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 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เล่มนี ้ จัดท าขึ ้นเพื่อสรุปและ
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ได้ด าเนินงานทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย บทบาท อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
ของกลุ ่ม กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติที ่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ขั้นตอน การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน    
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทุกท่านที่สนับสนุน       
และให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ หวังว่ารายงานผลการปฏิบั ติงานเล่มนี้       
จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนด าเนินงาน เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ในครั้งต่อไป และน าปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะไปแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 พระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที ่ 5 )  พ.ศ .2545 มาตรา 3/1      
ได้บัญญัติว่าการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 9 ได้บัญญัติให้ส่วนราชการ ต้องจัดให้มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น และมาตรา 
16 วรรค 4 ก าหนดให้ “เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี” ทั้งนี้ เพ่ือน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน        
ของหน่วยงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่      
จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น เพ่ือให้
สอดรับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น และมาตรา 16 วรรค 4 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีทุกปี 
เพ่ือน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วย 4 บทหลัก ได้แก่ 1) บทน า  2) กฎระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  
3) ผลการปฏิบัติงาน และ 4) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ซึ่งได้สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564     
จากกลุ่มงาน จ านวน 10 กลุ่ม ดังนี้   
1. กลุ่มอ านวยการ 
 ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีปริมาณงาน จ านวน 29 เรื่อง         
2. กลุ่มงานประสานงาน มีปริมาณงาน จ านวน 1 เรื่อง  3. งานประชาสัมพันธ์ มีปริมาณงาน จ านวน 5 เรื่อง 
โดยด าเนินงานเกี่ยวกับจัดระบบบริหารองค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ให้กลุ่มภารกิจและ
งานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการ และด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอ านาจ 
หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบนรากฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจน
สนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษา
แก่สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล        
2. กลุ่มนโยบายและแผน 
   ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน จ านวน 4 เรื่อง 2. กลุ่มงาน
นโยบายและแผน มีปริมาณงาน 7 เร ื่อง 3. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ มีปริมาณงาน จ านวน 8 เรื่อง        
4. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน มีปริมาณงาน จ านวน 7 เรื่อง 5. งานอ่ืน ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย มีปริมาณ
งาน จ านวน 4 เรื่อง โดยด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย              
ให้สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไป    
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
ตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ 
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3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   มีปริมาณงาน 18 เรื่อง โดยด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการจัดการศึกษาทางไกล 
4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
   ประกอบด้วย 1 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานการเงิน มีปริมาณงาน จ านวน 55 เรื่อง โดยด าเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ 
ให้แก่หน่วยงาน รวมทั้งสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี  หรือแนวปฏิบัติ
ตลอดทั้งนโยบายของทางราชการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการวางแผน 
การด าเนินการตามแผน การก ากับ ติดตามผล และวิเคราะห์ผลการด าเนินการเพื่อพัฒนางานอย่างเป็นระบบ 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน จ านวน 2 เรื่อง 2. กลุ่มงาน
วางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ มีปริมาณงาน จ านวน 10 เรื่อง 3. กลุ่มงานสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง มีปริมาณงาน จ านวน 7 เรื่อง 4. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ มีปริมาณงาน 
จ านวน 17 เรื่อง โดยด าเนินงานเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอนและการลาออก  จากราชการ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ปฏิบัติการบริการและ
อ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ประกอบด้วย 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานฝึกอบรม มีปริมาณงาน จ านวน 7 เรื่อง 2. กลุ่มงาน
ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ มีปริมาณงาน จ านวน 3 เรื่อง 4. กลุ่มงาน
ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีปริมาณงาน จ านวน 2 เรื่อง        
โดยด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   ประกอบด้วย 8 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน จ านวน 5 เรื่อง 2. กลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ มีปริมาณงาน จ านวน 12 เรื่อง 3. กลุ่มงานวัดและ
ประเมินผลการศึกษา มีปริมาณงาน จ านวน 5 เรื่อง 4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา มีปริมาณงาน จ านวน 2 เรื่อง 5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
มีปริมาณงาน จ านวน 6 เรื่อง 6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีปริมาณงาน 
จ านวน 1 เรื่อง 7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา        
มีปริมาณงาน จ านวน 1 เรื่อง 8. งานอ่ืน ๆ มีปริมาณงาน จ านวน 3 เรื่อง โดยด าเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัย 
พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินติดตาม และตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางศึกษา เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
   ประกอบด้วย 5 กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน จ านวน 3 เรื่อง 2. กลุ่มงาน
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา มีปริมาณงาน จ านวน 16 เรื่อง 3. กลุ่มงานส่งเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากร      
เพ่ือการศึกษา มีปริมาณงาน จ านวน 7 เรื่อง 4. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน มีปริมาณงาน จ านวน 13 เรื่อง 
5. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ มีปริมาณงาน จ านวน 5 เรื่อง โดยด าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
   ประกอบด้วย 3 กลุ่มงาน ได้แก่ ๑. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน มีปริมาณงาน จ านวน 9 เรื่อง      
๒. กลุ่มงานบริหารการตรวจสอบ มีปริมาณงาน จ านวน 8 เรื่อง ๓. กลุ่มงานธุรการและสารสนเทศ มีปริมาณ
งาน จ านวน 5 เรื่อง โดยด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สินประเมินการบริหารความเสี่ยง ตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ     
กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด  
10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
   ประกอบด้วย กลุ่มงาน ได้แก่ 1. กลุ่มงานธุรการ มีปริมาณงาน จ านวน 7 เรื่อง โดยด าเนินงาน
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย สืบสวนและสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน    
การตรวจพิจารณาวินัย การร้องทุกข์ ฯลฯ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
   จากผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สามารถน ามาสังเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นปัญหาและอุปสรรค   
โดยภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดังนี้ 
   1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโ รงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน      
ต่ ากว่า 120 คนลงมาจ านวนมาก และมีโรงเรียนบางส่วนด าเนินการรวมหรือเลิกสถานศึกษา โดยน านักเรียน  
ไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
   2.  งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาในงวดแรกไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ท าให้เกิดปัญหา     
ในการด าเนินงาน 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ก าลังประสบปัญหาคือ การมีโรงเรียน
ขนาดเล็กจ านวนมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากรวัยเรียน มีจ านวนลดลง และความนิยมของ
ผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมากส่งผลให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ขาดแคลนครู และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา จึงลดลง         
อย่างต่อเนื่อง 
   4. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มีการจัดประชุม
ผู้บริหารโดยใช้ระบบทางไกล ท าให้การตรวจสอบการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหารเป็นไปได้ยาก เพราะบางท่าน
อาจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว แต่ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมจนจบท าให้ไม่ทราบเนื้อหาการประชุม  
   5. การรายงานระบบงานต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาโดยน าโปรแกรมต่าง ๆ  มาประยุกต์ใช้ ท าให้บุคลากร
ต้องศึกษาความรู้ ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าหรือผิดพลาดการรายงานในระบบได้ 
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   6. สถานศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีดิจิทัล จึงไมส่ามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
   7. การก าหนดอัตราก าลังของข้าราชการครูในสถานศึกษาในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการพัฒนาสถานศึกษา ในยุคปัจจุบัน 
   8. คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งให้ประเมินหลักสูตร มีความเชี่ยวชาญความรู้     
เฉพาะด้านในหลักสูตรที่ประเมินไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลการประเมินขาดความเชื่อมั่น ไม่ตรงประเด็นที่จะท าไป
พัฒนาหลักสูตร 
   9. การติดต่อประสานงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ค่อนข้างไม่สะดวก อาจส่งผลให้การด าเนินงานมีความคลาดเคลื่อนได้    
   10. การจัดเตรียมเอกสารยื่นต่อศาล มีระยะเวลาเวลาการเตรียมเอกสารค่อนข้างจ ากัด ต้องด าเนินการให้เสร็จ 
ภายใน 10 – 15 วัน ซ่ึงถ้าเป็นเรื่องเก่านานหลายปี ต้องใช้เวลาในการสืบค้นข้อมูล ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง นานพอสมควร ท าให้ไม่ทันภายในเวลาที่ก าหนด อาจเกิดความเสียหายต่อราชการได้ 
   11. งบประมาณในการจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ การจัดท าโครงการ การจัดหาวิทยากร บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานจัดท าผลงานทางวิชาการ มีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ 
  
ข้อเสนอแนะ 
   1. ถ้ามีการก าหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง การไปราชการอ่ืน
หรือการลาที่ไม่จ าเป็น 
   2. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจระบบการควบคุมภายใน  ขั้นตอนการด าเนินงาน  
และกฎระเบียบที่เก่ียวข้องให้สถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน 
   3. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับครูและบุคลากรในสังกัด
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  
   4. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรในสังกัดมีความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   5. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล มีความรู้ ความเข้าใจ
กฎระเบียบ เกี่ยวกับการบริหารด้านบุคคลมากยิ่งข้ึน 
   6. ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรได้ศึกษาต่อ เพ่ือน าความรู้มาพัฒนางาน และมีความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพให้สูงขึ้น 
   7. สถานศึกษาควรสร้างความสัมพันธ์และมีการประชุมพบปะผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ        
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือดูแลบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ 
   8. ควรมีการวิเคราะห์งาน วางแผนการด าเนินงาน ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานให้ชัดเจน และด าเนินงาน
ตามแผนที่ก าหนดไว้ให้บรรลุตามเป้าหมายภายในปีงบประมาณ และสามารถตรวจสอบได้ 
   9. ควรน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบสื่อสารทางไกล มาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
หรือกระบวนการพัฒนาอ่ืนๆ ทุกประเภท เช่น การใช้แอพพลิเคชั่น Zoom Google meet หรือสื่อ social 
media เช่น line group Facebook ฯลฯ เพ่ือหลีกเลี่ยงการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 1 

 

บทท่ี 1 

บทน า 

หลักการและเหตุผล  

     พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 16 
วรรค 4 ก าหนดให้ “เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี...” และในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 เพ่ือการบริหารส านักงาน การด าเนินงาน เพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์ และด าเนินงานตามโครงการของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้บรรลุประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการ
งบประมาณ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด
เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแลว ตองรายงานผลให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทราบ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงไดจดัท ารายการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่
จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใต้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้ งอยู่หมู่ที่  10 ถนนเสือป่า ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  มี พ้ืนที่                   
ในความรับผิดชอบ 6 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวนผึ้ง อ าเภอบ้านคา            
และอ าเภอวัดเพลงมีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 174 โรงเรียน 1 สาขา (ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563) 
โดยมีวิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และเป้าประสงค์ ดังนี้    

 วิสัยทัศน์  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน

ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดี และมีคุณภาพ 

 พันธกิจ  

    เพ่ิมโอกาสในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้แก่ ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง   
พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐาน 
และพัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย   

 ค่านิยมองค์กร  

 B : BEST PRACTICES หมายถึง มีผลงานดีเด่น (มีผลงานดีเด่นที่ได้จากการปฏิบัติงาน)  
 E : ENJOY หมายถึง มีความสุข (ท างานอย่างมีความสุข)  
 S : SERVICE MIND หมายถึง บริการด้วยใจ (ยิ้มแย้ม แจ่มใส พูดจาไพเราะ บริการรวดเร็ว)  
 T : TEAM WORK หมายถึง การท างานเป็นทีม (ร่วมคิด ร่วมท า รว่มรับผิดชอบ) 
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 เป้าประสงค์ 
         1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นสากล 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 4.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
 5.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
 
อ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ         
ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการและมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ  รวมทั้งก ากับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน    

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน               
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน

ด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ  เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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โมเดลส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

C-CROP & EQ Model 
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 แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม เกิดประสิทธิผล และคนมีความสุข เชื่อมโยง    
กับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนา        
ไว้ว่า “ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพและมาตรฐาน บริหารงาน
ด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งคนดีและมีคุณภาพ” ภายใต้
กรอบแนวคิด “เมืองแห่งคนดีและมีคุณภาพ” ซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้ 3 ประการ คือ  

1. พัฒนาคุณภาพนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีเหตุผล มีทักษะตามสมรรถนะส าคัญของหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
โดยการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ มีการบริหารงานตามวงจรคุณภาพ 
สร้างเครือข่ายทางวิชาการ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน น าเทคโนโลยีและสารสนเทศ                
มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และส่งเสริม ประสานงานกับองค์กรทางศาสนา เข้ามามีส่วนร่วม           
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

2. พัฒนาคุณภาพโรงเรียน เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นโรงเรียนแห่งความดี
และมีพัฒนาการจากการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 
มีการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาและนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้ง ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ คือ นักเรียนและ          
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  สร้างวัฒนธรรมองค์กร บริหารจัดการ           
แบบมีส่วนร่วม และขับเคลื่อนงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประกาศของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. พัฒนาคุณภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพมีผลการประเมินตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ผลการประเมินตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  ผลการประเมินการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หรือหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ 
และหลักความคุ้มค่าโดยผลการประเมินมีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าเดิม การขับเคลื่อนงานตามนโยบายมีมาตรการ
ในการด าเน ินงาน ด ังนี ้ 1) ให ้ความส าค ัญกับผู ้ร ับบร ิการ 2) บร ิหารจ ัดการแบบมุ ่ง ผลสัมฤทธิ์            
3) สร้างวัฒนธรรมองค์กร 4) บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และ 5) ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ      

กระบวนการขับเคลื่อนโมเดลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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ด้วยระบบประกันคุณภาพภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้รูปแบบครอพ แอน อีคิว        
(C-CROP & EQ MODEL) ในการบริหารจัดการที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการหลัก 
6 ประการ ดังนี้ 

1. C : Creative ปัญญาสร้างสรรค์  
ในการขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ยุค Thailand ๔.๐ คนและองค์กร ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง

โดยปรับเปลี ่ยนจากการท างานรูปแบบเดิม  ๆ ที ่คุ ้น เคย มาท างานแบบประสานความร่วมมือ      
สร้างพันธมิตรการท างานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ให้แต่ละส่วนงานได้พัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรม     
และน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

2. C : Customer Oriented ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ  
ผู ้ร ับบร ิการ  ได ้แก ่ ผู ้บร ิหาร  คร ู  น ัก เร ียน  ผู ้ปกครอง รวมทั ้งผู ้ม ีส ่วน เกี ่ยวข ้อ ง         

กับการจัดการศึกษาถือเป็นบุคคลส าคัญที่ต้องให้ความส าคัญ โดยการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน แนะน า        
และให้บริการอย่างเต็มก าลังความสามารถ เพราะจะท าให้บุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความสามารถในการพัฒนาตน 
พัฒนางาน และมีความสุข อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมให้ดียิ่งขึ้นได้ 

3. R : Results Based Management บริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์  
ด าเนินการโดยส่งเสริมสนับสนุน ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการ  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ให้มีการบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์     
หรือผลลัพธ์ของงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดเป็นหลัก มีการประเมินผลสัมฤทธิ์     
หรือผลลัพธ์ของการด าเนินงานทั้งระบบตามตัวชี้วัด ทั้งด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์           
ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) รวมทั้งก าหนดวัตถุประสงค์            
และเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ด้วยความร่วมมือของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่มมีระบบ
การบริหาร ที่ครอบคลุมทั้งด้านการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรการก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดผล         
การด าเนินงานการวัดผลประเมินผล ตรวจสอบ ผลการด าเนินงานและการให้รางวัลตอบแทน 

4. O : Organization Culture สร้างวัฒนธรรมองค์กร  
บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมกันสร้าง    

หรือก าหนดการกระท าหรือพฤติกรรมขึ้น เพ่ือยึดถือและปฏิบัติร่วมกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นธรรม
เนียมปฏิบัติในองค์กร ซึ่งส่งผลให้บุคลากรทุกคนได้แสดงออกถึงพฤติกรรมที่ดี อันเป็นรากฐานของการพัฒนา
องค์กร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เป็น “เมืองแห่งคนดีและมีคุณภาพ” 
อย่างยั่งยืน 

5. P : Participative Management บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและด าเนินการบริหาร

และจัดการศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร 
การวางแผนการตัดสินใจ การด าเนินงาน และประเมินผลมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
ในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ จัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เครือข่ายด าเนินกิจกรรม



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 6 

 

อย ่า งต่อเนื่อง และเน้นการสนับสนุนให้ โรงเรียนกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นร่วมมือกัน                 
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และคุณภาพการศึกษาให้มากที่สุด  

6. E : Sufficiency Economy น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์    
ใช้ในการบริหารจัดการ  

โดยให้ความส าคัญกับพัฒนาคน พัฒนาทีมงานให้มีความรู้ มีคุณธรรม คิดอย่างมีเหตุผล
ในการปฏิบ ัต ิงาน ท างานด้วยความพอประมาณเหมาะสมกับบร ิบท และบริหารความเสี ่ย ง         
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันในการท างาน เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

 7. Q : Quality Assurance of Education  การประกันคุณภาพการศึกษา  
ก าหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ     

และมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาตามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
และให้ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 7.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7.2 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 7.3 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 7.4 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 7.5 การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพภารศึกษา 
 7.6 การจัดให้มีการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7.7 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 7.8 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 1. กลุ่มอ านวยการ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                (ข) ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
                (ค) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
                (ง) งานเกี่ยวกับยานพาหนะ 
                (จ) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายในและพัฒนาองค์กร 
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                (ฉ) ประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
                (ช) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
                (ซ) งานสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                (ฌ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                (ญ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
                (ฎ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

2. กลุ่มนโยบายและแผน  มีอ านาจหน้าที่ดั้งต่อไปนี้ 
(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 
(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร

งบประมาณ 
(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

และแผน 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
    (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
    (ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
          4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

    (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
    (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารบัญชี 
    (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุ 
    (ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
    (จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ     

และงานบริหารสินทรัพย ์
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 (ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

5. กลุ่มบริหารงานบุคคล  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
    (ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
    (ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
    (ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออก

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน 

การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
    (ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
    (ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออก

บัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ  
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการด าเนินคดีของรัฐ    
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
 (ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
 (ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ 
 (ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ 
 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    (ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 7. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไป 
 (ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 (ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผล
การศึกษา 
 (ง )  วิจัย พัฒนา ส่ ง เสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกั นคุณภาพการศึกษา          
รวมทั้งประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 (ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
 (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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    (ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
               (ก) งานธุรการ 
 (ข) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
 (ค) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 (ง) งานส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ       
และสถาบันสังคมอ่ืน                                        
 (จ) งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นให้สมารถจัดการศึกษาสอดคล้อง           
กับนโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 
 (ฉ) งานส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (ช) งานส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด  
เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก       
และเยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
 (ซ) งานส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 (ฌ) งานประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข 
และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 (ญ) งานวิเทศสัมพันธ์ 
    (ฎ) งานประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
   (ฏ) งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    (ฐ) งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     (ฑ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
          9. หน่วยตรวจสอบภายใน   
               (ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน 
                (ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
               (ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
               (ง) ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
               (จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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  10. กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
          (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
          (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
          (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
         (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
         (จ) ด าเนินการเก่ียวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
         (ฉ) ด าเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. 
         (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
       (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
         (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย        
และงานคดีของรัฐ 
         (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่มกฎหมายและคด ี

 

กลุ่มบริหาร 

งานบุคคล 

กลุ่มพัฒนาครู    
และบุคลากร      
ทางการศึกษา 

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศและ         
การสื่อสาร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน 

 

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริม 
การจัดการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตาม    
และประเมินผล  
การจัดการศึกษา 

สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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บทท่ี 2 
กฎระเบียบ แนวปฏิบตัิที่เกี่ยวข้อง 

     
           เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ      
และด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่น
สร้างประโยชน์สูงสุด และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่ม จึงต้องด าเนิน            
ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. กลุ่มอ านวยการ 
 กลุ่มอ านวยการ มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
           1. ประกาศมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
            2. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที่ 10/2561 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561  
            3. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที ่636/2560 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 
            4. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที่ 190/2561 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561     
            5. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที่ 215/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561        
            6. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที่ 141/2561 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561         
            7. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที่ 124/2561 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561         
            8. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ที ่209/2561 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561      
           9. ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี  เขต 1  พ.ศ. 2557  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ 
พ.ศ. 2547 
          10. ตราสารมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอ าเภอวัดเพลง (ฉบับแก้ไข ปี 2549) 
          11. ตราสารมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดราชบุรี (ฉบับแก้ไข ปี 2549) 
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           12. ตราสารมูลนิธิการประถมศึกษา ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี (ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  พ.ศ. 2547) 
           13. ระเบียบส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการจักรยาน              
สู่อนาคต พ.ศ. 2538 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
            14. ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ เพ่ือการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  ประกาศ       
ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2543 
            15. ค าสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 3680 / 2561  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 
            16. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
            17. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ ว 107 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2542   
            18. รายละเอียดความคุ้มครองผู้ประกันชีวิต 
            19. ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
            20. มาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา   
            21. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม     
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548  
            22. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  17 พฤษภาคม  2548  ก าหนดให้ทุกหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
ลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 10-15  เทียบกับปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ ามันเชื้อเพลิง ของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2546 และให้ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดให้ตัวชี้วัด “ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงาน”  ซ่ึงเป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดยเริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นไป 
           23. มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2550 มีมติเห็นชอบให้น าเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการ
ใช้พลังงานของหน่วยงานราชการไปใช้ในการประเมินผลตัวชี้วัดประสิทธิภาพของส่วนราชการด้านการด าเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551 
             24. ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี วันที่ 25  สิงหาคม  2560 โดยมีเงื่อนไขให้การลดพลังงาน
เป็นการประเมินการใช้ไฟฟ้าและน้ ามัน (เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดที่ 4.2) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติ   
งานด้านพลังงาน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)โดยมีส านักงานนโยบายและแผน 
พลังงานเป็นเจ้าภาพให้ลดลงร้อยละ 10  เทียบกับค่ามาตรฐาน (ทุกเดือน)  เริ่มด าเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2560 ต่อเนื่องทุกเดือนจนถึงเดือนกันยายน 2561 ผ่าน www.e-report.energy.go.th  
           25. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524  
           26. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
           27. พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
           28. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            29. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   
พ.ศ. 2544 
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            30. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
            31. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 
            32. กฎกระทรวงก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2548 
            33. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
            34. กฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหา การเลือก
ประธาน กรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง  และการพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2546     
            35. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 
            36. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 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. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 
            42. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
            43. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการปี 2529 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            44. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ. 2525 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
               45. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 แก้ไขเพ่ิมเติม (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. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ.2524 
            47. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
            48. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  ข้อ 11 
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2. กลุ่มนโยบายและแผน 
 กลุ่มนโยบายและแผน มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
    1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
    3. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
   4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 
            6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
    7. พระราชบัญญัติการก าหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2552       
     8. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562  
     9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 
          10. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 
    11. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐  
          12. ระเบียบ/หลักเกณฑ์/วิธีการประเมินศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา            
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 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
     17. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

         18. แผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักนายกรัฐมนตรี 
    19. นโยบายการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    20. แนวทางการสนับสนุนงบประมาณของหน่วยงานอื่น 

      21. รายงานการศึกษา การวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
    22. คู่มือโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการวิเคราะห์เพ่ือการติดตามและประมาณการเศรษฐกิจ

จังหวัดราชบุรี 
           23. เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
          24. เอกสารการจัดท าค าของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
และของส านักงบประมาณ  
    25. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง 
แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
  1. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูล 
จราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550  
  2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 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. แนวทางการขอรับความเห็นชอบในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  ของหน่วยงานในสังกัด 
กระทรวงศึกษาธิการ  
  7. พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
  8. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ        
ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553  
  9. ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2553 
  10. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
          11. พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์. พ.ศ. 2563 
          12. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
          13. แนวทางการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
          14. มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
          15. มาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
         16. พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
       17. ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
 

4. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์   

 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551   
          1. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 108 ลงวันที่ 7 กันยายน 2559 
เรื่อง กระทรวงการคลังก าหนดให้ส่วนราชการสมัครเข้าใช้บริการระบบ KTB Corporate Online 
         2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว 109 ลงวันที่ 9 กันยายน 2559 
เรื่อง กระทรวงการคลังก าหนดตัวบุคคลผู้มีสิทธิเข้าใช้งานในระบบ KTB Corporate Online  
         3. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.2/ว.103 ลงวันที่ 1 กันยายน 2559 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน รับเงินและน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ 
          



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 17 

 

 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 36 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559  เรื่อง   
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจา่ยเงิน  รับเงินและน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ 
         5. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 36 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ่ายเงิน  รับเงินและน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ 

    6. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.3/ ว 76 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน  รับเงินและน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ 
         7. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0406.3/ ว 77 ลงวันที่6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง  
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการ่ายเงิน  รับเงินและน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ 
         8. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0406.3/ ว 99 ลงวันที่29 กรกฎาคม 2559 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน รับเงิน และน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ
อิเล็คทรอนิคส์ 
          9. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
        10. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 
        11. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 
        12. พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราการ พ.ศ. 2539 
       13. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ทุกฉบับ 
        14. กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ พ.ศ.2546 
        15. กฎกระทรวงก าหนดอัตราและวิธีการรับบ าเหน็จด ารงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
        16. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2527 
        17. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค 0420.9/ว53 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2552   
เรื่องการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ
 18. แนวปฏิบัติการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน
ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ 
       19. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเลคทรอนิกส์  
(Pensions., Electronic Filing) ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ  ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด        
ที่ กค 0420.7/ว63 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 
       20. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0432.4/ว 153 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เรื่องการยื่น
ขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions” Electronic Filing) ขยายโครงการ 
       21. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0432.4/ว21 ลงวันที่ 14 มกราคม 2559 เรื่อง      
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบ านาญด้วยตนเอง 
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       22. พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ  
และผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ พ.ศ. 2539 
       23. พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ   
และผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
       24. พระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการ  
และผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 

 25.  พระราชบัญญัติ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 
   26.  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และหนังสือแจ้งเวียนที่เก่ียวข้อง 

        27.  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2554 
        28.  ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ใช้โดยอนุโลม 
       29.  ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
        30.  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
        31.  พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553  
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555) 
        32. ปฏิบัติตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  304/2557  ลงวันที่ 
12 มีนาคม พ.ศ. 2557  เรื่อง  มอบอ านาจอนุมัติการเบิกเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล    
ได้มอบอ านาจให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
        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. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/283 ลงวันที่       
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 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2560 
        46. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
       47. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุ ม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 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. กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
       54. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 

  55. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ          
พ.ศ. 2550 
        56. หนังสือกระทรวงการคลัง  ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว126  ลงวันที่ 7  กันยายน  2548 
เรื่อง  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน 
        57. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04006/2279 ลงวันที่ 16             
ธันวาคม 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน 

 ๕๘. หนงัสือกระทรวงการคลัง 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
ทางการจัดท าบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS   
         63. คู่มือการเรียกรายงานระบบรับและน าเงินส่งคลังในระบบปฏิบัติการ (SAP R/3) ของส านัก
ก ากับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานก ากับและพัฒนา
ระบบงาน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.3 ว 122 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 
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          64. คู่มือการโอนจัดสรรและการโอนเปลี่ยนแปลงลงหน่วยรับงบประมาณระดับหน่วยเบิกจ่าย 
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
          65. ผังบัญชีมาตรฐานส าหรับหน่วยงานภาครัฐ Version 2560 กลุ่มงานมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ กรมบญัชีกลาง 
         66. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/ว 1803 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 คู่มือตามแนวทาง  
การจัดท าบัญชีตามระบบควบคุมการเบิกจ่ายเงินเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS   
         67. คู่มือการปฏิบัติงาน แนวทาง วิธีปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติงานที่พัฒนา
ปรับปรุงเพ่ิมเติม ของกรมบัญชีกลาง  
          68. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 264 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เรื่อง     
การส่งรายงานประจ าเดือน  
           69. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว 420  ลงวันที่    
29 มกราคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
           70. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว 541 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2561   
เรื่อง แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ  GFMIS  
           71. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ว 1176  ลงวันที่  28 มีนาคม 
2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
            72. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 281 ลงวันที่  23 กรกฎาคม 2555 เรื่อง 
แนวทางการตรวจสอบบัญชีของส่วนราชการในระบบ  GFMIS  
            73. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 4120  ลงวันที่  
12 ธันวาคม 2555 
  74. คู่มือการเข้าใช้โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของส านักการคลังและสินทรัพย์  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 75. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
          76. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
           77. คู่มือการใช้งานในระบบ e-GP ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
             78.  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 
              79.  ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 300/2557 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 
           80. คู่มือการใช้งานในระบบ GFMIS  
           81. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
           82. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์ 
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 – 4) 
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 83. ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2546 
           84. กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง คู่มือที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน 
 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ระเบียบการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง 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. พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ.2494 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม    
6. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
7. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507 

 8. พระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
9. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 10. พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
 11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 13. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 14. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยาฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

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     

หรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 19. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่า  

หรือต่ ากว่าขั้นต่ า หรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 
 20. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 
 21. กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 22. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 5) พ..ศ. 2537 ข้อ 3 “ข้อ 7 (3)...” 

 23. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 
 24. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2544                    
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 25. ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ          
และลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงข้ันสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือต าแหน่ง และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

 26. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย บ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
 27. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 
 28. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจ า      

ผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับ หรือต าแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
 29. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 
 30. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยบัตรประจ าตัวลูกจ้าง พ.ศ. 2531 

 31. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 32. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจ า พ.ศ. 2527 
 33. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2529 
 34. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 35. ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 36. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 
 37. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง                      

ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2552 (ตามบัญชี 41) 
 38. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
 39 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
 40. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเบิกเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครู

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 ส านักพระราชวัง 
 44. การขอพระราชทานน้ าหลวงอาบศพ ขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน       

การขอ 
พระราชทานหีบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง 

 45. ข้อเสนอแนะการปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชทานเพลิงไปพระราชทานยังต่างจังหวัด 
 46 ข้อก าหนดตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วย ระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2555 
 47. แนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 2555 
 48. แนวทางปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. 256 
 49. แนวทางการจัดสรรโควตา/ประกาศของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 50. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 23 

 

 51. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคล             
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 52. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษา       
ในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 

 53. ค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค        
ที ่1/2559 สั่ง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

 54. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1261/2555 ลงวันที่ 31 
กรกฎาคม 2555 เรื่อง มอบอ านาจการลาอุปสมบทและมอบหมายการออกหนังสือพระราชทาน        
พระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท 

 55. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1760/2556 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน  
2556 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจ า 

 56. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 383/2547 เรื่อง การมอบอ านาจ               
ในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทยและขอต่ออายุใบอนุญาตท างานให้ครูชาวต่างประเทศ สั่ง ณ วันที่ 
28 มกราคม พ.ศ. 2547 

 57. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 511/2559 เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 

 58. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอ านาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 59. ประกาศส านักพระราชวัง เรื่อง เครื่องเกียรติยศประกอบศพที่ได้รับพระราชทาน ลงวันที่   
9 เมษายน 2545 

 60. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค      
เรื่อง ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค      
ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 

 61. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง
ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ ากว่าสายสะพาย ประจ าปี 2560 

 62. ประกาศส านักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง การก าหนดรูปแบบและรายการ ก.ค.ศ.16 และแฟ้มประวัติ
ระบบเอกสาร 

 63. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

 64. ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2553 

 65. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข       
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 

 66. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
แทนเก่ียวกับพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 
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 67. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 68. ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่อง หลักเกณฑ์        
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งบุคลากร       
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 

 69. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/177 ลงวันที่ 24 มกราคม 2550           
เรื่องการหารือออกบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ) 

 70. คู่มือนายทะเบียน Version 4 ระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาล 
 71. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542  
 72. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่  กค 0428/ว 47 ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2558           

เรื่องการปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 
 73. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการให้ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของต าแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้งในแต่ละระดับ 

 74. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 6 ลงวันที่ 13 มกราคม 2518               
เรื่อง การพิจารณาปรับปรุงสมุดประวัติข้าราชการ 

 75. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว255 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2524 
เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งย้อนหลัง 

 76. หนังสือส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 117  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2540 
เรื่อง ระบบเปิดในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 

 77. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2518 เรื่อง ก.พ.7 แบบใหม่   
และแฟ้มประวัติข้าราชการ 

 78. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 1007/ว 40 ลงวันที่ 28  พฤศจิกายน  2518 เรื่องคู่มือการจัดท า    
ก.พ.7 แบบใหม ่

 79. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ สร 0705/ว15 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2521 เรื่องการสับเปลี่ยน    
หรือการโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน 

 80. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราการพลเรือน 

 81. หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐาน
และแนวทางการก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการ  
พลเรือนสามัญ 

 82. หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008/ว 28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2553 

 83. หนังสือส านักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1012/ว 6 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่องการปรับ
เงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 84. หนังสือส านักงาน 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. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค 0422.2/ว 376 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553              
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 

 91. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 1304/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2544 เรื่องหลักเกณฑ์  
และวิธีการในการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนและปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน 
         92. หนังสือส านักงาน ก.ค. 0415/ว.23  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 
           93. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0203.2/ว 2  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่อง การก าหนด   
ให้ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2523            
ด ารงต าแหน่งหรือด ารงต าแหน่งที่มีวิทยฐานะและให้ได้รับเงินเดือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
        94. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.2/ว 1 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 เรื่องการปรับ
อัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          95. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/482 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์  
และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          96. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.2/440 ลงวันที่ 21 เมษายน 2551 เรื่อง การแต่งตั้ง 
ครูผู้ช่วยให้ด ารงต าแหน่งครู 
         97. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.8/ว 10 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552 เรื่อง
ซักซ้อมแนวปฏิบัติการเลื ่อนขั ้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ    
เฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
          98. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 / ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
          99. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4 / 1100 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 
         100. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.3 / 3724  ลงวันที่ 21 กันยายน  2553 
        101. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กันยายน 2554 
         102. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว9  ลงวันที่  21 พฤษภาคม 2556 เรื่องหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           103. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 10 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่องการปรับ
เงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและกรณีเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)  
 104. หนังสือส านักงาน ก.ค. ที่ ศธ 0206.7/ว 25 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึน 
 105. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 20 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559  
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 106. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 24  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 107. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 26 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 
 108. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 109. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 22 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
 110. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/06395 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
 111. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/32 ลงวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2561   
 112. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 14 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 
 113. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 114. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 115. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 116. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่องการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 117. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่องการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
เกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 118.  หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่องเกณฑ์
อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
 119. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง
มาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 120. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่องการลด
ระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะสายงานการ
สอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานบริหารการศึกษา 
 121. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 122. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
 123. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา 
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 124. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก ์ 
              125. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา 
 126. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 127. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 1811/951 
ลงวันที่ 21 มกราคม 2541 เรื่อง มอบอ านาจการออกหนังสือแสดงความเสียใจ 
 128. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04006/1039 ลง
วันที่ 17  กุมภาพันธ์  2547 
 129. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/4520 
ลงวันที่ 13  มีนาคม  2550  เรื่อง  การจัดท าทะเบียนต าแหน่งและบัญชีถือจ่ ายอัตราเงินประจ าต าแหน่ง / 
เงินวิทยฐานะ (เพ่ิมเติมระหว่างปี) 
 130. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ04009/ว 11520 
ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2551  เรื่อง การจัดท าบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนและบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้าง
ประจ าประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
 131. หนังส ือส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐาน ที ่ ศธ 04009/1426      
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2554 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
 132. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/3546  ลงวันที่ 
8 สิงหาคม 2554 เรื่อง ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปี       
ของพนักงานราชการ (หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล , แนวปฏิบัติในการด าเนินการพิจารณาเลื่อน
ค่าตอบแทนประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.5554) 
 133. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2092 
ลงวันที่ 25 เมษายน 2556 เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) 
 134. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 4632 ลงวันที่ 
6 กันยายน 2556 เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2556) 
 135. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2867 
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ าขั้นสูงและการเลื่อนเงินเดือน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) 
 136. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5615 
ลงวันที่  4  ธันวาคม  2558 
 137. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว 1488 ลงวันที่ 
12 เมษายน  2559 
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 138. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว 1686  
ลงวันที่  27  เมษายน  2559 
 139. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 2250  
ลงวันที่  2  มิถุนายน  2559 
 140. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก  ที่ ศธ 04009/ว 954 
ลงวันที่  18  ตุลาคม  2559 
 141. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4522  
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 
 142. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009 / 6955 ลงวันที่ 
3 พฤศจิกายน  2560 
 143. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว7254 ลงวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2560 
 144. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 729 
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 
 145. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 /ว 2816 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
 146. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3285 
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 
 147. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2480 
ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  
 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกฎ ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 ๑. ระเบียบการกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 
 ๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 
 ๓. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
 ๔.. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1070/2557 เรื่อง มอบอ านาจการพิจารณา
อนุมัติ/อนุญาตการลาไปต่างประเทศ (เฉพาะกรณีทุนส่วนตัวที่ไม่ผูกพันกับงบประมาณของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  
  ๕. แนวปฏิบัติส าหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 6. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
 7. แนวปฏิบัติการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ต าแหน่งผู้อ านวยการ    
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8. แนวปฏิบัติการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

  ๙. แนวปฏิบัติการพัฒนาก่อนแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 
          10. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
            11. หลักสูตรการพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งคร ู
 

7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
        1. ระเบียบงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2548 

  2. มาตรฐานเขตพ้ืนที่การศึกษา 2560 แก้ไขแล้ว 2561 
  3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิม 
  4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 5. การด าเนินงานเ พ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
ซึ่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ด าเนินงานตามนโยบายภายใต้ กรอบยุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม  

 6. ตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 2561 ตัวชี้วัดที่ 4.2.9 

 7. ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

 8. ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดั บปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
       1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 
       2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545     
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

       3. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
       4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
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       5. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
       6. มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต        
ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       7. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 
       8. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก เพ่ือเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
        9. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเข้าเรียน
ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
     10. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546 
     11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ  ส าหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครอง
ซึ่งมีเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอาศัยอยู่ 
      12. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      13. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
      14. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
     15. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      16. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 
      17. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 
      18. พระราชบัญญัติการก าหนดขั้นตอนและแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2552       
      19. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียน ของสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน 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 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  
    24. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

      25. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2543  
      26. พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2563 
      27. ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ         
และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมด าเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2563     
     28. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548   
      29. มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม
ของลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด 
              - ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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      30. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื ่อง  มาตรการในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด 
     31. แนวปฏิบัติการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 

