนุ มัติ จากผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด ก่อน 3 วันทาการสุดท้ายของปีงบประมาณ เพราะจะสามารถสร้างรหัสงบประมาณใหม่
ได้ทัน เนื่องจากต้องรอให้ระบบ GFMIS ประมวลผลและอัปเดต จึงสามารถวางเบิกจ่ายได้ และจัดทา PO
หรือสร้างเอกสารสารองเงินได้
18. มีการให้คาแนะนากับโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความ
เข้าใจ ในการศึกษาระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
19. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ได้รับมอบหมาย ควรจัดทาแผนในการจัดหาพัสดุ ในแต่ละโครงการ
กาหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ และระยะเวลาในการจั ดหาให้ ชัด เจน เมื่ อได้ รั บอนุ มั ติเ งิ น งบประมาณ ควรรี บ
ดาเนินการ เพื่อให้การดาเนินงานจัดหามีประสิทธิภาพและสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
20. ในการปฏิ บั ติ ง าน ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านต้ อ งมีค วามละเอี ย ดรอบคอบตรวจสอบเอกสาร
ให้ละเอียดก่อนที่จะมีการ บันทึกข้อมูลเข้าในระบบ GFMIS หากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
จะมีผลกระทบต่อหลายส่วนด้วยกัน เช่น เกี่ยวกับงบประมาณ แหล่งของเงิน ศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน
เป็นต้น
21. จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ
ในปีต่อไป
22. ควรมีการดาเนินการเขียนหมายเลขรหัสบนตัวครุภัณฑ์ให้ครบทุกรายการ
23. ควรมีการสารวจครุภัณฑ์ชารุดที่คงเหลืออยู่เพื่อดาเนินการจาหน่ายออกจากทะเบียน
ให้ยอดคงเหลือครุภัณฑ์ที่มีสถานะยังใช้งานได้เป็นปัจจุบัน
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24. งานที่ ร าชพั ส ดุ ควรให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าท าความเข้ า ใจกั บโรงเรี ย นเพื่ อ ศึ ก ษา
เกี่ยวกับรายละเอียด พร้อมกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องทุกครั้ง
25. มีการจัดทาแบบฟอร์มเอกสารที่โรงเรียนต้องใช้เกี่ยวกับงานที่ราชพัสดุแต่ละประเภท
และเอกสารตัวอย่าง เพื่อเป็นการอธิบายรายละเอียดขั้นตอนให้แก่โรงเรียน
4.2.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล
1) ควรพั ฒ นาบุ คลากรที่ รั บ ผิ ดชอบด้ า นบริ ห ารงานบุค คลให้ มีค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ ยวกั บ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2) ควรทบทวนบทบาทหน้ าที่ของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องให้ ชัดเจนเพื่อปรับกระบวนการและ
ขั้นตอนในการดาเนินงานให้กระชับและมีประสิทธิภาพรวดเร็ว
4.2.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) กลุ่มงานฝึกอบรม
(1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 จะน าสื่ ออิเ ล็ กทรอนิกส์ ที่ห ลากหลายช่องทาง เข้า มาใช้ในการฝึ กอบรม
ประชุม สัมมนา หรือกระบวนการพัฒนาอื่นๆ ทุกประเภท เป็นรูปแบบการสื่อสารทางไกล เช่น การใช้
แอพพลิเคชั่น Zoom google meet Microsoft team หรือสื่อ social media เช่น line group
facbook Live youtube หรือการ Live ถ่ายทอดสด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถได้รับความรู้โดย
ทั่วถึงกัน
(2) การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา รูปแบบทางไกล จะต้องเป็นการดาเนินการแบบ Active
( Active Training) มีการโต้ตอบสองทาง และให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้มีส่วนร่วม ฝึกปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์
มีการทากิจกรรม ร่วมกับวิทยากร และมีการประเมินผลโครงการ เช่นเดียวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
(3) การดาเนินการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา หรือการพัฒนาอื่นๆ จะใช้ทรัพยากรกระดาษ
ให้น้อยที่สุด โดยการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ให้มากที่สุด เพื่อความรวดเร็ว คล่องตัว ประหยัด
และสามารถดาเนินการได้ทุกเวลา เช่น การสอบถามความต้องการในการพัฒนา การตอบรับการเข้าอบรม
ด้วย google form การแชร์เอกสารและเนื้อหาการบรรยายของวิทยากรทาง google drive การประเมินผล
ความพึงพอใจทาง google form หรือ QR code เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความรู้กับบุคลากรของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทุกคน ได้มีความรู้ความสามารถในการจัดทาช่องทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
ดังกล่าว
(4) มีการจัดทาหลักสูตรการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องทุกปี และเผยแพร่
ทางเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยทุกกลุ่มงานร่วมกันจัดทาหลักสูตร
และแบบทดสอบ เมื่อผู้ เข้ารั บ การอบรมตามเนื้อหาที่กาหนดและทาแบบทดสอบผ่ านตามหลั กเกณฑ์
จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ
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ได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวกับงานในทุกกลุ่มงาน
และเพื่ อ เป็ น กการประตุ้ น ความสนใจของผู้ เ ข้ า อบรม จะมี ก ารจั ด ท าเกี ย รติ บั ต รยกย่ อ งให้ กั บ ผู้ ที่ มี
ความมุมานะ ใฝ่เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง โดยมอบให้กับผู้ที่อบรมทุกหลักสูตร
2) กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ
(1) มีการให้ความรู้และสอดแทรกหลักเกณฑ์ เข้าไปในการประชุม อบรม ปฐมนิเทศต่างๆ
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจที่ชัดเจน และปฏิบัติและระเบียบหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง แม้ในสถานการณ์
ที่ไม่สามารถไปศึกษาดูงาน การไปทาวิจัย หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศได้
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษาต่อ ให้มากขึ้น เพื่อเป็นการพัฒ นาตนเองให้สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพให้สูงขึ้น
(3) จัดทาทะเบียนคุมการลาศึกษาต่อของข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ปัจจุบัน ด้วยการจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์
3) กลุ่มงานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
(1) ประชาสัมพันธ์รางวัลการคัดเลือกต่างๆ ให้ทั่วถึง และมีระยะเวลาที่เหมาะสม เช่นช่วงปิด
ภาคเรียน เพื่อให้ให้ผู้สนใจจัดทาผลงานเข้ารับการคัดเลือกโดยไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
(2) ให้เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ควรได้รับรางวัล
ต่ า งๆ โดยให้ เ ครื อ ข่ า ยเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา คั ด เลื อ กภายในเครื อ ข่ า ยเป็ น การเบื้ อ งต้ น
เพื่อเป็นตัวแทนในระดับเครือข่าย เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่ต่อไป และมีเกียรติบัตรในระดับ
เครือข่ายให้กับตัวแทนของเครือข่ายด้วย
(3) เชิญชวนให้ประธานเครือข่ายช่วยกระตุ้นความสนใจของครูในเครือข่ายที่สังกัด และเห็น
ความสาคัญของการเข้ารับคัดเลือกในรางวัลต่างๆ
(4) แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู้ ส มควรได้ รั บ รางวั ล ต่ า งๆ ที่ เ หมาะสม เป็ น ธรรม
ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคัดเลือกนั้นๆ
(5) จัดพิธีหรือการมอบรางวัล โล่ เกียรติบัตร ที่เหมาะสม เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัล
4.2.7 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
1) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
(1) ปฏิบั ติหน้ าที่รั บ ผิ ดชอบ โครงการเสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงาน
เขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 (โรงเรียนสุ จริต) ต้องจัดวางระบบและการดาเนินงาน
ไว้ล่วงหน้า พร้อมดาเนินงานเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับระยะเวลาของปีงบประมาณ
(2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม มีดังนี้
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1. ผู้ บ ริ ห ารต้ องให้ ความส าคัญ สร้างความตระหนัก สร้างเจตคติที่ ดี ให้ ขวัญและ
กาลังใจแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเรียนรวม
2. สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และมีการประชุมพบปะผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือดูแลบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ
3. ควรจั ด ท าแนวทางหรื อ คู่ มื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพเด็ ก พิ ก ารในสถานศึ ก ษาและ
การจัดการเรี ยนรู้ ที่บ้านรวมทั้งให้ ความรู้เกี่ยวกับการบริห ารจัดการเรียนรวมแก่ผู้ บริหาร คุณครู และ
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพิการเรียนรวมทุกคน
4. โรงเรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวม มีการนิเทศจานวน
สถานศึกษาเพิ่มขึ้น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา
เรียนรวมให้มีนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยการประชุมออนไลน์ การจัดทาสื่อออนไลน์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์โควิด-19
(3) ควรมี ก ารด าเนิ น งานพัฒ นา/ส่ งเสริม การจั ด การเรี ย นรู้ เ พศวิ ถี ศึก ษาและทั ก ษะชี วิ ต
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม
(4) ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนจัดทาหลักสูตรการอบรมออนไลน์ในครั้งต่อไป
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(5) ควรมีก ารดาเนิ น งานพั ฒ นา/ส่ ง เสริม การนิเ ทศติด ตามในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ต่ างๆ
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(6) ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดกิจกรรม
(7) มีการอบรมเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการให้มากขึ้นจากเดิม