9. หน่วยตรวจสอบภายใน 

 หน่วยตรวจสอบภายใน มีระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
           1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560ได้บัญญัติสาระส าคัญในหมวด 5 
หน้าที่ของรัฐด้านการศึกษา โดยมาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสอง
ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและบัญญัติเกี่ยวกับ    
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายว่า ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลพัฒนา หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษารัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน 
           ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 10วรรค
หนึ่งได้บัญญัติไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
           ๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
           4. พระราชบัญญัติ วินัย การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
           ๕. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
            ๖. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
            ๗. ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
              ๘. ระเบียบส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ว่าด้วยเงินกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคต          
พ.ศ. 2538 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542 
              ๙. ระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 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. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าด้วยการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงิน
รายได้สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙  
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          ๑๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ พ.ศ. 2549 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 
          ๑๖. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555 
          ๑๗. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
พ.ศ. ๒๕๕0 
        ๑๘. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 
        ๑๙. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 
        ๒0. ระเบยีบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ 
        ๒๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม 
ระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552  
        2๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  
พ.ศ. 2553 
           ๒๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการการจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
           ๒๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
          ๒๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุต ร     
พ.ศ. 2561 
          ๒๖. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
        2๗. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 
        2๘. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562 
        ๒๙. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2554 
         ๓0. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2560 
        ๓๑. พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน    
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2555 
         3๒. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2556 
        3๓. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555  
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        3๔. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 
        3๕. คู่มือการเงิน การคลัง สวัสดิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
        ๓๖. คู่มือการด าเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน กองทุนเพ่ือโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๕๙) 
        ๓๗. คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2548  
        ๓๘. คู่มือการตรวจสอบภายในสถานศึกษาตามแนวการตรวจสอบการควบคุมทรัพย์สิน                   
ของหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สิงหาคม 2548 
           ๓๙. คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๔๙ 
           ๔0. คู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 
           ๔๑. คู่มือการตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/มัธยมศึกษา : หน่วยตรวจสอบ
ภายในส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  
              4๒. คู่มือการปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2555  
           4๓. คู่มือการตรวจสอบสถานศึกษาด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาที่ปฏิบัติตามระบบ    
การควบคุม การเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 กลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 
             4๔. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 
             4๕. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. 2560 
           4๖. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
           ๔๗. ข้อบังคับว่าด้วยกองทุนชลอ  กองสุทธิ์ใจ เพ่ือการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  
           ๔๘. ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง             
           ๔๙. ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 
           ๕0. แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
           ๕๑. แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน     
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
           5๒. แนวทางตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ หน่วยตรวจสอบภายในส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรกฎาคม 2555) 
           5๓. แนวทางการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
กองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กันยายน 2559 
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            5๔. แนวทางการตรวจสอบทางด้านการเงิน การบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
           5๕. แนวทางการด าเนินงานของตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
           5๖. แนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓           
           5๗. มาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
กรมบัญชีกลาง พ.ศ. ๒๕๔๕ 
           ๕๘. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 135/2550 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2550 เรื่อง มอบอ านาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน 
           ๕๙. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 92/2553 ลงวันที่ 25 มกราคม 2553 
เรื่อง มอบอ านาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน (เพ่ิมเติม) 
           ๖0. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 66/2560 เรื่อง
มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
            ๖๑. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 564/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 
2561 เรื่อง มอบอ านาจการจัดที่พักและการก าหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก 
ของทางราชการ 
            ๖๒. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 155/2562 ลงวันที่   
29 พฤษภาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
            6๓. ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 161/2562 ลงวันที่     
4 มิถุนายน  2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมและการจัดการศึกษา
ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
            ๖๔. ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๓๔๑/2560 ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา       
            ๖๕. ค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๓๗๘ / ๒๕๖๒      
ลงวันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้ งคณะกรรมการนิ เทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม               
และการจัดการศึกษาในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒            
           ๖๖. ค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๔๖๓ / ๒๕๖๒      
ลงวันที่ ๒o พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
           ๖๗. ค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ ศธ ๖ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 
           ๖๘. ค าสั่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ที่ ๑๘๔  /๒๕๖๓ ลงวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการนิเทศ ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิด     
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ภาคเรียน ที่ ๑/๒๕๖๓ การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงาน
กองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษ) 
            6๙. หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค. 0416.3/ว 380 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2546 แนวปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในภาคราชการ เรื่องการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการวางแผนการตรวจสอบ      
            ๗0. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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
ตามค าร้องขอของตนเอง) (กค 0409.5/10347 5 เม.ย.48) 
            ๗๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.5/ว 99  ลงวันที่  24 มิถุนายน 2548  เรื่อง ประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การก าหนดสถาบันการเงินเพ่ือสิทธิในการเบิกค่าเช่าบ้าน 
              ๗๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.5/19  ลงวันที่ 13  มีนาคม 2549 เรื่องสิทธิการเบิก           
ค่าเช่าบ้านข้าราชการย้ายตามค าร้องของตนเอง 
              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. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ 04012/ว 37 ลงวันที่          
5 มิถุนายน 2555   
            7๗. หนังสือการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว2658 ลงวันที่         
30 ธันวาคม 2559 
            7๘. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค0422.3/ว257 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เรื่อง
ประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน 
            7๙. หนังสือส านักเลขาธิการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 275 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 
2560 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 
            ๘0. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/ว 2539 
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 
            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. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04012/ว 255 ลงวันที่     
16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 
            8๔. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/ว 22  ลว. 12 มกราคม 2561 เรื่อง 
ประเภทและอัตราค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา 
            8๕. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04012/ว 255 ลงวันที่    
16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 
            ๘๖. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ  0๔0๑๒/ว ๔๔๒    
ลงวันที่ ๑0 กันยายน ๒๕๖๒ เรื่องแนวทางการตรวจสอบภายในส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ๘๗. หนังสือการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.  256๒ (เงินตกเบิก ค าสั่ งที่ผู้ มีอ านาจลงนามอนุมัติ เดือน          
สิงหาคม 256๒ – ธันวาคม 256๒ และกรณีตกค้าง) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว8๖0 ลงวันที่ 
1๑ กุมภาพันธ์ 256๓ 
            ๘๘. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04012/ว 10 ลงวันที่ 14 
มกราคม 2562 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระของส่วนราชการ 
            ๙๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด  
ที่ กค.(กวจ) 0405.2/ว116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือ
ใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) 
            ๙๒. หนังสือการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เงินตกเบิกค าสั่งที่ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติเดือนมกราคม – มีนาคม 
256๓) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว ๒๔0๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม 256๓ 
            ๙๓. หนังสือการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ (เงินตกเบิกค าสั่งที่ผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ เดือนเมษายน – มิถุนายน 
256๓) ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ04009/ว ๔๒๖๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม 256๓ 
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10. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 กลุ่มกฎหมายและคด ีมีระเบียบ กฎหมาย อ้างอิง แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
           1. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  
          2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
             3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม)  
   4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2551 
   5. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
   6. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยวิธีการออกค าสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้า ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 
   7. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ                
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2551 
   8. ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ                
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 
   9. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549 
         10. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอ านาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561 
         11. กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าส านักงานเขต
พ้ืนที่ 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. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
  16. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
  17. ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560    
         18. มาตรการบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2563  
         19. แนวปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค าพิพากษา                 
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0530.71/ว.107 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2544 
         20. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือ
ส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.9/ว 18 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2560 
  21. ประมวลกฎหมายอาญา 
  22. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  23. กฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ ตามลักษณะเรื่องท่ีขอรับค าปรึกษา 
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บทบาท อ านาจหน้าที่ ของกลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

1. กลุ่มอ านวยการ 
  งานอ านวยการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหาร
องค์การ การประสานงานและให้บริการ สนับสนุน ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สามารถบริหารจัดการ และด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอ านาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลบนรากฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ อุปกรณ์ทางการศึกษาและทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
             1. ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             2. ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการ 
             3. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
             4. งานเกี่ยวกับยานพาหนะ 
             5. จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายในและพัฒนาองค์กร 
             6. ประสานงาน งานการสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
             7. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
             8. งานสวัสดิการ สวัสดภิาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             9. ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน  
ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
            11.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย 
  

2. กลุ่มนโยบายและแผน  

 กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบายให้
สถานศึกษา จัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน เป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบ ที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วมการบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) 
โดยมีกระบวนการวางแผนการด าเนินการตามแผน การก ากับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ มีบทบาท  
อ านาจหน้าที่ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้  
  1. จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา        
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น   
          2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณ   
          3. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ            
ตามนโยบายและแผน 
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  4. ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ โอนสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  

 

3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีบทบาท อ านาจหน้าที่       
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา          
พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ  และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และการจัดการศึกษา  
 ๓. ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ๔. ด าเนินงานวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รับผิดชอบในการด าเนินงาน รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน 
และประสานงาน การด าเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้แก่หน่วยงาน รวมทั้ง
สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี หรือแนวปฏิบัติ ตลอดทั้งนโยบาย   
ของทางราชการ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการวางแผน           
การด าเนินการตามแผน การก ากับ ติดตามผล และวิเคราะห์ผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนางานอย่าง        
เป็นระบบ มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานการเงิน 
 ๒. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
 ๓. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
 ๔. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 

  ๕. ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ             
และงานบริหารสินทรัพย์ 
  ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          กลุ่มบริหารงานบุคคลมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
2. ส่งเสริม สนับสนุน การมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
3. วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอนและการลาออก  

จากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔. ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน                   
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๕. จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

  ๖. จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
   ๗. ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตร
ประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
   ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
 

6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  กลุ่ ม พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา มีบทบาท อ านาจหน้ าที่  ตาม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
  1. ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง   
  2. ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
  3.  ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 

 4. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  5. ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 
  6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา
ระดับ ก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ  
  2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตร 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   
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ      
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กร 
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 3. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา  สอดคล้อง         
กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 
  4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
  5. ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี        
ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชน          
และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 ๗. ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 ๘. ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดและส่งเสริมป้องกัน แก้ไข และคุ้มครอง 
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ๙. ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
 ๑0. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
 ๑๑. ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๑๒. ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 ๑๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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9. กลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน 
  หน่วยตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 
  1. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สิน 
  ๒. ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 
          ๓. ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
          ๔. ด าเนินการอ่ืนเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
          ๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 
 

 10. กลุ่มกฎหมายและคดี  

  กลุ่มกฎหมายและคดี ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
          1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
  2. ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน          
  3. ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
  4. ด าเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
  5. ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
  6. ด าเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
  7. ด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญาและคดีอ่ืนๆ ของรัฐ 
  8. ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  9. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ                                                                                                                  
        10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย เช่น ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดราชบุรี 
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บทท่ี 3 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1             
ได้ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่ โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ      
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน จ าแนกรายกลุ่มได้ดังนี้ 
               

กลุ่มอ านวยการ 
          ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มอ านวยการ ได้ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่            
โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  บรรลุผลส าเร็จ         
ตามเป้าหมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ดังนี้  

1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
        1. ชื่องาน การจัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

      1.1.1) เชิงปริมาณ 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รายงานผลในเว็บไซต์ส านักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา สพฐ. จ านวน 2 รอบ/ปีงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการโดยมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานที่ 2 
ใช้ข้อมูลและผลการประเมินจาก PMQA และ ITA และจัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในมาตรฐานที่ 3 
สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้  ซึ่งผลคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีดังนี้ 
                  ตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีผลงานที่แสดงความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้  
                       - ประเด็นการพิจารณา ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบความส าเร็จตามภารกิจของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจาก
การด าเนินงาน ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา        
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจนเกิด
ประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับและสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ 
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ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก 
              ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
                       - ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดและมีผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)        
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
                             (1) ระดับการศึกษาปฐมวัย 
                             (2) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
             ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
                     - ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
                          - ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)  
                           - ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (Ordinary Nation 
Education Test : O-NET)  (บูรณาการกับกลยุทธ์ ตชว.ที่ 6) 
                          - ประเด็นการพิจารณา 4 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร แกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (บูรณาการ
กับกลยุทธ์ ตชว.ที่ 8) 
                           - ประเด็นการพิจารณา 5  ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์            
และการเขียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
                                      (1) ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                      (2) ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก 
            ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน   
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
                    - ประเด็นการพิจารณาที่ 1 จ านวนประชากรวัยเรียน  ที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา  
ภาคบังคับเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (บูรณาการกับกลยุทธ์ ตชว.ที่ 15) 
                      - ประเด็นการพิจารณาท่ี 2 อัตราการออกกลางคันลดลง 
                     - ประเด็นการพิจารณาที่ 3 อัตราการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นของผู้ เรียนที่จบ       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ใช้ผลการประเมินจากกลยุทธ์ ตชว.ที่ 15) 
                     - ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความต้องการพิเศษ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ    
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                             (1) เด็กพิการเรียนรวม 
                              (2) เด็กด้อยโอกาส 
                              (3) เด็กที่มีความสามารถพิเศษ 

           - ประเด็นการพิจารณาท่ี 5 ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จบหลักสูตรได้ศึกษาต่อ       
ในสายอาชีพหรือมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ (ใช้ผลการประเมินจากกลยุทธ์ ตชว.ที่ 14) 
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
            ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
                    - ประเด็นการพิจารณา ผลงานดี เด่นที่ประสบความส าเร็จ  เป็นที่ประจักษ์            
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง   ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษา เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป  โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ. ให้การรับรอง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดหรือรางวัลเทียบเคียง และเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน 
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีมาก 
             ตัวบ่งชี้ที่  6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและ            
จัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ 
                   - ประเด็นการพิจารณา ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและ            
การจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงาน    
ของกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ
ครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วย 
ผลคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

          1.1.2) เชิงคุณภาพ 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  รายงานผลการด าเนินงาน
มาตรฐาน เขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต ามแบบฟอร์มที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดผ่านระบบ  http://mesobec.moe.go.th/std  ได้ถูกต้องครบถ้วน 
ภายในระยะเวลาที่ สพฐ. ก าหนด โดยได้รับคะแนนจากผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม  
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      2. ชือ่งาน การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า                  
      2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

     2.1.1) เชิงปริมาณ 
                  1) ประชุมก่อนจัดท าค าสั่งมอบหมาย จ านวน 1 ครั้ง 
                  2) จัดท าค าสั่งมอบหมาย ของ ผอ.เขตพ้ืนที่และรอง ผอ.เขตพ้ืนที่ จ านวน 1 ครั้ง 
                  3) จัดท าค าสั่งข้าราชการและลูกจ้าง จ านวน 1 ครั้ง 
                  4) จัดท าค าสั่งของข้าราชการและลูกจ้างเฉพาะกลุ่มศึกษานิเทศก์ จ านวน 1 ครั้ง 
                  5) จัดท าค าสั่งมอบหมายลูกจ้าง (เฉพาะผู้ท าความสะอาด) จ านวน 1 ครั้ง 
                  6) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.ราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติงานตามค าสั่งฯ จ านวน 73 คน 

 2.1.2) เชิงคุณภาพ   
   บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ

ปฏิบัติ งานตามที่ ได้ รับมอบหมาย ท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์  ตามเป้าหมายของหน่วยงาน                
งานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

 
        3. ชื่องาน การจัดหา การซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงานฯ  
           3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
   3.1.1) เชิงปริมาณ 
     1) การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ จ านวน 150 ครั้ง 
                         2) การจัดหาซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ จ านวน 54 ครั้ง 
               3.1.2) เชิงคุณภาพ   
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 
มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอและมีระบบการสื่อสารทันสมัยพร้อมใช้งาน ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ 
 

        4. ชือ่งาน งานปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
            4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

  4.1.1) เชิงปริมาณ 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ด าเนินการเกี่ยวกับงานปรับปรุงและพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม จ านวน 6 งาน ดังนี้ 

          1) จัดท าป้ายบุคลากรประจ ากลุ่มทุกกลุ่ม จ านวน 10 กลุ่ม 

            2) จัดท าป้ายชื่อห้องประชุม และป้ายต้อนรับห้องประชุม จ านวน 4 ห้อง ได้แก่ 
หอประชุมปักษาสวรรค์ ห้องประชุมพุดพิชญา ห้องประชุมหิรัญญิการ์ และห้องประชุมลดาวัลย์ 

              3) ด าเนินการรื้อถอนป้อมยาม  เพ่ือเตรียมพ้ืนที่สร้างหลังคาคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ 
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              4) ด าเนินการรื้อย้ายโรงจอดรถยนต์ เพ่ือเตรียมพ้ืนที่ในการสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา
อเนกประสงค์ และประตูทางเข้าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

             5) ด าเนินการซ่อมแซมอาคารกาสะลอง เพ่ือใช้เป็นที่พักผ่อนส าหรับพนักงานขับรถยนต์ 
              6) ด าเนินการซ่อมแซมระบบน้ าประปา และระบบระบายน้ าของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  4.1.2) เชิงคุณภาพ 

           1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความร่มรื่นสะอาด เป็น
ส านักงานน่าอยู่ มีความปลอดภัย มีภาพลักษณ์และสภาพแวดล้อมที่ดี เ อ้ือต่อการปฏิบัติงานและ          
การให้บริการ 

           2) ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่ดี        

      
 5. ชื่องาน  การจัดสวัสดิการส านักงาน จัดหรีดเคารพศพ, จัดเตรียมของเยี่ยม ของที่ระลึกตามที่

ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
         5.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
            5.1.1) เชิงปริมาณ 
                      1) จัดเยี่ยมบุคลากรในส านักงาน ที่เจ็บป่วยและพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือที่บ้าน 
(ของเยี่ยมในวงเงิน 1,000 บาท) จ านวน 3 ราย         
                        2) เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพของข้าราชการและลูกจ้างในส านักงาน  ที่เสียชีวิต 
รวมทั้งบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่เสียชีวิต จ านวน 1 ราย 
                        3) จัดหรีดคาราวะศพ ผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งบิดา มารดา ภรรยาและครู           
ที่เสียชีวิต จ านวน 10 ราย 
               5.1.2) เชิงคุณภาพ                                                
                        1) ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราว นอกเหนือไปจากสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการ  
                        2) เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว   
                       3) บริการหรือจัดกิจกรรมอันก่อให้เกิดประโยชน์  แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว 
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      6. ชื่องาน  รวบรวมเงินบริจาคงานกฐินพระราชทาน และงานขอความร่วมมือจ าหน่ายสิ่งของ
ต่าง ๆ ของ สพฐ. และหน่วยงานอ่ืน 

           6.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                6.1.1) เชิงปริมาณ 
                       1) บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ได้ร่วมบริจาคเงินในงานกฐินพระราชทาน สพฐ. ปี 2564 เป็นจ านวนเงิน  10,000 บาท 
                        2) ข้าราชการครูและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมซื้อดอกมะลิวันแม่แห่งชาติ จ านวน 1,000 ดอก เป็นเงิน 10,000 บาท 
                     3) บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา  
ร่วมสนับสนุนการจ าหน่ายสลากกาชาดการกุศล ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท 
         6.1.2) เชิงคุณภาพ                                                
                     1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้ความร่วมมือให้ความส าคัญในการบริจาคเงิน
ท าบุญและร่วมงานกุศล เป็นประจ าทุกปี  
                    2)  บุคลากร ในสั งกั ด มีจิ ตส านึ ก  ระลึ กถึ งพระคุณแม่ และบทบาทของแม่                  
ที่มีต่อครอบครัวในวันแม่แห่งชาติ 
 
      7. ชื่องาน กองทุน/มูลนิธิ 
           7.1. ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

     7.1.1) เชิงปริมาณ 
           1. มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอ าเภอวัดเพลง 

                              1) จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอ าเภอวัดเพลง   
เมื่อวันที่  29 ตุลาคม 2564 
                            2) จัดท าหนังสือแจ้งประชุม และระเบียบวาระการประชุม เพ่ือแจ้งคณะกรรมการ 
จ านวน 10 คน มีต าแหน่งประธานกรรมการ 1 คน ต าแหน่งรองประธานกรรมการ 1 คน           
ต าแหน่งกรรมการ 5 คน ต าแหน่งเหรัญญิก จ านวน 1 คน ต าแหน่งเลขานุการ จ านวน 1 คน  
                                      - นายถวิล     ศรีจันทร์แก้ว  ประธานกรรมการ      
                                      - นายส าราญ  สุขาภิรมย์     รองประธานกรรมการ 
                                      - นางสุนันท์   อยู่พงษ์พิทักษ์  เหรัญญิก             
                                      - นางวัลนิภา  สุวรรณสอาด   เลขานุการ          
                            3) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพ่ืออนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุม
อนุญาตผู้ด าเนินการตรวจบัญชีรับรองงบดุลในปีต่อไป พิจารณาจ่ายเงินผลประโยชน์ประจ าปี ฐานะการเงิน
และงบดุลประจ าปี  2563   
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                           ฐานะการเงินและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
                          สินทรัพย์      เงินฝากประจ า      จ านวนเงิน       240,563.87   บาท 

                                                      เงินฝากออมทรัพย์  จ านวนเงิน        13,459.07     บาท 
                          รวม            จ านวนเงิน                              254,022.94    บาท 
                          หนี้สิน         (ค่าสอบบัญชี ปี 2563)                  2,000.00    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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดสรรเงิน        
ให้นักเรียนในอ าเภอวัดเพลง  จ านวน 7 คน ๆ ละ 1,000 บาท  เป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บาท  โดยคัดเลือก
จากโรงเรียน 7 แห่ง ในเขตอ าเภอวัดเพลง และเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
      5) การจัดสรรเงินผลประโยชน์ของมูลนิธิ ประจ าปี 2563 (ดอกผลสะสม)  
จากรายงานฐานะการเงินและงบดุล เมื่อสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  มูลนิธิดอกผลสุทธิในส่วนที่เหลือ
จากการจัดสรรให้โรงเรียนในอ าเภอวัดเพลงทั้ ง 7 แห่ง จ านวน 30,030.54 บาท โดยที่ประชุม
คณะกรรมการ มูลนิธิได้พิจารณาเงินผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ จ านวน 30,030.54 บาท 
โดยจัดสรรดังนี้  
              - มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในเขตอ าเภอวัดเพลงทุกโรงเรียน               
ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  โดยจัดสรรให้โรงเรียนในอ าเภอวัดเพลง จ านวน  7,000 บาท จ านวน 7 
ทุน ๆ  ละ  1,000 บาท และจัดสรรเงินให้โรงเรียนในเครือข่าย จ านวน 9 เครือข่าย  ๆละ  1 ทุน  ๆ   ละ   1,000  บาท 

             - ค่าใช้จ่ายในการประชุม เช่น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ตามที่จ่ายจริง 
จ านวน 9,000 บาท 

              - ส าหรับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  ส าหรับซื้อเครื่อง
อุปโภคบริโภค ในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท 
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 2. มูลนิธิการประถมศึกษา ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี 
     1) ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการประถมศึกษา ส านักงาน
การประถมศึกษา จังหวัดราชบุรี  โดยจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563  
                2) จัดท าหนังสือแจ้งประชุมและระเบียบวาระการประชุม  เพ่ือแจ้งกรรมการ
จ านวน 15 คน มีต าแหน่งประธานกรรมการจ านวน 1 คน  ต าแหน่งรองประธานกรรมการ จ านวน 2 คน    
ต าแหน่งกรรมการ จ านวน  9  คน ต าแหน่งเหรัญญิก จ านวน 1 คน ต าแหน่งเลขานุการ จ านวน 1 คน 
ต าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน  
                  - นายสุกรี      สวามิภักดิ์      ประธานกรรมการ      
                  - นายถวิล      ศรีจันทร์แก้ว   รองประธานกรรมการ 

        - นายส าราญ   สุขาภิรมย์      รองประธานกรรมการ  
        - นางสุนันท์    อยู่พงษ์พิทักษ์   เหรัญญิก 
        - นายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล   เลขานุการ       
     3) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ  เพ่ืออนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุม

อนุญาตผู้ด าเนินการตรวจบัญชีรับรองงบดุลในปีต่อไป ฐานะการเงินและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
        สินทรัพย์       เงินสดในมือ          จ านวนเงิน             1,000.00    บาท 
                          เงินฝากประจ า       จ านวนเงิน      1,194,131.49    บาท 
                          เงินฝากประจ า       จ านวนเงิน         242,528.57    บาท 
                          เงินฝากออมทรัพย์  จ านวนเงิน            44,884.61     บาท 
                          รวม                    จ านวนเงิน         288,413.18     บาท 
        
  หนี้สิน           ค่าสอบบัญชี ปี 2563                       2,000.00     บาท 
                           รวม                                             2,000.00     บาท 
 
        ทุนมูลนิธิ        ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก                    200,000.00   บาท 
                     ทุนสมทบสะสม                              48,528.55   บาท 
                      รวม                                          248,525.55   บาท 
      ดอกผลสะสม  ดอกผลสะสม ถึงปี 2563                  41,068.55    บาท 
                          (รายได้ (ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายประจ าปี          (3,183.92)    บาท 
                      รวม                                             37,884.63   บาท 
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 4) การใช้จ่ายและจ านวนเงินคงเหลือจากการจัดสรรผลประโยชน์ของมูลนิธิ
ประถมศึกษาจังหวัด สปจ.ราชบุรี ประจ าปี 2562 จ านวนเงิน  188,875.58 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ที่ 

รายการเงินคงเหลือจาก 
การจัดสรรผลประโยชน์ 

ประจ าปี 2562 

เงินคงเหลือ 
ประจ าปี 
2562 

เงิน
จัดสรร 

เงิน
จัดสรร 
ที่ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

1 
2 

งบประมาณทั้งหมด  
เงินช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา 
เครื่องเขียน เสื้อผ้า อาหารกลางวัน ได้รับภัยพิบัติ 
ในสถานศึกษา หรือมีความบกพร่องทางร่างกาย ยอด
จัดสรร จ านวน  80,000 บาท ดังนี้ 
2.1 สพป.ราชบุรี เขต 1  
2.2 สพป.ราชบุรี เขต 2 

๑๘๘,๘๗๕.๕๘   
 

 
 
 
 
 

50,000 
30,000 

 
 
 
 
 
- 

6,000 

 
 
 
 
 

50,000 
24,000   

2 เงินช่วยเหลือข้าราชการครูและลูกจ้าง   30,000 - 30,000 
3 เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา    

ขั้นพื้นฐาน จัดสรรเป็นคราวๆ ยอดจัดสรร จ านวน 
60,000 บาท ตามรายการ ดังนี้ 
3.1 งานมุทิตาจิต ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้า ประจ าปี 2562 ของ สพป.ราชบุรี 
เขต 1  
3.2 งานมุทิตาจิต ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้าง ประจ าปี 2562 ของ สพป.ราชบุรี 
เขต 2  
3.3 ร่วมทอดผ้าป่า สพป.ราชบุรี เขต 1  

  
 
 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
20,000 

 
 
 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
20,000 

 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
- 
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 3. มูลนิธิการศึกษาเกษม ศรีวิรัตน์ 
                1) ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาเกษม ศรีวิรั ตน์     
โดยจัดประชุม เมื่อวันที ่22 ตุลาคม 2563 
       2) จัดท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการประชุมและระเบียบวาระการประชุม กรรมการ    
ชุดจ านวน 10 คน มีต าแหน่งประธานกรรมการจ านวน 1 คน  ต าแหน่งรองประธานกรรมการ จ านวน 1 คน  
ต าแหน่งกรรมการ จ านวน  6 คน ต าแหน่งเหรัญญิก จ านวน 1 คน ต าแหน่งเลขานุการ จ านวน 1 คน  

         - นายถวิล     ศรีจันทร์แก้ว      ประธานกรรมการ    
         - นายสุริยา    พิทูรสกุล          รองประธานกรรมการ 
         - นางสุนันท์   อยู่พงษ์พิทักษ์    เหรัญญิก             
         - นางวัลนิภา  สุวรรณสะอาด เลขานุการ   

    3) น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพ่ืออนุมัติ และเสนอให้ที่ประชุมอนุญาต
ผู้ด าเนินการตรวจบัญชีรับรองงบดุลในปีต่อไป 

        ฐานะการเงินและงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
        สินทรัพย์    เงินสดในมือ                                     1,000.00    บาท 
                       เงินฝากประจ า                                44,884.61    บาท                
                       เงินฝากออมทรัพย์                            42,528.51    บาท 
                       รวม                                           288,413.18    บาท  

        หนี้สิน       ค่าสอบบัญชี ปี 2562 - 2563             1,000.00     บาท   

        ทุนมูลนิธิ    ทุนจดทะเบียนเริ่มแรก                      200,000.00   บาท 
                       ทุนสมทบสะสม                                 48,528.55   บาท 
                       รวม                                             248,528.55   บาท 

        ดอกผลสะสม  
                       รวมดอกผลสะสม                               41,068.55   บาท      
 

 
ที ่

รายการเงินคงเหลือจาก 
การจัดสรรผลประโยชน์ 

ประจ าปี 2562 

เงินคงเหลือ 
ประจ าปี 
2562 

เงินจัดสรร เงินจัดสรร 
ที่ใช้ไป 

 
คงเหลือ 

4 เงินจัดสรรเพ่ือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืนๆ              
เพ่ือสาธารณประโยชน์ 

 10,000 - 10,000 

5 ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562   2,000 2,000 - 
6 ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ประจ าปี 2562  1,651.24 1,651.24 - 
7 ค่าอาหารว่าง   1,050 1,050 - 
 รวมทั้งสิ้น ๑๘๘,๘๗๕.๕๘ 184,701.24 70,701.24 118,174.34 
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                  4) คณะกรรมการมูลนิธิมีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินผลประโยชน์ของมูลนิธิฯ 
(ดอกผลสะสม) ซึ่งมี จ านวน 37,884.63 บาท  เพ่ือช่วยเหลือกิจการการศึกษาตามวัตถุประสงค์       
ของมูลนิธิที่ก าหนด  มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. เพ่ือเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และเขต 2 ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  
 2. ช่วยเหลือวัสดุอุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนซึ่งไม่สามารถ
จะช่วยตัวเองได้ 
 3. สนับสนุนนักเรียนยากจนที่เรียนดีให้มีโอกาสเรียนในระดับที่สูงขึ้น 
 4. เพ่ือด าเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืน  ๆเพ่ือสาธารณประโยชน์ 
 5. ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด  
                      โดยจัดสรรให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และ เขต 2 
แห่งละ 10,000 บาท และจัดสรรให้กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่เดือดร้อนฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 จ านวน 
10,000 บาท ส าหรับเงินคงเหลือ จ านวน 7,884.63 บาท เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในข้อ 2 , 3            
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการประชุมของมูลนิธิฯ  
               7.1.2) เชิงคุณภาพ 
                        1) นักเรียนในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบรี  
เขต 1 และเขต 2 ที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนให้มีโอกาสเรียน     
ในระดับสูงขึ้น 
                      2) นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน
ด้านวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 
                         3) ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือที่ ได้รับภัยพิบัติ            
ในสถานศึกษา 
 
 8. ชื่องาน กองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคต ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
         8.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

      8.1.1) เชิงปริมาณ 
                          1) ด าเนินการให้ผู้กู้เงินตามล าดับที่ได้จัดไว้ 
 2) ผู้ ได้รับเงินกู้ยืมกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคต  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 7 ราย ๆ ละ 20,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 140,000  บาท 
 8.1.2) เชิงคุณภาพ  

       ผู้ที่ยื่นกู้ได้น าเงินไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต  นอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจาก
ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกติ 
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     9. ชื่องาน กองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ  เพื่อการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี 
           9.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     9.1.1) เชิงปริมาณ 
           จ านวนผู้กู้ยืมเงินกองทุนชลอ  กองสุทธิ์ใจ  เพ่ือการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี        
มีทั้งสิ้น 9 ราย รายละ 20,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 180,000 บาท 
 9.1.2) เชิงคุณภาพ  

  ผู้กู้ เ งินจากกองทุนได้รับเงินกู้จากกองทุน  เ พ่ือน าไปใช้ประโยชน์นอกเหนือ           
จากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการเป็นกรณีปกต ิ
 
      10. ชื่องาน การให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามงานวิจัยของนักศึกษา              
           10.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

      10.1.1) เชิงปริมาณ 
 ให้ความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น  10  ครั้ง 

         10.1.2) เชิงคุณภาพ   
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถามของหน่วยงานและผู้ขอความร่วมมือได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์  
  
     11. ชื่องาน การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและ สพฐ. 
            11.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               11.1.1) เชิงปริมาณ 

               - แจ้งหนังสือราชการให้ทุกกลุ่ม  จ านวน 1  เรื่อง 
 11.1.2) เชิงคุณภาพ   
  - บุคลากรทุกกลุ่มและหน่วยงานในสังกัดทราบและมีแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 
 12. ชื่องาน งานการจัดเวรยามรักษาการณ์ของส านักงาน 
     12.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
             12.1.1) เชิงปริมาณ  

                1) แต่งตั้งค าสั่งอยู่เวร-ตรวจเวรรักษาการณ์ จ านวน  12 ครั้งๆ ละ 45 คน 
               2) แต่งตั้งค าสั่งอยู่ยาม-ตรวจยามรักษาการณ์ จ านวน  12 ครั้งๆ ละ   4 คน 
                3) แต่งตั้ งค าสั่ งอยู่ เวร -ตรวจเวรในช่วงเดือนสิงหาคม -กันยายน 2564    

(เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019) จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 68 คน   
                4) แต่งตั้งเวร One Stop Service จ านวน  12 ครั้งๆ ละ 6 คน 
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  12.1.2) เชิงคุณภาพ   
          สถานที่ราชการของหน่วยงานมีข้าราชการรับผิดชอบการอยู่เวรและตรวจเวรตาม ที่ได้รับ
มอบหมาย ท าให้สถานที่ราชการมีความปลอดภัย 
     
 13. ชื่องาน ประชุมประจ าสัปดาห์   ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    

ประถม ศึกษาราชบุรี เขต 1 และผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  
    13.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
             13.1.1) เชิงปริมาณ      
         จัดประชุมประจ าสัปดาห์ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 24  ครั้ง        
โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน 
              13.1.2) เชิงคุณภาพ 
                          1) ผอ.สพป.รบ.1 /รอง ผอ.สพป.รบ.1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ มีความเข้าใจ
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ สพฐ. และ สพป.รบ.1 
                          2) ผอ.สพป.รบ.1 /รอง ผอ.สพป.รบ. 1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย  และศึกษานิเทศก์    
ทราบผลการด าเนินงานของ สพฐ. 
                           3) ผอ.สพป.รบ.1 /รอง ผอ.สพป.รบ.1 /ผอ.กลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์    
ได้รับฟังความคิดเห็น มีการเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
        14. ชื่องาน โครงการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (ธอส.) 
     14.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
      14.1.1) เชิงปริมาณ      
              จ านวนครูกู้เงินทุนหมุนเวียน รวม 5 ราย (วงเงินรายละ 500,000 บาท) 

 14.1.2) เชิงคุณภาพ   
           ผู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขหนี้สินข้าราชการครูเกิดความพึงพอใจที่ได้รับการช่วยเหลือ  
    

        15. ชื่องาน  ยานพาหนะเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนคุมดูแล การใช้ การบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
ยานพาหนะและการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

          15.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                15.1.1) เชิงปริมาณ    
                           มีการใช้รถส านักงานจ านวน 155 ครั้ง ดังนี้ 
                                   เดือนตุลาคม 2563 24 ครัง้  
                                   เดือนพฤศจิกายน 2563    20 ครั้ง  
                                   เดือนธันวาคม 2563 26 ครั้ง  
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                                   เดือนมกราคม 2564  5 ครั้ง  
                                   เดือนกุมภาพันธ์ 2564     14 ครั้ง 
                                   เดือนมีนาคม 2564 12 ครั้ง 
                                   เดือนเมษายน 2564 10 ครั้ง 
                                   เดือนพฤษภาคม 2564      14 ครั้ง 
                                   เดือนมิถุนายน 2564 8 ครั้ง 
                                   เดือนกรกฎาคม 2564 8 ครั้ง  
                                   เดือนสิงหาคม 2564 10 ครั้ง 
                                   เดือนกันยายน 2564 4 ครั้ง 
      รวม                155          ครั้ง 
 
 

รายการรถยนต์ราชการ 

ชนิดรถ จ านวน (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 ราชบุร ี

กระบะสองประตู (แค็บ)มีหลังคา 1 บบ – 6737 ราชบุร ี

รถยนต์นั่ง 2 ตอนแวน 1 กต – 4327 ราชบุรี 

รถตู ้ 3 นข – 1963 ราชบุรี 
นข – 1964 ราชบุรี 
นข – 5088 ราชบุร ี 

                            

 

 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 57 

 

รายการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 

หมายเลขทะเบียน ครั้งที ่ วัน เดือน ปี ท่ีซ่อม จ านวนเงิน 
บย-8332 ราชบุร ี 1 9 กันยายน 2564 5,992 
กฉ-6518 ราชบุร ี 1 

2 
22 ธันวาคม 2563 
17 มิถุนายน 2564 

4,100 
4,280 

บบ-6737 ราชบุร ี 1 
2 

22 ธันวาคม 2563 
9 กันยายน 2564 

2,770 
4,280 

กต-4327 ราชบุร ี 1 
2 
3 

22 ธันวาคม 2563 
16 มีนาคม 2564 
23 กันยายน 2564 

8,520 
4,200 

26,643 
นข-1963 ราชบุร ี 1 

2 
3 

22 ธันวาคม 2563 
21 มิถุนายน 2564 
9 กันยายน 2564 

10,080 
8,217.60 
17,976 

นข-1964 ราชบุร ี
 

1 
2 

22 ธันวาคม 2563 
9 กันยายน 2564 

11,380 
15,408 

นข-5088 ราชบุร ี 1 
2 
3 
4 

14 มกราคม 2564 
17 มิถุนายน 2564 
21 มิถุนายน 2564 
23 กันยายน 2564 

1,230 
2,033 
4,280 

13,696 
รวมเงินทั้งสิ้น 145,085.60 
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การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 

ประจ าเดือน จ านวนเงิน 

ตุลาคม      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) สามารถจัดรถเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติราชการได้อย่างปลอดภัยและทันตามเวลาที่ก าหนด 
                    2) รถยนต์ราชการมีสภาพพร้อมใช้งานได้ทุกคัน 
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     16. ชื่องาน การขออนุญาตไปราชการในส านักงาน 
      16.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ  

    16.1.1) เชิงปริมาณ      
                 1) ปีงบประมาณ 2564 การขออนุญาตไปราชการ ดังนี้ 

   ประจ าเดือน จ านวนครั้งที่ไปราชการ 
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 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
      17.1.1) เชิงปริมาณ      
               จ านวนวันลาประเภทต่างๆ ในปีงบประมาณ 2564 ตามตารางดังนี้ 
                                 