(8) มีการสร้างสื่อและรูปแบบที่ทันสมัย
(9) ผู้ ปฏิบัติหน้ าที่รั บผิ ดชอบ ต้องจัดวางระบบและการดาเนินงานไว้ล่ วงหน้าพร้อมดาเนินงาน
เป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับระยะเวลาของปีงบประมาณ
(10) กิจกรรมหรือโครงการจากส่วนกลางมีมากเกินไป ดังนั้นส่วนกลางควรมีโครงการให้น้อยลง
แต่ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น โครงการที่เกิดจากความต้องการที่ส อดคล้ องกับบริบทของเขตพื้นที่และโรงเรียน
ให้ ม ากขึ้ น บางโรงเรี ย นเป็ น โรงเรี ย นขนาดกลางและขนาดเล็ ก แต่ เข้ า ร่ ว มโครงการหลายโครงการ
ส่งผลให้ ครู ใช้เวลาส่ ว นมากมาทากิจ กรรมหรือโครงการต่างๆ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเ รีย นรู้
การวางแผนการใช้สื่อ การวางแผนการวัดผลและการสร้างเครื่ องมือวัดผลประเมินผลที่ห ลากหลายจึง
น้อยลงไปด้วย
(11) มอบนโยบายให้กลุ่ม/งานของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ทาวิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างน้อย
1 เรื่องต่อปี
(12) มอบนโยบายให้ศึกษานิเทศก์ทาวิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
(13) นิ เ ทศ ก ากั บ ติ ด ตามให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง และครู ผู้ ส อนท าวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นางาน
อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี
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(14) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เน้นการจัดโดยเขตพื้นที่การศึกษามากกว่า
ส่วนกลางที่จั ดเป็น ภูมิภาค เนื่องจากศึกษานิเทศก์เจ้าของพื้นที่มีความเข้าใจในความต้องการ ประเด็น
ที่ควรพั ฒ นา (รายละเอีย ดที่ ต้องพัฒ นา) มากกว่า การจัด โดยส่ ว นกลาง และให้ วิ ทยากรที่ยั งไม่ เข้ าใจ
สภาพของครูในแต่ละพื้นที่ไปรับเรื่องทีไม่ตรงความต้อง หรือตรงแต่น้อย
2) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
1) ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติมากขึ้น
2) พัฒนายกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยกาหนดค่าเป้าหมายดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ยร้อยละ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2563
2564 (+3%)
55.61
57.28
40.95
42.18
29.82
30.71
38.11
39.25
41.12
42.36

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเฉลี่ย
ค่าเป้าหมาย
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2563
2564 (+3%)
51.38
52.92
29.13
30.00
21.17
21.81
28.12
28.96
32.45
33.42

3) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
(1) ปีงบประมาณ 2564 ควรมีการดาเนินการเรื่องการพัฒนาจัดการศึกษาเรียนรวม เช่น
การจัดอบรมเรื่องการเขียนแผนการจัดการศึ กษาเฉพาะบุคคล(IEP) การให้ความรู้เรื่องการคัดกรองเด็ก
นักเรียนพิการ การจัดทาสื่อการเรียนการสอนและสื่อออนไลน์ เพิ่มช่องทางการให้บริการคุณครูการศึกษา
พิเศษที่ห ลากหลาย เช่น การสอบถามทางโทรศัพท์ เว็บไซด์การศึกษา แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์
อีเมล์ หรือLine เป็นต้น
(2) ควรสร้างความตระหนักเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 จะประกาศว่าสถานการณ์ผ่อนคลายแล้ว ควรสร้างให้เป็นนิสัย ยังคงต้องป้ องกัน
ตัวเองด้วยการสวมหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง ล้างมือและเว้นระยะห่างต่อไป
(3) โรงเรียนจัดศูนย์การเรียนรู้แบบย่อมบ้าน โดยขอความร่วมมือจากชุมชน จัดเป็นศูนย์
การเรียนรู้ร่วมกันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(4) โรงเรียนต้องการให้ต้นสังกัดดูแลช่วยเหลือเรื่องงบประมาณ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลือง
ที่โรงเรียนจาเป็นเป็นต้องใช้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว
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4) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
- การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาควรได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป
5) กลุ่มงานอื่น ๆ
(1) ควรมีช่องทางการติดต่อประสานงานที่ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว
(2) วิเคราะห์ วางแผน การดาเนินการให้ครบคลุ ม การเปิดเผยข้อมูล ถูกต้อง ชัดเจน
ทุกประเด็น และสืบค้นได้ง่าย
4.2.8 กลุม่ ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ด้านการวางแผน
2.1.1 ศึกษาแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ ทิศทางในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้เกิด ความเป็น
รูปธรรม รวมทั้งสิ่งที่คาดหวังและผลสาเร็จที่เป็นเป้าหมายของโครงการแต่ละโครงการให้เกิดความชัดเจน
เพื่อ ให้ แผนปฏิ บั ติ การเป็ น เครื่ อ งมื อในการกาหนดแผนสู่ การปฏิ บัติ ที่มี ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ล