ประจ าเดือน 
ลา

พักผ่อน 
ลากิจ ลาป่วย 

ลา
อุปสมบท 

ลา               
คลอดบุตร 

ตุลาคม 2563 39 - 24 - - 
พฤศจิกายน 2563 46 - 14 - - 
ธันวาคม 2563 29 - 11 - - 
มกราคม 2564 6 - 4 - - 
กุมภาพันธ์ 2564 36 - 9 - - 
มีนาคม 2564 18 - 8 - - 
เมษายน 2564 21 - 7 - - 
พฤษภาคม 2564 4 - 4 - - 
มิถุนายน 2564 12 - 11 - - 
กรกฎาคม 2564 10 - 6 - - 
สิงหาคม 2564 2 - - - - 
กันยายน 2564 15 - 3 - 1 

รวม 238 - 101 - 1 

            17.1.2) เชิงคุณภาพ  
        สามารถตอบค าถามผู้มาติดต่อราชการได้ว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดมีการลาพักผ่อน ลาป่วยและลา
กิจ วันใดเพ่ือสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 
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 18. ชื่องาน การควบคุมบัญชีลงเวลา และการรายงานการมาปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ และลูกจ้าง 
           18.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               18.1.1) เชิงปริมาณ    
 จ านวนเวลาปฏิบัติราชการการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 236 ครั้ง ตามตารางดังนี้ 
 

เดือน 
จ านวน             

วันท าการ 
จ านวน
บุคลากร 

ไป
ราชการ 

ลา
พักผ่อน 

ลา
กิจ 

ลา 
ป่วย 

ลา
อุปสมบท 

ลา
คลอด
บุตร  

ตุลาคม 63 20 79 26 39 - 24 - - 
พฤศจิกายน 63 19 79 22 46 - 14 - - 
ธันวาคม 63 20 80 38 29 - 11 - - 
มกราคม 64 20 80 13 6 - 4 - - 
กุมภาพันธ์ 64 18 78 17 36 - 9 - - 
มีนาคม 64 23 79 65 18 - 8 - - 
เมษายน 64 17 77 23 21 - 7 - - 
พฤษภาคม 64 18 77 1 4 - 4 - - 
มิถุนายน 64 21 78 4 12 - 11 - - 
กรกฎาคม 64 18 78 2 10 - 6 - - 
สิงหาคม 64 21 78 - 2 - - - - 
กันยายน 64 21 79 - 15 - 3 - 1 

รวม 236  211 238 - 101 - 1 
 
             18.1.2) เชิงคุณภาพ  
        การลงเวลาปฏิบัติราชการ คือ เวลามีเรื่องราวหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ บัญชีลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ  จะเป็นหลักฐานอย่างดีที่ช่วยให้เราทราบว่าเราอยู่ที่ท างานหรืออยู่ที่ใด หรือมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการหรือไม่  
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 19. ชื่องาน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
          19.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     19.1.1) เชิงปริมาณ 
       ด าเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด , รองผู้อ านวยการส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   ผู้อ านวยการกลุ่ม / หน่วย  และเจ้าหน้าด าเนินการ      
จัดประชุม จ านวน 205 คน  จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้  
                        - ครั้งที่ 1  วันที่  17 มีนาคม 2564 หอประชุมปักษาสวรรค์ 
                          - ครั้งที่ 2  วันที่  28 พฤษภาคม 2564 ประชุมโดยระบบทางไกล 
โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นประธาน 
             19.1.2) เชิงคุณภาพ  

          1) ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของ สพป.รบ. 1 
             2) ผู้บริหารสถานศึกษาทราบผลการด าเนินงานของ สพป.รบ. 1 

               3) ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับฟังความคิดเห็น มีการเสนอแนะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
       20. ชื่องาน  การรายงานมาตรการประหยัดพลังงานตามโครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ

ผ่านระบบ e-report.energy.go.th 
          20.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

   20.1.1) เชิงปริมาณ 
                     1) การจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และน้ ามันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 มีปริมาณการใช้  ดังนี้ 
                           ค่าไฟฟ้า (จัดเก็บจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์) 
 - ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 – มกราคม 2564)  
  46,504.10  หน่วย   จ านวนเงิน   204,527.26  บาท  

                       - ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)  
 34,042.72  หน่วย   จ านวนเงิน   165,371.79  บาท  

                       - ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)  
  40,530.97  หน่วย   จ านวนเงิน   205,686.46  บาท  
                      - ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)  

 33,820.00  หน่วย   จ านวนเงิน   169,910.76  บาท  
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 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (จัดเก็บจากกลุ่มอ านวยการ) 
 - ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563)  
 1,995.00 ลิตร   จ านวนเงิน   47,066.20  บาท  

                     - ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2564)  
           727.00   ลิตร   จ านวนเงิน   18,956.99  บาท  

                     - ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564)  
 856.00   ลิตร   จ านวนเงิน   24,193.74  บาท  
                      - ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564)  

 513.05   ลิตร   จ านวนเงิน   20,490.64  บาท  
 2) จัดเก็บข้อมูลส าหรับการจัดท าค่าดัชนีการใช้พลังงาน ดังนี้  
 จ านวนบุคลากร (ที่มาท างานเต็มเวลาท าการตลอดทั้งเดือน) จัดเก็บจากกลุ่มอ านวยการ  

                     - ตุลาคม 2563    จ านวน  78 คน  - พฤศจิกายน 2563  จ านวน 78 คน 
                      - ธันวาคม 2563    จ านวน  79 คน  - มกราคม 2564     จ านวน 80 คน 
                     - กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน  80 คน  - มีนาคม 2564       จ านวน 79 คน 
                     - เมษายน 2564  จ านวน  79 คน  - พฤษภาคม 2564   จ านวน 79 คน 
                     - มิถุนายน 2564 จ านวน  79 คน  - กรกฎาคม 2564    จ านวน 79 คน 
                      - สิงหาคม 2564  จ านวน  77 คน  - กันยายน 2564      จ านวน 77 คน 
 

                เวลาท าการ (เวลาท างานตามปกตินับรวมตลอดทั้งเดือน เฉพาะวันท าการ)                                                
                                 - ตุลาคม 2563 จ านวน  160 ช.ม. - พฤศจิกายน 2563 จ านวน 152 ช.ม. 

                       - ธันวาคม 2563 จ านวน  160 ช.ม. - มกราคม 2564    จ านวน 160 ช.ม. 
                      - กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน  152 ช.ม. - มีนาคม 2564  จ านวน 184 ช.ม. 
                     - เมษายน 2564 จ านวน 136 ช.ม.  - พฤษภาคม 2564 จ านวน 184 ช.ม. 
                     - มิถุนายน 2564 จ านวน  168 ช.ม. - กรกฎาคม 2564 จ านวน 160 ช.ม. 
                     - สิงหาคม 2564  จ านวน  168 ช.ม. - กันยายน 2564  จ านวน 176 ช.ม. 

 จ านวนการใช้ยานพาหนะ (จ านวนครั้งที่ใช้ยานพาหนะออกไปให้บริการแก่โรงเรียนในสังกัด  
หรือประสานงานราชการต่าง ๆ นับรวมตลอดท้ังเดือน) จัดเก็บจากกลุ่มอ านวยการ  

                    - ตุลาคม 2563 จ านวน 204 ครั้ง  - พฤศจิกายน 2563 จ านวน 351 ครั้ง 
                    - ธันวาคม 2563 จ านวน 410 ครั้ง - มกราคม 2564     จ านวน 210 ครั้ง 
                    - กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 325 ครั้ง - มีนาคม 2564    จ านวน 233 ครั้ง 
                    - เมษายน 2564 จ านวน 185 ครั้ง - พฤษภาคม 2564   จ านวน 192 ครั้ง 
                    - มิถุนายน 2564 จ านวน 175 ครั้ง - กรกฎาคม 2564   จ านวน 156 ครั้ง 
                  - สิงหาคม 2564  จ านวน   71 ครั้ง - กันยายน 2564   จ านวน 214 ครั้ง 
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       จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ  (จ านวนครั้งที่บุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการในวันท าการในแต่ละวัน      
นับรวมตลอดท้ังเดือน) จัดเก็บจากทุกกลุ่มในส านักงาน  

                 - ตุลาคม 2563 จ านวน 2,950 ครั้ง - พฤศจิกายน 2563  จ านวน 3,100 ครั้ง 
                 - ธันวาคม 2563 จ านวน 4,350 ครั้ง - มกราคม 2564  จ านวน 4,080 ครั้ง   
                - กุมภาพันธ์ 2564 จ านวน 4,759 ครั้ง - มีนาคม 2564  จ านวน 2,315 ครั้ง 
                 - เมษายน 2564 จ านวน 1,965 ครั้ง - พฤษภาคม 2564  จ านวน 2,130 ครั้ง 
                 - มิถุนายน 2564 จ านวน 2,320 ครั้ง - กรกฎาคม 2564  จ านวน 1,980 ครั้ง 
                 - สิงหาคม 2564  จ านวน 1,315 ครั้ง - กันยายน 2564  จ านวน 1,980 ครั้ง 

 จ านวนพ้ืนที่ใช้สอยภายในอาคาร  (นับรวมทุกอาคารของหน่วยงาน ที่ใช้ส าหรับปฏิบัติงาน    
รวมพ้ืนที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ) มีพ้ืนที่ 2,416.60 ตารางเมตร 
           จ านวนพื้นที่การให้บริการ (พ้ืนที่ความรับผิดชอบทั้งหมด ที่ต้องออกไปให้บริการโรงเรียนในสังกัด
และการติดต่อประสานงานต่างๆ) มีพ้ืนที่ครอบคลุม 6 อ าเภอ 4,030.03 ตารางกิโลเมตร  

  20.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) สามารถจั ดเก็ บข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ อง  และรายงานผ่ านระบบในเว็ บไชต์                    
www.e-report.energy.go.th ของส านักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
                           2) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า และน้ ามันเชื้อเพลิง กับข้อมูลส าหรับการจัดท า
ค่าดัชนีการใช้พลังงานแล้ว ปรากฏผลว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการใช้
ไม่เกินค่ามาตรฐาน  

 
 21. ชื่องาน งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
          21.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

      21.1.1) เชิงปริมาณ 
            1) จัดท าทะเบียนคุมหนังสือราชการ   ที ่ผู ้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่    

การศึกษาลงนามสั่งการแล้ว จ านวน  5,064 เรื่อง 
                         2) จัดท าบันทึกการนัดหมายการประชุม รวมทั้งสิ้น 651 ครั้ง โดยผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาไปประชุมด้วยตนเอง จ านวน  426 ครั้ง และมอบหมายให้รองผู้อ านวยการ
หรือผู้รับผิดชอบไปประชุมแทน จ านวน 225 ครั้ง 

                3) การขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 34 ครั้ง  

                4) จัดท าทะเบียนคุมรับ-ส่งหนังสือ”ลับ” จ านวน 166 เรื่อง   
 5) จัดท าทะเบียนคุมการออกเกียรติบัตรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 1,446 ฉบับ      
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         21.1.2) เชิงคุณภาพ 
                       1) สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทั้งด้านการบริหารองค์กร งานธุรการ งานติดต่อประสานงานและงานบริการ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น  
และมีประสิทธิภาพ 
                          2) สามารถตรวจสอบรายงานก าหนดการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วประหยัดเวลา 
 3) ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มาติดต่อด้วยความสุภาพ  มีความสะดวก 
รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ  
 
      22. ชื่องาน การจัดท ารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
          22.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               22.1.1) เชิงปริมาณ 
                          1) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 173 โรงเรียนและ1 สาขา  สามารถจัดท ารายงาน
การควบคุมภายในได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ  และจัดส่งรายงานการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในไปยังส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ภายในวันที่ 30 
ธันวาคม 2564 
  2) ผู้บริหารสถานศึกษา หรือข้าราชการครูผู้รับผิดชอบ และบุคลากรทางการศึกษา
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายในและสามารถวางระบบควบคุมภายในและปรับใช้กับหน่วยงานได้อย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) บุคลากรทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี      
เขต 1 สามารถจัดท ารายงานการควบคุมภายในได้อย่างถูกต้องตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ และจัดส่ง
รายงานการการควบคุมภายในไปยังส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

  22.1.2) เชิงคุณภาพ  
              1) สามารถด าเนินกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ 

    2) สามารถป้องกันความสูญเสียของทรัพยากร 
     3) สามารถรายงานทางการเงินมีความถูกต้องสมบูรณ์และเชื่อถือได้ 
    4) เป็นเครื ่องมือก ากับให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ สอดคล้องกับกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด 
                          5) การด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดท าให้ลดความเสี่ยงลงได้ในระดับที่น่าพอใจ
ยอมรับได ้
     6) เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหารในการก ากับดูแลและปฏิบัติงานได้อย่างดียิ่ง 
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 7) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1          
เกิดความพึงพอใจในด้านการปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานในระดับมากเกือบทุกด้าน แสดงว่าระบบ     
การควบคุมภายใน สามารถท าให้การปฏิบัติงาน การให้บริการ ของข้าราชการมีความรวดเร็ว ถูกต้อง  
บรรยากาศเป็นกันเองและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    

23. ชื่องาน  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ                     
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        23.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
             23.1.1) เชิงปริมาณ 
         รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ KRS ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  
            23.1.2) เชิงคุณภาพ                         
                        1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดท าตัวชี้วัดการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
ตามกรอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ และตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ และรายงานผลในระบบ
โปรแกรม KRS ได้ครบถ้วนตามช่วงระยะเวลาที่ กพร.ก าหนด  
                        2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการปฏิบัติงาน        
ตามกรอบแนวทางการบริหารราชการตามนโยบายรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                        ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าลังด าเนินการตรวจให้คะแนน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกแห่ง ซึ่งจะประกาศผลคะแนนประมาณทุกต้นปี  
 
 24. ชื่องาน การประเมินสถานะหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
          24.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
   24.1.1) เชิงปริมาณ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการรายงานผลการ
ประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ได้ครบถ้วนทั้ง 7 หมวด ได้แก่  
                               หมวด  1  การน าองค์กร   
                               หมวด  2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์              
                               หมวด  3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
                               หมวด  4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  
                               หมวด  5  การมุ่งเน้นบุคลากร  
                               หมวด  6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  
                               หมวด  7  ผลลัพธ์การด าเนินการ          
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 โดยประกอบด้วยข้อใหญ่และข้อย่อย ดังนี้ 
                           หมวด 1 การน าองค์การ 
                           ข้อ 1.1.1 การน าระบบองค์การของผู้บริหาร  
                          ข้อ 1.1.2 การสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การ               
                           ข้อ 1.1.3 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ เพ่ือให้เกิด     
ความทั่วถึง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 
                          ข้อ 1.2 สพท. ไม่ต้องด าเนินการข้อนี้ 
                        ข้อ 1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
                         ข้อ 1.4 การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
                      หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
                          ข้อ 2.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีของ สพท. ที่ตอบสนองความท้ายทาย         
สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงและมุ่งเน้นประโยชน์สุขประชาชน 
                          ข้อ 2.2 เป้าหมายสอดรับยุทธศาสตร์ชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
                          ข้อ 2.3 แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
                          ข้อ 2.4 การติดตามและแก้ไขปัญหาที่รวดเร็ว 
                          หมวด 3 การให้ความส าคัญผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ข้อ 3 .1 ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมัย  เ พ่ือน ามาใช้ประโยชน์              
ในการพฒันาการให้บริการและการเข้าถึง    
 ข้อ 3.2 การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อน ามาใช้ประโยชน์    
 ข้อ 3.3 การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง และสามารถ
ตอบสนองความต้องการเฉพาะ           
 ข้อ 3.4 กระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์       
                            หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
                       ข้อ 4.1 การก าหนดตัววัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ                              
                        ข้อ 4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัวชี้วัดเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแก้ไข                              
                         ข้อ 4.3 การจัดการความรู้และใช้องค์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
                          ข้อ 4.4 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และปรับระบบการท างานให้เป็นดิจิทัล 
                             หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
                            ข้อ 5.1 ระบบการจัดการบุคลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์    
                            ข้อ 5.2 ระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์    
                            ข้อ 5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ    
                             ข้อ 5.4 ระบบพัฒนาบุคลากร    
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                     หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
                       ข้อ 6.1 กระบวนการท างานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end 
process)                  
                           ข้อ 6.1.1 การออกแบบกระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (end to end process)  
                        ข้อ 6.1.2 การก าหนดตัวชี้วัดในการติดตามควบคุมกระบวนการจัดและส่งเสริม
การจัดการ ศึกษาข้ันพื้นฐานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เพ่ือน าสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  
                         ข้อ 6.2 การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการ และบริการ
กระบวนการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในช่วงสถานการณ์ COVID-19   
                         ข้อ 6.3 การลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน   
                            ข้อ 6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ   
                            หมวด  7  ผลลัพธ์การด าเนินการ    
                           ข้อ 7.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ  
                            ข้อ 7.1.1 การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ 
                                     (1)  ระดับความส า เร็จของการด า เนินโครงการส่ง เสริมผู้ เ รี ยน            
ให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21                             
                           ข้อ 7.2 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน  
                                    (2) ร้อยละความส าเร็จในการส ารวจความพร้อมของนักเรียนในการเรียน
การสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
                           ข้อ 7.3 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร   
                                     (2)  จ านวนนวั ตกรรมที่ เ กิ ดจากการสร้ า งและพัฒนาแนวคิด            
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น จ านวนบุคลากรในสังกัดที่ได้รับรางวัล OBEC AWARDS  
                          ข้อ 7.4 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ 
                                   (2) ร้อยละระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน (ITA)   
 ข้อ 7.5 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด  ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                                       (1) ระดับความส าเร็จตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
                      ข้อ 7.6 ก า ร บ ร ร ล ุผ ล ล ัพ ธ ์ต า ม ต ัว ชี ้ว ัด ด ้า น ก า ร ล ด ต ้น ท ุน ก า ร ส ร ้า ง
นวัตกรรมและการจัดการ กระบวนการ 
                                  (3) ร้อยละของการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลด้านการเงินของ
สถานศึกษาในสังกัด (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
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         24.1.2) เชิงคุณภาพ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดท าข้อมูลเอกสารหลักฐาน
รายงานผลการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ได้ครบถ้วนทุกข้อ
ทุกหมวดอย่างมีคุณภาพ 
 
 25. ชื่องาน  One stop service 

 25.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     25.1.1) เชิงปริมาณ 
         ผู้มารับบริการติดต่อราชการ จ านวนทั้งสิ้น 1,409 คน  แยกเป็นข้าราชการบ านาญ 
1,250 คน และข้าราชการปกติ  จ านวน  159  คน 
               25.1.2) เชิงคุณภาพ 
   1) การจัดท าหนังสือรับรองและเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง มีความครบถ้วนถูกต้อง  
           2) ผู้มาติดต่อขอรับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และได้รับการบริการที่ตรงตาม
จุดประสงค์ และได้รับบริการที่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จใน ณ จุดเดียว 
 

     26. ชื่องาน   งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
  26.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
      26.1.1) เชิงปริมาณ 

                          1) งานรับ – ส่งหนังสือ ในกลุ่มอ านวยการของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
               - หนังสือรับภายใน – ภายนอก      จ านวน   4,868    เรือ่ง   
         - หนังสือส่ง          จ านวน   3,369     เรื่อง  

               26.1.2) เชิงคุณภาพ   
                    1) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับหนังสือถูกต้องครบถ้วน                    
               2) การลงรับหนังสือถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ     

                            3) เสนอหรือส่งหนังสือให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด   
                         4) ส่งหนังสือราชการได้ทันเวลาและถูกต้องครบถ้วน 
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 27. ชื่องาน การมอบหมายหน้าที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า                        
         27.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
              27.1.1) เชิงปริมาณ 
  1) จัดท าค าสั่งแก้ไขเพ่ิมเติมข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
(เฉพาะกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มอ านวยการ)  จ านวน 1 ครั้ง  (เฉพาะกลุ่มบริหารงานบุคคล) จ านวน 2 ครั้ง 
   2) จัดท าค าสั่งการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของลูกจ้าง จ านวน 1 ครั้ง 

      3) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ปฏิบัติงาน
ตามค าสั่งฯ จ านวน 80 คน   
    27.1.2) เชิงคุณภาพ   
    บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถ
ปฏิบัติ งานตามที่ ได้ รับมอบหมาย  ท า ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้ าหมายของหน่วยงาน                 
งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
   28. ชื่องาน งานผู้ช่วยเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
         28.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

      28.1.1) เชิงปริมาณ 
         1) จัดท าทะเบียนคุมหนังสือราชการที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามสั่งการ
แล้ว จ านวน 4,571 เรื่อง 

           2) จัดท าบันทึกการนัดหมายการประชุม รวม 415 ครั้ง โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปประชุมด้วยตนเอง จ านวน 277 ครั้ง และมอบหมายให้รองผู้อ านวยการหรือผู้รับผิดชอบ    
ไปประชุมแทน จ านวน 138 ครั้ง 

            3) การขออนุญาตไปราชการต่างจังหวัด ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5 ครั้ง 

        4) จัดท าทะเบียนคุมการออกเกียรติบัตรของส านักงานพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3,639 ฉบับ 
 28.1.2) เชิงคุณภาพ 

            1) สามารถสนับสนุนการบริการจัดการ ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งด้าน  
การบริหารองค์กร งานธุรการ งานติดต่อประสานงานและงานบริการ ให้ เป็นไปอย่างราบรื่น                
และมีประสิทธิภาพ 

         2) สามารถตรวจสอบก าหนดการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

        3) ให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพ มีความสะดวกรวดเร็วและ
เกิดความพึงพอใจ 
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 29. ชื่องาน  งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน 
         29.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     29.1.1) เชิงปริมาณ 

        1) จัดท าใบข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 12 ครั้ง 

            2) จัดท าข่าวเพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและโครงการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 189 ครั้ง 

 29.1.2) เชิงคุณภาพ 

        กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่หน่วยงานด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line และเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
2. กลุ่มงานประสานงาน 
    งานประสานงาน งานเลือกและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
 1. ชื่องาน  การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
           1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              1.1.1) เชิงปริมาณ 
      1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จ านวน  173  โรงเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานครบทุกโรงเรียน   
        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานศึกษาขอเปลี่ยนแปลงกรรมการบางต าแหน่ง 
เนื่องจากพ้นจากต าแหน่งโดยเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ จ านวนทั้งสิ้น 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 
       สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1       
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่ง  
และการพ้นจากต าแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546  
    
3. งานประชาสัมพันธ์ 
     1. ชื่องาน งานการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์  
         1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
              1.1.1) เชิงปริมาณ      
                       - มีสมาชิก Facebook เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 จ านวน 1,823 ราย 
                          - เพจประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 มีคนติดตาม จ านวน 3,543 ราย  
               1.1.2) เชิงคุณภาพ    
                           - เครือข่ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานต่างๆ ของส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และหน่วยงานในสังกัดมีประสิทธิภาพ 
 
        2. ชือ่งาน งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของงานประชาสัมพันธ์ 

 2.1. ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               2.1.1) เชิงปริมาณ   
                        1) ผลิตสื่อใบข่าวเพ่ือประชาสัมพันธ์ของส า น ัก ง าน เ ขต พื ้นที ่ก า ร ศ ึกษ า
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จ านวน 66 ครั้ง/ปี  
                         2) จัดท าข่าว เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและโครงการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ผ่านเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์  จ านวน 217 ครั้ง/ปี   
                           3) จัดท าข่าว  เพ่ือเผยแพร่กิจกรรมและโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ผ่าน FACEBOOK , เพจประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 จ านวน 217 ครั้ง/ปี                   
                         4) จัดท าข่าวเผยแพร่กิจกรรมและโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ผ่าน FACEBOOK 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1. จ านวน 217 ครั้ง/ปี                  
                           5) จัดท าข่าวเผยแพร่กิจกรรมและโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ ผ่าน FACEBOOK 
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ. จ านวน 17 ครั้ง/ปี                   
                           6) จัดท าข่าวเผยแพร่กิจกรรมและโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผ่านทางกลุ่ม LINE   
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 จ านวน 66 ครั้ง/ปี                   
                          7) จัดท าข่าวเผยแพร่กิจกรรมและโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผ่านทางกลุ่ม LINE   
ข่าวประชาสัมพันธ์ 4.0  จ านวน 66 ครั้ง/ปี                            
 8) จัดท าข่าวเผยแพร่กิจกรรมและโครงการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผ่านทางกลุ่ม LINE   
ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1  จ านวน 66 ครั้ง/ปี                   
                          9) จัดท าแผ่นพับส านักงานเขตพ้ืนที่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้กับกลุ่มคณะศึกษา
ดูงานฯ  จ านวน  150 ฉบับ/ปี                   
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                        10) จัดท าหนังสือเกษียณอายุราชการ ปี 2564 จ านวน 150 เล่ม/ปี 
            2.1.2) เชิงคุณภาพ   
    กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กลุ่มสมาชิกในเพจ Facebook  กลุ่ม Line เว็บไซต์ของงานประชาสัมพันธ์ สพป.รบ.1 
และเว็บไซตส์ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1  
 
    3. ชื่องาน งานประชาสัมพันธ์ส านักงานสู่สถานศึกษา 
         3.1. ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
              3.1.1) เชิงปริมาณ      
        สรุปงานประชาสัมพันธ์ ส านักงานสู่ สถานศึกษา  ผลการด า เนินงานตั้ งแต่
เดือนตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2563 รวมเรื่องแจ้งสถานศึกษาในสังกัด จ านวน  17  ฉบับ  
             3.1.2) เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้มีโอกาสและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเข้าร่วม
กิจกรรมจากทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร อันส่งผลให้สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน  
ได้รับรางวัลท าให้สร้างชื่อเสียงต่อไป    
 
       4. ชื่องาน จดหมายข่าว สพป.ราชบุรี เขต 1 
          4.1. ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
             4.1.1) เชิงปริมาณ      
       จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 2564 รวมทั้งสิ้น 
66 ฉบับ 
              4.1.2) เชิงคุณภาพ 
      หน่วยงานภายนอกได้รับรู้ข่าวกิจกรรม/โครงการ และผลงาน ท าให้เกิดทัศนคติที่ดี     
มีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กร  
 
        5. ชื่องาน การประชาสัมพันธ์สื่อภาพสไลด์ด้วย TV "Television” 
           5.1. ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
              5.1.1) เชิงปริมาณ       
 ภาพข่าวกิจกรรม/โครงการ ผลการด าเนินงานในแต่ละเดือน เปิดติดต่อกันไป ระยะเวลา 
1 เดือน สรุปจ านวนกิจกรรม/โครงการตั้งแต่ ตุลาคม 2563–ธันวาคม 2563 รวม 40 เรื่อง  
               5.1.2) เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรภายในส านักงาน และบุคลากรภายนอกส านักงานเกิดทัศนคติที่ดี มีความรู้สึกที่ดี 
สามารถสร้างแรงจูงใจง่ายเพราะ เสนอด้วยภาพ ลักษณะภาพที่แสดงสามารถท าให้เข้าใจง่าย ผู้รับสารเกิด
การจดจ าได้ดี เนื้อหาข้อมูลถึงผู้รับได้รวดเร็ว และสามารถให้ข้อมูลเนื้อหาที่หลากหลายด้วยสีสันสวยงาม
สมจริง ท าให้สามารถสร้างภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างดี ผู้รับสารเกิดการจดจ าได้ดี  เนื้อหาข้อมูลถึงผู้รับได้
รวดเร็ว  และสามารถให้ข้อมูลเนื้อหาที่หลากหลาย  ด้วยสีสันสวยงามสมจริง ท าให้สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์ได้ดี  
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กลุ่มอ านวยการ 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนโยบายและแผน ได้ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่          
โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย และตามก าหนดระยะเวลา  ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม 
ต่าง ๆ ได้ดังนี ้

1. กลุ่มงานธุรการ 

 1. ชื่องาน ระบบสารบรรณ 
  1.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
   1.1.1) เชิงปริมาณ 
              1) หนังสือรับภายใน จ านวน  234  เรื่อง หนังสือรับภายนอก  จ านวน  90 เรื่อง 
      ๒) หนังสือส่ง  จ านวน  77  เรื่อง 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ  
 1) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือถูกต้องครบถ้วน  
 2) การลงรับหนังสือถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
 3) เสนอหรือส่งหนังสือให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด 
 
 2. ชื่องาน การประสานงานและการให้บริการ   
  2.1  ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
     2.1.1) เชิงปริมาณ 
         1) บริการให้ข้อมูลแก่คณะครูและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30 ราย ได้รับข้อมูล
อย่างถูกต้อง  ร้อยละ 100   
         2) ทะเบียนก าหนดส่งงานของกลุ่ม 
   2.1.2) เชิงคุณภาพ 
         1) สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือถูกต้องครบถ้วน  
         2) การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนเป็นระบบ คล่องตัวรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
         3) การด าเนินงานมีความเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
         4) ผู้มาติดต่อราชการมีความเข้าใจและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและน าข้อมูล          
ไปใช้ประโยชน์ 
         5) งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว  
         6) การท างานไม่ท าให้งานซ้อนกัน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน  
             7) งานด าเนินไปอย่างราบรื่น  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   และนโยบาย          
ขององค์การนั้นอย่างสมานฉันท์  และมีประสิทธิภาพ 
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 3. ชื่องาน การจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
          3.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ  
   3.1.1) เชิงปริมาณ 
                         จัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผนอาทิตย์ละครั้ง รวม 15 ครั้ง 
              3.1.2) เชิงคุณภาพ 
                         1) บุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผนได้รับทราบข้อราชการและข้อสั่งการต่าง ๆ 
ของอ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างทั่วถึง  
                         2) กลุ่มนโยบายและแผนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง 
                         3) บุคลากรของกลุ่มนโยบายและแผนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง                
การด าเนินงานและเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
     
 4. ชื่องาน  การจัดการความรู้ 
  4.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
   ๔.๑.๑) เชิงปริมาณ 
                       1) กลุ ่มนโยบายและแผนมีแฟ้มส าหรับรวบรวมระเบียบและหนังสือเวียน 
เฉพาะปีงบประมาณ 2564 จ านวน 1 แฟ้ม 
      2) กลุ่มนโยบายและแผนมีตู้ เอกสารวิชาการและมีเอกสารวิชาการส าหรับ
การศึกษาค้นคว้า 

 3) กลุ่มนโยบายและแผนมีคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคนเพ่ือใช้เป็นเอกสาร
แนวทางการด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   4.1.2) เชิงคุณภาพ  
      ๑) กลุ่มนโยบายและแผนมีแหล่งศึกษาค้นคว้า ท าให้สามารถปฏิบัติ งาน            
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  
      ๒) การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน มีความคล่องตัวรวดเร็ว 
เนื่องจากมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน    
      ๓) กลุ่มนโยบายและแผนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง 
      ๔) บุคลากรของกลุ่มนโยบายและแผนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง      
การด าเนินงานและเป้าหมายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2. กลุ่มงานนโยบายและแผน      
     1. ชื่ องาน  -  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้ นพื้ นฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน    

                                   พ.ศ. 2564)  
                 -  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

          1.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 

  1.1.1) เชิงปริมาณ 
 การด าเนินงานโครงการการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ประกอบด้วย
กิจกรรม จ านวน  6 กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมมีการด าเนินงานดังนี้ 
 กิจ ก รรมที่  1  แจ้งนโยบาย จุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา    ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนแผนในระดับต่าง ๆ ให้ทุกกลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัดทราบ       
เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะของการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ    
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบและ
แจ้งให้ทุกกลุ่มงานและสถานศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  
 กิจกรรมที ่ 2  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดกรอบทิศทางการด า เ นิน ง าน        
การจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  
 เป ็นก ิจกรรมที ่ม ีล ักษณะของการจ ัดประช ุมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ ผู ้เข ้าร ่วมประช ุม
ประกอบด้วยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผู้อ านวยการกลุ่ม/ หน่วย ทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
ทุกคน และเจ้ าหน้าที่ ผู้ รับผิดชอบโครงการ รับฟัง รับรู้ทิศทางการด า เนินงานตามนโยบาย                  
ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือน ามาร่วมกัน
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ให้เป็นไปตาม
บริบทของหน่วยงาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้อง เชื่อมโยงกับแผนทั้ง 3 ระดับ ได้แก่  

แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง     
แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ประเด็นที่เกี่ยวข้อง) 
- แผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา  
- แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 
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แผนระดับท่ี 3 (เฉพาะที่เก่ียวข้อง) 
- 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 ส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน  35 คน         
           กิจกรรมที่ 3 จัดท าร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 เล่ม 
 เป็นกิจกรรมที่มีลักษณะ ประสาน จัดเก็บ รวบรวม วิ เ คราะห์  สัง เคราะห์ข้อมูลแผน          
ข้อมูลสารสนเทศ แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ เพ่ือจัดท าเป็นร่างแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) และร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และน าเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ และน าข้อเสนอแนะ                
ที่ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้อง 
 กิจกรรมที่  4  จัด อบ ร ม เ ช ิง ป ฏ ิบ ัต ิก า ร ท บ ท ว น แ ผ น พัฒ น า การศ ึกษาขั ้น พื ้น ฐ าน                
พ.ศ. 2563 -  2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 2 ครั้ง เวลา 3 วัน ดังนี้ 
 - ครั้งที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม
อาคารศูนย์วิชาการ (ห้องประชุมหิรัญญิการ์) ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรม            
เชิงปฏิบัติการฯ จ านวน  40 คน  
 - ครั้งที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 - 13 มกราคม 2564        
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิชาการ (ห้องประชุมหิรัญญิการ์) ต าบลดอนตะโก อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี            
มีผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จ านวน  56 คน 
 กิจกรรมที่ 5 จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 เล่ม 
จัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565  (ฉ บั บ ท บท ว น  พ.ศ. 2564) 
และจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบ QR Code และเป็น Link เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
          กิจกรรมที่ 6 ด าเนินการจัดท ารูปเล่มสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 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 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
              2.1.1) เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ด าเนินการเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม อ าเภอเมืองราชบุรี 
และโรงเรียนวัดหัวป่า (ศุกรศรประชาสรรค์) อ าเภอปากท่อ โดยได้ด าเนินการจัดท าเอกสารเสนอเข้า        
ที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือขอความเห็นชอบเลิกสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง  
              2.1.2) เชิงคุณภาพ 
 การบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียน และเป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก   
 
      3. ชื่องาน  การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         3.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
      3.1.1) เชิงปริมาณ 
 ป ีง บประมาณ พ .ศ .  2564  คณะกรรมกา รศ ึกษ าธ ิก า ร จ ัง ห ว ัด ร าชบ ุรี              
มีมติเห็นชอบการรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี   
เขต 1 จ านวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม (รัตนาลังการรัฐประชานุกูล) อ าเภอปากท่อ ไปเรียน
รวมกับโรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ อ าเภอปากท่อ 
 3.1.2) เชิงคุณภาพ 
 การบริหารการจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียน และเป็นไปตามแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก 
 
      4. ชื่องาน  การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
            4.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
              4.1.1) เชิงปริมาณ  
                           1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ....... ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัด  

          2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนให้มีขนาดเล็ก  
               4.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีแผนบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมกับบริบทของเขตพ้ืนที่  เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนขนาด
เล็กและเป็นเครื่องมือในการนิเทศติดตามความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก ตลอดจน        
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ให้ความช่วยเหลือ แนะน า โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
    
    5. ชื่องาน    - แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2566 – 2570  
                   - แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดราชบุรี 

           5.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 

 5.1.1 เชิงปริมาณ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้จัดท าโครงการเพ่ือเสนอ
ของบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
1) โครงการค่ายทักษะชีวิต งบประมาณ  220,000 บาท และ 2) โครงการมหกรรมวิชาการเสริมสร้าง
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 5.1.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดท าโครงการที่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2566-2570 

 
      6. ชื่องาน  แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560 - 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
          6.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
 6.1.1) เชิงปริมาณ 

        ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พิจารณาโครงการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ชายแดน (อ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา) ที่สอดคล้องกับกรอบสาระส าคัญ         
ของแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ เสนอไปยัง
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตามยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
                  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของพ้ืนที่ชายแดน จ านวน 2 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพ 
และการมีงานท าในพ้ืนที่ชายแดน และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จ านวน 1 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในพื้นที่ 
ชายแดน จ านวน 3 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกัน 
ทางการศึกษาในพื้นที่ชายแดน จ านวน 2 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ชายแดน จ านวน 2 โครงการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่
ชายแดน จ านวน 1 โครงการ 
 6.1.2) เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนพ้ืนที่ชายแดนในอ าเภอสวนผึ้ง และอ าเภอบ้านคา ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น       
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 7. ชื่องาน  การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีการศึกษา 2564 
           7.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ      
                7.1.1) เชิงปริมาณ 
 2.1) ไม่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยื่นค าขอรับโอนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 2.2) ด าเนินการกรอกข้อมูลการขอรับโอนการจัดการศึกษาขั ้นพื้นฐาน      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทราบผ่านทาง 
Google Form ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 
3. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 
      1  ชื่องาน   งานจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจ าปี และในกรณีเร่งด่วนของส านักงาน         

เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564           
           1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ                  
              1.1.1) เชิงปริมาณ  
            ปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณครบ  100%  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน 

ที ่ รายการ 
จ านวน
อัตรา 

งบประมาณ  
ที่ได้รับจัดสรร 

งบประมาณท่ีใช้ คงเหลือ 

1 บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 1,704,240 1,671,300 32,940 
2 ธุรการ (15,000)  53 5,748,277 5,723,852 24,425 
3 ธุรการ (9,000) 99 4,549,254 4,548,867.74 386.26 
4 นักการภารโรง 65 6,039,510 6,039,510 0.00 
5 ครูขั้นวิกฤต และรวม รร. ตชด.  44 8,221,700 8,221,700 0.00 
6 พี่เลี้ยงเด็กพิการ 43 4,712,700 4,502,242.74 210,457.26 
7 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม - 193,320 140,799 52,521 
8 ค่าพาหนะรบั-ส่งนักเรียน  

ภาคเรียนที่ 2/2563,1/2564 
8 แห่ง 

782,745 728,602.98 54,142.02 
9 ค่าเช่าบา้น - 2,015,000 1,883,200 131,800 

10 บุคลากรปฏบิัติงานในส านักงาน 3 363,270 361,365 1,905 
11 ครูผู้ทรงคุณวุฒ ิ - 540,500 507,571.27 32,928.73 