ทาให้เกิดผลสาเร็จต่อองค์กร
2.1.2 เตรียมความพร้อมในการวางแผนปฏิบัติการประจาปีล่วงหน้า เพื่ อเป็นการสร้าง ความเข้าใจ
ในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
2.1.3 ด้านการดาเนิ น การตามแผนปฏิบัติการ ควรดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ แต่อาจ
มีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ผู้รับผิดชอบโครงการต้องพยายามดาเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
กาหนด ทั้งในด้านระยะเวลา กิจกรรม รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรม
ได้ครบถ้วน
2.2 ด้านงบประมาณ
2.2.1 ปรับแผนงาน/โครงการให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2.2.2 ส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษาควรมีงบประมาณสารอง เพื่อสามารถให้ความช่วยเหลื อได้
ตามความต้องการเร่งด่วน
2.3 ด้านการติดตามประเมินผล
2.3.1 ควรมีการบูรณาการระบบการรายงานการผลการดาเนินงาน ให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
เพื่อลดความซ้าซ้อน
2.3.2 เนื่ อ งจากมี ร ะบบที่ ต้ อ งติ ด ตามและรายงานหลายระบบ และมี ก ารก าหนดระยะเวลา
ในการรายงานชัดเจน ผู้รับผิดชอบควรเร่งดาเนินการตั้งแต่ระยะแรก ๆ ที่มีการแจ้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ในการรายงานไม่ทันตามกาหนด
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4.2.9 ตรวจสอบภายใน
1) จัดทาคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2) ให้จัดทาหลักฐานการดาเนินงานกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคตและกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ
เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทันการตรวจสอบภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของปีถัดไปเป็นอย่างช้า
3) ให้มีครูธุรการทาหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุประจาแต่ละโรงเรียน
4) ให้สถานศึกษาถือปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และกฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้อ ง และควรศึ ก ษาเรื่ อ งที่โ รงเรีย นด าเนิน การว่ าจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
ทางการเงินหรือตามระเบียบพัสดุฯและให้จัดทาหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
ให้จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากผู้บริหารสถานศึกษาก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง และ เรียกหลักฐาน
การจ่ายให้ครบถ้วนทุกรายการที่จ่ายเงินและตรวจสอบให้ถูกต้อง โดยใบสาคัญคู่จ่ ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน
จากเจ้าหนี้บุคคลภายนอก อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้ 1) ชื่อ สถานที่ อยู่ หรือที่ทาการของผู้รับเงิน
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน (3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร (4) จานวนเงินทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร (5) ลายมือชื่อผู้รับเงิน
5) ให้สถานศึกษารายงานผลการตรวจสอบให้ทันภายในกาหนด และทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
หนังสือแจ้งรายงานผลการตรวจสอบให้ชัดเจน เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้องต่อไป
6) ให้ โรงเรียนศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงสาเร็จ) ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12
มี น าคม 2562 และให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
และการจ่ายเงินทุกครั้งให้เรียกใบเสร็จรับเงินทันที พร้อมประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”
7) จัดทาคู่มือการตรวจสอบพัสดุประจาปีเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
8) ให้ ผู้ ป ฏิบั ติง านศึกษาตามแนวทางการ ด าเนิน งานตาม โครงการสนั บสนุนค่ าใช้จ่า ย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบ าลจนจบการศึกษาขั้ นพื้นฐาน ตามที่สานักงานคณะกรรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดในแต่ละปีงบประมาณ และดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอนของกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
9) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ แนวปฏิบัติ หนังสือ
สั่ งการที่เกี่ ย วข้อง รวมถึง กระบวนการหรือขั้น ตอนการปฏิบั ติงาน เพื่อ ให้ ส ามารถปฏิบัติ งานได้อย่า ง
ครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น
10) โรงเรียนและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ควรทาการศึกษาแนวการดาเนินงานฯ
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อยู่เสมอ
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11) โรงเรียนต้องมีการวางแผนกาหนดความต้องการก่อนการจัดหาพัสดุ ดาเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ และแนวปฏิบัติที่กาหนด