รวมทั้งสิ้น 54,939,322 53,889,240 1,050,082 
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  จากตารางที่ 1 แสดงผลการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรเพ่ือในการบริหารจัดการ        
เป็นค่าจ้างของลูกจ้าง 7 ต าแหน่ง ได้แก่ บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ธุรการ นักการภารโรง     
ครูขั้นวิกฤต พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม บุคลากรปฏิบัติงานในส านักงาน และ        
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 และภาคเรียนที่ 1/2564 และ      
ค่าเช่าบ้าน ซึ่งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 54,939,322 บาท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ใช้งบประมาณ จ านวน 53,889,240 บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 
1,050,082 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อัตราจ้างได้มีการลาออกระหว่าง
ปีงบประมาณ ส่วนค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนประสบปัญหาสถานการณ์      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด) จึงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติได้ ท าให้
นักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ตามปกติ จึงมีงบประมาณคงเหลือ และค่าเช่าบ้าน เนื่องจาก      
มีข้าราชการในสังกัดท่ีมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ได้ย้ายปฏิบัติราชการนอกสังกัด จึงท าให้งบประมาณคงเหลือ 
 
ตารางที่ 2  แสดงผลการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน การบริหารจัดการส านักงาน 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
คงเหลือ 

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
1 ค่าประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 29,600 29,600 0.00 
2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์+สิ่งก่อสร้าง 102,467.50 102,467.50 0.00 
3 ค่าวัสดุส านักงาน+คอมพิวเตอร์ 107,267 107,267 0.00 
4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 7,085 7,085 0.00 
5 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ าเป็น    
 5.1 ค่าหนังสือพิมพ์+น้ าดื่ม 15,272.96 15,272.96 0.00 
 5.2 ค่าเช่าบริการเว็บโฮสติ้ง และ KM+บริการ

เครือข่าย 
28,355 28,355 0.00 

6 ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของส านักงานฯ 50,000 50,000 0.00 
7 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 35,813.59 35,813.59 0.00 
8 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 50,000 50,000 0.00 

รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 425,861 425,861 0.00 
งบพัฒนา  
1 ประชุมปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
60,450 60,450 0.00 

2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

144,900 144,900 0.00 

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์ 

159,000 159,000 0.00 
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ที ่ รายการ 
งบประมาณ      

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณ 

ที่ใช้ 
คงเหลือ 

4 โครงการตรวจสอบภายในประจ าปี งบประมาณ 
2564 

159,000 159,000 0.00 

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มกฎหมายและ
คดี 

50,000 50,000 0.00 

6 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งระบบ  

5,160 5,160 0.00 

7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทั้งระบบ (ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย) 

35,000 35,000 0.00 

8 กิจกรรมพัฒนาครูบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

21,750 21,750 0.00 

9 โครงการ PLC 7,875 7,875 0.00 
รวมงบพัฒนา 643,135 643,135  

  งบบริหารส านักงาน  
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 12,428.40 12,428.40 0.00 

2 
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  
สพป.ราชบุรี เขต 1 60,000 60,000 

0.00 

3 ค่าสาธารณูปโภค   53,509 53,509 0.00 
4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพ่ือการบริหาร 
200,000 171,200 28,800 

5 
โครงการสรรหาพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว 

9,000 9,000 0.00 

6 อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 35,000 35,000 0.00 
7 ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ 105,400 105,400 0.00 
8 ค่าซ่อมแซม สปจ.เดิม 86,200 86,200 0.00 
9 ค่าวัสดุคนเกษียณ (จัดให้เครือข่ายละ  

15,000 บาท) 
121,500 121,500 0.00 

รวม 638,037.40 638,037.40 28,800 
รวมทั้งสิ้น 1,752,033 1,723,233 28,800 

 
  จากตารางที่ 2 แสดงผลการจัดสรรงบประมาณ งบด าเนินงาน การบริหารจัดการส านักงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรร
จ านวน  5 ครั้ง รวมเป็นเงินท ั้งสิ้น จ านวนเงิน 4,700,000 บาท ได้น ามาบริหารจัดการเป็นค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ 425,861 บาท น ามาบริหารจัดการเป็นงบพัฒนา จ านวนเงิน 643,135 บาท และน ามา
บริหารจัดการเป็นงบบริหารส านักงาน 654,237.40 คงเหลืองบประมาณ 28,800 บาท 
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ตารางที่ 3  แสดงผลการจัดสรรงบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
ที ่ รายการ จ านวน 

อัตรา 
งบประมาณ             

ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณท่ีใช้ คงเหลือ 

1 พนักงานราชการ 26 6,442,800.00 6,415,026.60 27,773.40 

  จากตารางที่ 3 แสดงผลการจัดสรรงบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564เพ่ือเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ จ านวน 26 อัตรา งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร จ านวนเงิน 6,442,800 บาท งบประมาณที่ใช้ จ านวนเงิน 6,415,026.60 บาท คงเหลือ
จ านวนเงิน 27,773.40 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากมีพนักงานราชการลาออกระหว่างปีงบประมาณ 
 

ตารางที่ 4  แสดงผลการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ที ่ ผลผลิต จ านวน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

1 
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถม 
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 3 รายการ 179,400 

2 
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 33 รายการ 1,713,560 

รวมทั้งสิ้น 36 รายการ 1,892,960 

 จากตารางที่ 4 แสดงผลการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรร   
ค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ าแนกตามผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถม ครุภัณฑ์       
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 3 รายการ จ านวนเงิน 179,400 บาท และผลผลิตผู้จบ
การศึกษาภาคบังคับ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 33 รายการ จ านวนเงิน 
1,713,560 บาท รวมทั้งสิ้น 36 รายการ รวมทั้งสิ้น 1,892,960 บาท 
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ตารางที ่ 5  แสดงผลการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนพื้นที ่สูง และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

ที ่ ผลผลิต จ านวน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนพื้นที่สูง 

1 
ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถม 
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 3 รายการ 179,400 

2 
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 266 รายการ 1,176,660 

รวม 269 รายการ 1,356,060 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    

1 
ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 9 รายการ 536,900 

รวม 9 รายการ 536,900 
รวมทั้งสิ้น 279 รายการ 1,892,960 

 จากตารางที่ 5 แสดงผลการจัดสรรงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนพ้ืนที่สูง 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรค่าครุภัณฑ์ของโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียน
พ้ืนที่สูง จ าแนกตามผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถม ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 
จ านวน 3 รายการ จ านวนเงิน 179,400 บาทและผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อ
หน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 266 รายการ จ านวนเงิน1,176,660 บาท ส่วนส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรจากผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ ครุภัณฑ์ที่มีราคา
ต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 9 รายการ จ านวนเงิน 536,900 บาทรวมทั้งสิ้น 279 รายการ 
จ านวนเงิน 1,892,960 บาท 
 
ตารางที่ 6  แสดงผลการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ที ่ ประเภทงบประมาณ จ านวน 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
งบด าเนินงาน 
1 เปลี่ยนแปลงเป็นงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ส านักงาน  10 รายการ 433,000 

งบลงทุน 

1 
เปลี่ยนแปลงเป็นงบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน
ในสังกัด 9 โรงเรียน 78,639.91 

2 
เปลี่ยนแปลงเป็นงบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียน
ในสังกัด และวัสดุส านักงาน 1 โรงเรียน 14,739.34 

รวมทั้งสิ้น 526,379.25 
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 จากตารางที่ 6 แสดงผลการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบ
ด าเนินงานเป็นงบลงทุนเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 10 รายการ จ านวนเงิน 433,000 บาท 
และอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบลงทุน จ านวน 2 รายการ ได้แก่ เปลี่ยนแปลงเป็นงบด าเนินงาน 
ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนในสังกัด จ านวน 9 โรงเรียน เป็นเงิน 78,639.91 บาท และเปลี่ยนแปลงเป็น
งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภคโรงเรียนในสังกัด และวัสดุส านักงาน จ านวน 1 โรงเรียน จ านวนเงิน 
14,739.34 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 526,379.25 บาท 

  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้น างบประมาณด าเนินงาน
ที่ได้รับจัดสรรด าเนินการตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน 
 
        2. ชื่องาน  การจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
            2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
               2.1.1) เชิงปริมาณ  
           ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี    
เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด จ านวนงบประมาณ 56,162,100 บาท  
    1) รายการหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดเล็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 1 หลัง เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,300,000 บาท  
    2) รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 13 โรงเรียน 
เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 35,393,๔๐๐ บาท 
    3) รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
จ านวน 35 โรงเรียน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 18,468,700 บาท 

ตารางที่ 7  แสดงผลการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน  
 

ที่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 

1 วัดห้วยหม ู 
(อมรธรรมรัตราษฎร์บ ารุง) 

 - อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 
2 ชั้น  4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 

 4,028,000  

2 วัดพิบูลวนาราม (รัฐ-สว่างชยั
นาวาอุปถัมภ์)  

 - ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49  510,200  
   - ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49  387,800  

    - โรงอาหาร 84 ที่นั่ง  1,104,000  

3 บ้านหนองไผ่  - ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)  424,200  

4 บ้านหนิส ี  - ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49  387,800  
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ที่ โรงเรียน รายการ งบประมาณ 

5 บ้านโปง่  - อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน  2,919,000  

6 บา้นตลาดควาย (ประชานุกูล)  - อาคารเรียน แบบ สปช.103/26 (อาคารเรียน 
ชั้นเดียว) 3 ห้องเรียน (พื้นยกสงู) 

 1,892,000  

7 บ้านหนองปากชัฎ  - ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)  424,200  

8 รุจิรพัฒน ์  - อาคารเรียน สปช.2/28 ปรบัปรุง 3 ชัน้ 15 ห้องเรียน  9,571,000  

9 บ้านท่ามะขาม  - ส้วม สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง)  424,200  

10 บ้านสวนผึ้ง  - อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน  
2 ชั้น  4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 

 4,028,000  

11 กลุ่มนักขา่วหญงิ 2 (บ้านบ่อหว)ี  - โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง  3,416,000  

12 บ้านโปง่กระทิงบน  - อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน  4,225,000  
13 บ้านหนองโก  - บ้านพักครู 204/61 (ฝ)  1,652,000  

รวมงบประมาณสิ้น  35,393,400  

 
 
ตารางที่ 8  แสดงผลการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 งบลงทุน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
   รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน  

ที ่ โรงเรียน งบประมาณ 

1 วัดแคทราย (บุญประชาสรรค์) 499,000 
2 วัดหนามพุงดอ (ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี) 476,600 
   428,000 

3 อนุบาลเมืองราชบุรี 430,000 
4 วัดโสดาประดิษฐาราม 499,000 
5 วัดบางกระ 492,000 
6 วัดบางลี่ (วุฒิพันธุ์วิทยา)  490,400 
7 วัดศรัทธาราษฎร์ 907,600 
8 วัดป่าไก ่(ส่วนประชานุกูล) ในพระบรมราชานุเคราะห์           499,700 
9 บ้านเขาช้าง 401,800 

10 บ้านพุคาย 578,000 
11 บ้านเขาพระเอก 139,000 
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12 บ้านท่ายาง 52,700 
13 บ้านหินสี 240,000 
14 บ้านไทรงาม 60,000 
15 บ้านมณีลอย 491,000 
16 บ้านพุเกตุ  499,000  
17 บ้านห้วยยางโทน  469,000  
18 บ้านหนองกระทุ่ม  255,700  
19 อนุบาลจอมบึง  2,775,000  
20 บ้านหนองศาลเจ้า  497,600  
21 วัดปากช่อง  488,000  
22 วัดชัฎใหญ่  496,800  

    487,600  
23 ชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บ ารุง)   499,900  
24 บ้านหนองแร้ง (แหลมสุขประชานุกูล)   494,000  
25 วัดหนองบัวค่าย  498,300  
26 บ้านหนองนกกะเรียน  498,500  
27 มหาราช 7   400,000  
28 บ้านพุตะเคียน  436,300  
29 บ้านทุ่งแฝก  545,000  
30 บ้านหุบพริก  500,000  
31 วัดนาขุนแสน (แกละประชานุกูล)  498,700  
32 บ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์)  498,800  
33 บ้านเก่าต้นมะค่า  154,900  
34 บ้านโป่งกระทิงล่าง  481,800  
35 วัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา)   309,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,468,700 

 

 2.1.2) เชิงคุณภาพ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ และโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณค่าก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซม สามารถด าเนินการก่อสร้าง และปรับปรุงซ่อมแซม          
ได้ตรงตามวัตถุประสงค ์
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 3. ชื่องาน  การจัดตั้งงบประมาณงบด าเนินงาน การติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า- ประปา 
           3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               3.1.1) เชิงปริมาณ 
        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2564 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ และโรงเรียนในสังกัด งบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,021,167 บาท 
                      1) รายการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ส าหรับด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นเงิน 588,305 บาท 
                      2) รายการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน ๔๓๒,๘๖๒ บาท 

  3.1.2) เชิงคุณภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ และโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณ รายการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสามารถ
ด าเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ท าให้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างเพียงพอ และมีปลอดภัยต่อบุคลากรในหน่วยงาน 
ทรัพย์สินของทางราชการ และผู้มาติดต่อราชการ 
 
        4. ชื่องาน การของบประมาณให้กับสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ 
            4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
             4.1.1) เชิงปริมาณ 
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2564 กรณีประสบภัยพิบัติ ให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 ตามท่ีเสนอของบประมาณ  จ านวน 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 
       สถานศึกษาที่ประสบภัยได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมตามที่เสนอ       
ขอตรงตามวัตถุประสงค ์
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 5. ชื่องาน  การเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

           5.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

              5.1.1) เชิงปริมาณ 

     สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับ
การอุดหนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่เสนอของบประมาณ 
จ านวน 16 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

ตารางที่ 9  แสดงผลการอุดหนุนงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564 จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ โรงเรียน อปท. โครงการ งบประมาณ 
1 วัดใหม่นครบาล อบต.ดอนตะโก จ้างครูอัตราจ้าง 180,000 
2 วัดดอนตลุง เทศบาล ต.เขาง ู จ้างครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 180,000 
3 บ้านพุเกตุ อบจ.ราชบุร ี พัฒนาทักษะภาษาฯ ๑๗๕,๑๘๙ 
4 อนุบาลปากท่อ อบจ.ราชบุร ี พัฒนาทักษะภาษาฯ ๒๙๗,๔๒๓ 
   ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ฯ ๑,๑๕๐,๑๖๐ 

5 วัดสว่างอารมณ์ อบจ.ราชบุร ี พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฯ ๒๙๗,๗๘๓ 
6 บ้านหนองลังกา  อบจ.ราชบุร ี พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฯ ๑๙๗,๙๖๐ 
7 อนุบาลวัดเพลง อบจ.ราชบุร ี เสริมทักษะการเรียนรู้ฯ ๔๙๕,๐๒๒ 
8 บ้านโปง่ อบจ.ราชบุร ี พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฯ (๒โครงการ) ๕๗๓,๕๖๐ 
9 บ้านไพรสะเดา อบจ.ราชบุร ี พัฒนากระบวนการเรียนรู้ฯ ๓๐๐,๐๐๐ 

10 บ้านห้วยศาลา อบจ.ราชบุร ี พัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ฯ ๒๙๗,๔๙๙ 
11 บ้านมณีลอย อบจ.ราชบุร ี จ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน ๓๒๑,๗๕๐ 
12 วัดยางงาม อบจ.ราชบุร ี จัดหาเทคโนโลยีครุภัณฑ์ห้องเรียน ๔๙๙,๐๐๐ 
13 บ้านโปง่กระทิงลา่ง อบจ.ราชบุร ี ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีฯ ๑,๐๖๓,๗๐๐ 
14 วัดป่าไก่ อบจ.ราชบุร ี พัฒนาทักษะภาษาฯ ๒๙๗,๔๒๓ 

   ส่งเสริมการเรียนรู้ออกแบบเทคโนโลย ี ๑,๙๖๘,๗๐๐ 
15 วัดทุ่งหญ้าคมบาง อบจ.ราชบุร ี ส่งเสริมการเรียนรู้ออกแบบเทคโนโลย ี ๑,๙๖๘,๗๐๐ 
16 วัดปากท่อ อบจ.ราชบุร ี จัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ ๔๓๘,๐๐๐ 

   จัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙,๙๓๓,๑๖๙ 

               
  5.1.2) เชิงคุณภาพ   
  สถานศึกษาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปพัฒนา
สถานศึกษา ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทางด้านการเรียนเพิ่มมากขึ้น 
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 6. ชื่องาน   รายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา              
ของสถานศึกษา  (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

       6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 6.1.1) เชิงปริมาณ   
 โรงเรียนรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงิน          
ด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  จ านวน 172  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
โดยมีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 5 ส่วน ประกอบด้วย   
      ส่วนที่ 1 ข้อมูลบุคลากร ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ครู นักการภารโรง ฯลฯ  
      ส่วนที่ 2 รายงานเงินคงเหลือ ได้แก่ เงินที่กันไว้เหลื่อมปี เงินรายได้แผ่นดินคงเหลือ                   
เงินนอกงบประมาณคงเหลือ   
      ส่วนที่ 3 รายรับของโรงเรียน ได้แก่ งบประมาณคงเหลือจากปีที่ผ่านมา งบประมาณ      
ที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด เงินที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐอ่ืน เงินที่ได้รับจาก อปท. เงินนอก
งบประมาณ รายได้แผ่นดิน   
      ส่วนที่ 4 รายจ่ายของโรงเรียน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหาร   
งานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณด้านการบริหารทั่วไป ด้านกิจการนักเรียน เงินรายได้แผ่นดิน 
 ส่วนที่ 5 รายงานเงินคงเหลือ  ได้แก่ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี เงินรายได้แผ่นดิน
คงเหลือ เงินนอกงบประมาณคงเหลือ  เงินอื่น ๆ คงเหลือ 
        6.1.2) เชิงคุณภาพ  

               1) สถานศึกษารายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงิน
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ครบ 100% 

               2) สพฐ.มีข้อมูลบัญชีพ้ืนฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่สามารถใช้คิดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 

 
 7. ชื่องาน การจัดตั้งงบประมาณงบด าเนินงาน  
     7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 7.1.1) เชิงปริมาณ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรครบ 100 % ค่าใช้จ่าย
ขั้นพ้ืนฐาน 5 รายการ ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน        
ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      
               ๑) งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 70%  ภาคเรียนที่ 
1/256๔ เป็นเงิน ๔๘,๐๓๒,๘๗๖ บาท ภาคเรียนที่ ๑/256๔ ครั้งที่ ๒ เป็นเงิน 13,129,250 บาท  
รวมได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 70% เป็นเงินทั้งสิ้น 61,๑๖๒,๑๒๖ บาท 

         2) งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 30%  ภาคเรียนที่ 
1/256๔ เป็นเงิน 23,247,698 บาท 
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 3) งบเงินอุดหนุน งบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน ตามข้อมูลในระบบ https://cct.thaieduforall.org  ภาคเรียนที่ ๒/256๓ 
(เบิกจ่ายต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔) เป็นเงิน 3,891,500 บาท โรงเรียนเลือกด าเนินการจ่ายเป็นเงินสด 
หรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นให้แก่นักเรียนตามรายชื่อที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ตามรายการ 
ดังนี้ 
          - ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน 
  - ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องแต่งกายนักเรียน 
  - ค่าอาหารหรือคูปองค่าอาหาร 
  - ค่าพาหนะเดินทางหรือจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 
  - ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจนจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน นอกเหนือจาก 4 รายการ
ข้างต้น 
           4) งบเงินอุดหนุน งบประมาณรายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑/256๔ เป็นเงิน 3,๖๕๔,๐00 บาท รวมได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายการค่าจัดการเรียนการสอนปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๔๕,๕๐๐ บาท 
           5) งบเงินอุดหนุน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ
ภาคเรียนที ่๑/256๔ เป็นเงิน ๑๔,๖๖๖ บาท 