12) ให้โรงเรียนจัดเก็บเอกสารหลักฐานต้นเรื่องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
เป็นระบบง่ายต่อการตรวจสอบและสืบค้น
13) ให้โรงเรียนจัดทาทะเบียนคุมงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
ฯและครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะทาให้โรงเรียนสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิด ประโยชน์
อย่างสูงสุด เกิดความคุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
14) โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ควรศึกษาแนวทางการดาเนินงานฯ
ระเบี ยบ ข้อบังคับ ที่เกี่ย วข้องกับ การปฏิบัติงาน ซึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการ
ตรวจสอบการดาเนิ นงานการจั ดหาหนังสื อเรียน ตามแนวทางการดาเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564และ
ปฏิทินการดาเนินงานตามนโยบายฯ ให้โรงเรียนทราบ ทุกปี
15) โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ควรศึกษาแนวทางการดาเนินงานฯ
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ให้เหมาะสม
16) ควรวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ดาเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน
17) ควรมีการศึกษาแนวทางการดาเนินงานของเรื่องที่จะอบรมก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อจะ
ได้เข้าใจยิ่งขึ้น
18) เพื่อความโปร่งใสและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ให้ปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวัน
ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ และเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวัน ให้เป็น
ระบบ สามารถตรวจสอบและสืบค้นได้ง่าย
19) มีการวางแผนที่จะออกตรวจสอบโรงเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยอาศัยเวลา
จังหวะ และโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
20) ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอย่างน้อย 3 คน โดยใช้ใบสาคัญรับเงินเป็น
หลักฐานการจ่าย และระบุรายการจ่ายเงินว่าจ่ายเป็นค่าอะไร โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการดาเนินงานตาม
โครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าลจนจบการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
21) ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อ ง และควรศึกษาเรื่องที่โรงเรียนดาเนินการว่าจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบทางการเงินหรือ หรือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯและให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า
“จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย และระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้ง วัน เดือน
ปี ที่จ่ายกากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภท เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ และ ให้สถานศึกษา
จัดทารายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึ กษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
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22) ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ และแนวปฏิบัติในเรื่องที่โรงเรียนดาเนินการ
และให้เจ้าหน้าที่ที่จะเกษียณราชการหรือมีการโยกย้าย เป็นพี่เลี้ยงและสอนงานให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน
23) โรงเรี ย นควรศึ ก ษา และท าความเข้ า ใจหนั ง สื อ สั่ ง การ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน
ในด้านต่าง ๆ กรณีมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
24) การติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง
25) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
รวมทั้งสถานศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ควรมีการประสานงาน สพป.รบ.1 เพื่อขอทราบแนว
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป
4.2.10 กลุ่มกฎหมายและคดี
1) กาหนดช่ องทางการรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยน โดยผู ้ ร้ อ งเรีย นเกิด ความส ะดวกในการส่ ง
เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน
2) กรณี มี เ รื ่ อ งร้ อ งเรี ยนควรรายงานผู ้ บ ริ ห ารทราบทั น ที เ พื่อ ตรวจสอบข้อ มูล เบื้อ งต้ น
เพือ่ ลดจานวนเรื่องร้องเรียน กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา
3) ควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ใน สั ง กั ด
ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีวินัย เพื่อมิให้กระทาผิดระเบียบ กฎหมาย
4) จัดทาคู่มือ สาหรับ การร้องเรียนเพื่อให้ผู้ร้อ งเรียนมีความรู้ค วามเข้า ใจและร้องเรีย น
อย่างถูกต้อง
5) แจ้ ง และอธิ บ ายให้ ผู้ ร้ อ งเรี ย นทราบขั้ น ตอนกระบวนการร้ อ งเรี ย น โดยให้ แ นบ
พยานหลักฐานประกอบเรื่องร้ องเรี ยน และแจ้งให้ทราบถึงการนาพยานเอกสารอันเป็นเท็จมาประกบ
การร้องเรียน อาจต้องรับโทษ ทางอาญา
6) การด าเนิ น การทางวิ นั ย ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอน กฎหมาย และระเบี ย บก าหนด
โดยเคร่งครัด และต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จตามกาหนดเวลา
7) การแสวงหาพยานหลั กฐานให้ ได้มากที่สุดเพื่อนามาประกอบการพิจารณา โดยจัดหา
วิธีการให้ความคุ้มครองพยานอย่าให้ได้รับอันตรายใดๆ ทาความเข้าใจกับพยานว่าการให้ถ้อยคาจะไม่มี
ผลกระทบในภายหลัง แต่ถ้าพยานให้ถ้อยคาเป็นเท็จจะต้องรับผิดทางอาญา
8) การจัดอบรมให้ ความรู้ทางด้านการดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อให้ ส ามารถร่ ว มเป็ น คณะกรรมการสอบสวนวินัย เพื่อให้ มีป ระสบการณ์ และจัดหา
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรตามโครงสร้างของหน่วยงาน
9) คณะกรรมการสอบสวน อกศจ. และ กศจ.ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลงโทษตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติกาหนดอย่างถูกต้องและเหมาะสม
10) การป้องกันความเสียหายจากการทาละเมิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ควรวางแผนการดาเนิน เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการกระทาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ
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อันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการหรือบุคคลภายนอก ให้กับข้าราชการครูและบุคลาการศึกษา
ในช่องทางต่างๆ และเพิ่มเนื้ อหาความรู้เรื่ องการปฏิบัติเ กี่ยวกับความรั บผิ ดทางละเมิ ดของเจ้าหน้า ที่
ในการจัดทาโครงการอบรมกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
11) การรายงานผลการดาเนินการต่อกระทรวงการคลังทางระบบออนไลน์ กรณีต้องชดใช้
ค่าเสียหาย อันเกิดจาการกระทาละเมิด นิติกรผู้รับผิดชอบต้องจัดเก็บเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานชี้แจง
กระทรวงการคลังในภายหลังกรณีรายงานไม่ครบถ้วนถูกต้อง
12) การทาคาชี้ แ จง การทาคาให้ ก าร การทาคาให้การแก้คาคั ด ค้ า นคาให้ ก ารต่อศาล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องทาการศึกษารายละเอียดของสัญญา คาวินิจฉัยคาขอ รายละเอียดตามคาฟ้อง
ของผู้ฟ้องคดี เอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการยื่นต่อศาล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย
แนวปฏิบัติ และต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาของศาล ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาพิพากษา
ของศาล
13) นิติกรผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องส่งมอบตามความจาเป็น ถูกต้องและเหมาะสม ตามอานาจหน้าที่ และดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามที่หน่วยงานกาหนดไว้
14) ในปัจจุบันการสืบหาหลักทรัพย์จากหน่ วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจไม่ต้องแจ้งเวียน
หนังสือแต่สามารถแจ้งให้หน่วยงานในพื้นที่ของเจ้าหนี้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในพื้นที่ของหน่วยงาน
ได้โดยตรง เนื่องจากมีระบบออนไลน์เชื่อมโยงข้อมูลกันทั้งประเทศ
15) การประสานความร่วมมือภายในหน่วยงานของทุกกลุ่มงาน/หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ การจัดทาโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาในสั ง กั ด เป็ น รู ป แบบที ม ก ากั บ ดู แ ลตรวจสอบร่ ว มกั น ลั ก ษณะด าเนิ น การเป็ น เอกภาพ
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายกาหนด
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เอกสารอ้างอิง
1. แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. คาสั่งแบ่งหน้าที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
4. รายงานการติดตามประเมินผลการการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
5. รายงานผลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม/หน่วย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1

รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
1. นายยรรยงค์ เจริญศรี
2. นางรังษิยา
อมาตยคง
3. นางขวัญสุดา วงษ์แหยม
4. นางสาวฐาปณี พวงงาม
5. นาวสาวพุทธชาด ทองหยวก

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้จัดทา
1. นางสาวพุทธชาด
2. นางกาเนิด
3. นางพิศมัย
4. นายถิระวัฒน์
5. นางสาวชยาภร
6. นางสาวสมปอง

ทองหยวก
จันทราศรี
พงษ์พา
บุญประสพ
สารีรัตน์
สุธาพจน์

ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ออกแบบปกและรูปเล่ม
1. นางสาวณัฐธิดา สุทธิแสงจันทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนโยบายและแผน

รายงานผลการปฏิบัตงิ านสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
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