7.1.2) เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนในสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1              
ได้น างบประมาณที่ได้รับจัดสรรบริหารจัดการไดต้ามวัตถุประสงค์ ครบ 100% 

 
 8. ชื่องาน  รายงานข้อมูลค่าสาธารณูปโภคของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      8.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ รายงานข้อมูลครบถ้วน      
ทั้ง ๔  ไตรมาส สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการเปรียบเทียบ เพ่ือปรับลดค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค      
ของส านักงาน 
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4. กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
     1. ชื่องาน  การรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
          1.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
                1.1.1) เชิงปริมาณ 
                   1) รายงานผลการด าเนินงาน 2 ครั้ง ต่อปี 

  - รอบท่ี 1  ตั้งแต่เดือนเมษายน – มิถุนายน  
       - รอบท่ี 2   ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน  

                     2)  ผลการด าเนนิงานตามกลยทุธ์ของ สพฐ.  จ านวน 6 กลยุทธ์  รวม 9 ตวัชี้วัด                                                                                                                             
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จ านวน 2 นโยบาย จ านวน 7 ประเด็น  ดังนี้ 
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รายละเอียดตัวชี้วัดและประเด็นการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 
 
 

 

กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/
ประเด็น/จุดเน้น 

ที ่ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 

ส่วนที่ 1 การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กลยุทธ์ที่ 1  
การจัดการศึกษาเพื่อ 
ความมั่นคงของสังคม 
และของประเทศชาติ 

1 ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน   
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ์ที่ 3  
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

5 ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

6 ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน    
(O-NET) ร้อยละ 50 ข้ึนไป  

8 ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี
ขึ้นไป  

10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับ    
การพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา 
(CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

11 ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการ
อ่านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

12 ร้อยละของสถานศึกษาที่ จัดการ เรี ยนการสอนที่ สร้ า งสมดุ ลทุกด้ านและ                 
มีการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหปุัญญารายบุคคล 

14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้าน   
ต่าง ๆ เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้อง    
ตามสภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็น     
พลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 95 

 

             ๑.๑.2) เชิงคุณภาพ  

       แสดงผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/
ประเด็น/จุดเน้น 

ที ่ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 

กลยุทธ์ที่ 4  
การสร้างโอกาสในการ
เข้าถึงบริการการศึกษา   
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา 

15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 
15.1 ประชากรวัย เ รี ยนที่มี อายุถึ ง เกณฑ์การศึกษาภาคบั งคับ เข้ า เ รี ยน               
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
15.2 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อ      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
15.3 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 
15.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสูตรในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อ   
ในระดับที่สูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 5  
การจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

19 ร้ อ ยละของนั ก เ รี ยนมี ค ว าม รู้ ค ว าม เ ข้ า ใจและตระหนั ก ในกา รอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครฐั 
ประเด็นที่ 11  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
ส่วนที่ 4 จุดเน้นของนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้านคุณภาพ 

ประเด็นที่ 5 จัดกระบวนการเรียนการสอนและปฏิรูปการเรียนรู้จากรูปแบบ Passive Learning        
เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 

จุดเน้นท่ี 9-13 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และความช านาญในการจัด    
การเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
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กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/
ประเด็น/จุดเน้น 

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมนิ 

ของ สพฐ. 

ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

กลยุทธ์ที ่1  
การจัดการศึกษาเพื่อ 
ความมั่นคงของสังคม 
และของประเทศชาต ิ

1) ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ     
กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ  
85 

ร้อยละ 
91.60 

บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 3  
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

5) ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
99.55 

บรรล ุ

8) ร้อยละของนัก เรี ยนที่ ผ่ านการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดี 
ขึ้นไป  

ร้อยละ  
70 

ร้อยละ 
97.95 

บรรล ุ

10) ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับ    
ช้ันประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา
และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ 
100 

 

ร้อยละ 
95.75 

ไม่บรรล ุ

11) ร้อยละของสถานศึกษาที่สอนในระดับ ม.ต้น   
ที่ ได้ รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมิน
ระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

ไม่บรรล ุ

12) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 

ไม่
ประเมิน 

ร้อยละ  
100 

ไม่ประเมิน 

 14) ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพื่อการ
ประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกัน  ในสังคม
อย่างสอดคล้องตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทาย   
ที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษท่ี 21 

   

 14.1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
96.43 

บรรล ุ

 14.2) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ  
80 

ร้อยละ 
97.38 

บรรล ุ
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กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/
ประเด็น/จุดเน้น 

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมนิ 

ของ 
สพฐ. 

กลยุทธ์ที่ 4  
การสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคณุภาพ  
มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

15) อัตราการเข้าเรียนของผู้ เรียนแต่ละระดับ
การศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ 

   

15.1)  ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

บรรล ุ

15.2)  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2563 ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 1 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 5  
การจัดการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

19) ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ  
80 

ร้อยละ  
100 

บรรล ุ

ส่วนที่ 3 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจดัการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ประเด็นท่ี 11  โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล      
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 
- โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลมีการพัฒนา
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนครบ    
ทั้ง  3 ด้าน  (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริม
การศึกษา ด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน)  

ไม่
ประเมิน 

ร้อยละ  
100 

ไม่
ประเมิน 

ส่วนที่ 4 จุดเน้นของนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ด้านคุณภาพ ประเด็นที่  5  จัดกระบวนการเรี ยนการสอน      

แล ะ ปฏิ รู ป ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก รู ป แบ บ  Passive 
Learning เป็น Active Learning ให้กับผู้เรียน    
ในทุกระดับชั้น 

   

1) สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่ ให้ผู้ เรียน      
ได้ เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning)  

ไม่
ประเมิน 

ร้อยละ  
100 

ไม ่
ประเมิน 

2) สถานศึกษามีหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ 
(Active Learning)  

ไม่
ประเมิน 

ร้อยละ  
100 

ไม ่
ประเมิน 

3) ครูในสังกัดจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

ไม่
ประเมิน 

ร้อยละ  
85.68 

ไม ่
ประเมิน 
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       2. ชื่องาน   การรายงานความก้าวหน้าในการติดตาม ตรวจสอบ การน าเข้าข้อมูลและการ

รายงานผลการด าเนินงานในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR  
ประจ าปีงบประมาณ 

           2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
     2.1.1) เชิงปริมาณ  

 น าเข้าข้อมูลโครงการหรือการด าเนินงาน (M1 – M5) และรายงานความก้าวหน้า 
(M6) โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 37 โครงการ  ผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) และผ่าน    
การอนุมัติโครงการจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์/ตัวบ่งชี้/
ประเด็น/จุดเน้น 

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา 
ค่า

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
ประเมิน 

ของ สพฐ. 

ด้านคุณภาพ จุดเน้นที่  9 -13 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีทักษะความรู้และความช านาญ
ในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐานวิชาชีพ 
และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 

   

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับ 
การอบรม/พัฒนาให้มีทักษะความรู้และความ
ช านาญในการจัดการเรียนการสอน มีมาตรฐาน
วิชาชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ (อย่าง
น้อย 1 รายการ) ด้านการจัดการเรียนการสอน 

ไม่
ประเมิน 

ร้อยละ  
100 

ไม ่
ประเมิน 
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แสดงโครงการที่น าเข้าและรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  (eMENSCR) 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประจ าปี 2564 
กลุ่มอ านวยการ 

2 บูรณาการด้านการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองและโรงเรียน Stand Alone 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

3 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4 พัฒนาการสอนกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล

การจัดการศึกษา 
5 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6 ส่งเสริมการท าวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดท านโยบาย 

การจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

7 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

8 พัฒนาครูผู้สอนเพื่อจัดการเรียนการสอน New Learn กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

9 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

10 จัดท า ตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

11 พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้ งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
(โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

12 ปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

กลุ่มอ านวยการ 

13 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

14 ขับเคลื่ อนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียน 
CONNEXT – ED  

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

15 สร้างจิตส านึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

16 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

17 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

18 พัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

19 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 
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ที่ โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

20 ส่ง เสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ        
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

21 รณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 
2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค   
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

22 พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2563 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

23 การประเมินผลการทดสอบผู้ เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน       
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

24 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

25 ประเมินคุณภาพนักเรียน (N/T) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

26 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

27 ลูกเสือจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

28 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 

กลุ่มนโยบายและแผน 

29 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
30 ธุรการครบวงจร กลุ่มนโยบายและแผน 
31 คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ระดับ
กลุ่มจังหวัด กลุ่มที่ 5 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

32 ครูคลังสมอง กลุ่มบริหารงานบุคคล 
33 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล    

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กลุ่มนโยบายและแผน 

34 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
35 ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยตรวจสอบภายใน 
36 พัฒนาสมรรถภาพและยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน

โครงการคุณธรรม สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมนิผล
การจัดการศึกษา 

37 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มอ านวยการ 
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 2.๑.2) เชิงคุณภาพ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้น าเข้าโครงการระบบ
ติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ได้ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่ก าหนด สามารถรายงานผล                
การด าเนินงาน และการใช้งบประมาณตามโครงการ จ านวน 4 ไตรมาส ให้เป็นปัจจุบัน และโปร่งใส 
 
      3. ชื่องาน  รายงาน และติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ         
           3.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    3.1.1) เชิงปริมาณ    

          จัดท ารายงานการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 10 เล่ม มีโครงสร้างในการตรวจราชการประกอบด้วย งานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบาย
เร่งด่วนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 

การตรวจราชการกรณีปกติ  

1. ด้านความม่ันคง 
 1.1 การส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่ ม่ันคง             

และมีคุณธรรม  ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการส่งเสริมโดยด าเนินการจัดท าหลักสูตร   
การบริหารงานลูกเสือ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน เสริมสร้างวินัย      
ในการปฏิบัติตน ตามการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
เผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารงานลูกเสือให้กับสถานศึกษาในสังกัด ที่เปิดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ
จัดการเรียน การสอนวิชาลูกเสือ และยุวกาชาด เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์  
 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย  โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill)  พัฒนาทักษะ 
(Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่  (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน   

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
1,816 คน  นักเรียน 33,847 คน ภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)    
ท าให้เปิดโรงเรียนตามปกติไม่ได้ ทางโรงเรียนได้มีการใช้สื่อออนไลน์ การสอนโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ      
สามารถเพ่ิมพูนประสบการณ์ ทักษะการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือการสร้างแอปพลิเคชั่น ต่าง ๆ     
ซึ่งเป็นเรื่อง ที่นักเรียนสนใจมาก โดยเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา หรือโรงเรียนอนุบาลประจ า
จังหวัด และโรงเรียนอนุบาลประจ าอ าเภอ ที่มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ และ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ ท าให้โรงเรียนประสบผลส าเร็จ และสามารถแข่งขันได้สู่ระดับนานาชาติ  
ได้ ดังนี้ 

     - นักเรียนระดับชั้น ม. 3 ได้แก่ เด็กหญิงมนี รัตนสุนทร เด็กชายลิขิต ฟองน้ า 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 น าโดย นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คุณครสูมไชย 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
บัตรเหรียญทอง ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการเเข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติต่อไป เป็นตัวแทนประเทศไทย     
ร่วมรายการหุ่นยนต์อัตโนมัติ IRO/TRTC ณ ประเทศเกาหลีใต้ 

 2.2 การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพ
และมีงานท า  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จ านวน 30 โรงเรียน มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ซึ่งส่วนมากผู้ปกครองยากจน นักเรียนกลุ่มนี้ 
ได้รับการสส่งเสริมด้านการฝึกทักษะด้านวิชาชีพ เช่น งานเกษตร งานช่าง และงานฝีมือต่าง ๆ โรงเรียน        
ขยายโอกาสทางการศึกษาหลายโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการทวิศึกษากับวิทยาลัยเกษตรกรรม วิทยาลัยเทคนิค
ราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพ่ือส่งต่อ ได้รับการเข้าโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา               
โดยท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เข้ามาสนับสนุน  ท าให้มีผลงานดีเด่น              
เป็นแบบอย่างได้  
       การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (อปท.) และมูลนิธิต่างๆ        
มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในชนบท  และมีโรงเรียนที่โดดเด่นและประสบผลส าเร็จ 
ได้แก่ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนชายแดน ติดเขตประเทศเมียนมาร์ มีนักเรียน 
จ านวน 1,174 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 42 คน ซึ่งได้จัดแบบทวิศึกษากับวิทยาลัยเทคนิค
โพธาราม   รับนักเรียนเข้าเรียนแบบกินนอน และฝึกอาชีพอย่างเข้มข้น มีนักเรียนชื่อ นายกีโด้ กีฮ้ือ ซึ่งเป็นคนไทย  
เชื้อสายกะเหรี่ยง เข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย ไปแข่งขันทักษะฝีมือ 
ทีป่ระเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัล เป็นทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ปัจจุบันได้ประกอบอาชีพอิสระในหมู่บ้าน
ท าเกษตรพอเพียง ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (hydroponics) คือการปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน หรือเป็นการปลูก
พืชผัก ในน้ าที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ และงานซ่อมบ ารุงเครื่องมือการเกษตร และเป็นผู้ดูแลให้
ทุนการศึกษาแก่น้อง ๆ ในโรงเรียนทุกปี และนางสาวมณฑกาญจน์  บุญคุณ เป็นตัวแทนเยาวชนไทย      
ไปแข่งขนัทักษะอาชีพ ณ ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับรางวัลหลายรายการ ปัจจุบันท างานที่ เครือซีเมนต์ไทย 
จ.ราชบุรี โดยได้รับการสนับสนุนจาก นางพจนพร  จิตเจริญทวีโชค ผู้อ านวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์ 
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 3.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินงานส่งเสริมสนับสนุน                    
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์          
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้ 
               1.1 จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้สอน โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปฐมวัยและการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน และโครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  มีการนิเทศ ติดตาม   
และประเมินผลหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษ    
ที่ 21 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเปิด โอกาส ให้ผู้เรียน  
ได้ศึกษาค้นคว้าสิ่งที่สนใจและสามารถปฏิบัติได้ตามศักยภาพและความพร้อมของผู้เรียนรายบุคคล       
โดยการจัดการเรียนการสอนของครูให้ความส าคัญต่อตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงหลายรายวิชาเข้าด้วยกันทั้งเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน  
                  1.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระต่าง ๆ ให้กับครูผู้สอน 
ในช่วงที่ยังสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ และในช่วงที่มีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ด าเนินการจัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้กับครูผู้สอน 
                   1.3 จัดท าระบบการอบรมออนไลน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่และส่งเสริม  สนับสนุน        
ให้ครูผู้สอนพัฒนาตนเองโดยเข้ารับการอบรมออนไลน์ของส านักงานเขตพ้ืนที่และหน่วยงานอื่น ๆ 
                   1.4 ส่งเสริมให้ครูน าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์จากแหล่งเรียนรู้และหน่วยงาน   
ต่าง ๆ ที่จัดท าและเผยแพร่มาประกอบการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน เช่น DLIT , Project 14 
เป็นต้น พร้อมทั้งรวบรวมและเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ที่ครูผู้สอนในสังกัดจัดท าขึ้น 
                   1.5 ร่วมกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคอนเท้นต์ เพ่ือให้ครูผู้สอนที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ            
สร้างสื่อเทคโนโลยี เช่น คลิปวิดีโอการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อใช้สอนรูปแบบ On Line 
และ On Demand และสามารถสอนให้ผู้เรียนท าคลิปวิดีโอเพ่ือประเมินการเรียนรู้ได้ และมีโรงเรียน
ต้นแบบ เข้าร่วมโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มฯ ของสถาบันวิจั ย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  
จ านวน 6 โรงเรียน เพื่อใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ de-msd 
                  1.6 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1        
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมทั้ง  
การสร้างสื่อด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ สอนและศักยภาพผู้เรียน
รายบุคคล ตัวอย่าง เช่น   
                          (1) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี ที่สร้างระบบ     
การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยใช้สื ่อเทคโนโลยีทั้งที ่ครูผู ้สอนผลิตเองและ        
จากแหล่งอื่น รวมทั้งการสร้างยูทูปหรือเว็บเพจให้ผู ้เรียนสามารถเรียนรู้ย้อนหลังได้ มีการติดตาม   
การเรียนผู้เรียนรายบุคคล ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและใกล้ชิดกับครูผู้ สอนโดยตรง 
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                          (2) โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน) ต าบลเกาะพลับพลา อ าเภอเมืองราชบุรี  
มีการใช้โปรแกรม google classroom มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
               1.7 คร ูผู ้สอนที ่ได ้ร ับการพัฒนาสามารถสร ้า งคล ิปว ิด ีโอความรู ้ที ่สอดคล ้อง          
กับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู ้ของสถานศึกษา โดยครูผู ้สอนเป็นผู ้คัดเลือกสื ่อประกอบ 
บรรยาย และตัดต่อด้วยตนเอง พร้อมทั้งน าเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนการสอน         
กับครูผู้สอนโดยตรงผ่านสื่อออนไลน์  
                  ๑.๘ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ที ่ให้ความร่วมมือ สนับสนุนพัฒนาครูผู ้สอนและผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษ      
ที่ 21 ทั้งกระบวนการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ 
 
 3.2 การพัฒนาครูให้ มีทักษะความรู้และความช านาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล               
และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
 ด้านภาษาอังกฤษ  
 1.1 ส่งครูเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ จ านวน 80 คน ประกอบด้วย  
ครูที่เคยเข้าร่วมโครงการ Boot camp   ครูที่จบเอกภาษาอังกฤษ และครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ       
แต่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ ผลการทดสอบอยู่ระหว่างระดับต่ ากว่า A1–B2  เพ่ือน าไปพัฒนาตามทักษะ 
ที่เหมาะสมต่อไป 
 1.2 ส่งบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ผอ.สพท. รองผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม และ
ศึกษานิเทศก์ จ านวน  22 คน  เข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ  ผลการทดสอบอยู่ระหว่างระดับต่ า
กว่า A1 – A2  เพ่ือน าไปพัฒนาตามทักษะที่เหมาะสมต่อไป 
 1.3 ส ารวจครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ยังไม่ได้เข้ารับการทดสอบ และรวบรวมข้อมูล       
เพ่ือเตรียมการเข้ารับการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ในปี 2564  
 1.4 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อโควิด-19 ท าให้การพัฒนาครูต้องปรับเปลี่ยน
เป็นรูปแบบออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จึงจัดท าหลักสูตร online        
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 (www.ratchaburi1.org) ชื่อหลักสูตร English for communication ให้ครูและผู้สนใจ 
เข้ารับการอบรมโดยศึกษาเนื้อหาหลักสูตร และท าการวัดและประเมินผล เมื่อผ่าน 80% จะได้รับเกียรติ
บัตรผ่านการอบรมจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                    1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา            
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 เข้ารับการอบรมจากแหล่งเรียนรู้อื่น ได้แก่  

    (1) โครงการอบรมและหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยติดตามข้อมูล
ข่าวสารได้จาก Facebook Page: English online by English Language Institute, OBEC   

    (2)  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  ผ่านเว็บไซต์ส าหรับพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 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-refugees-
in-education 
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   (3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านช่องทางออนไลน์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์มด้านการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform: DEEP) หรือแอปพลิเคชั่น OBEC 
 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ด าเนินการจัดท าหลักสูตรพัฒนาให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา         
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 มีทักษะในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียน   
การสอน ได้อย่างมีคุณภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านรูปแบบออนไลน์ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการจัดท าหลักสูตร 
online ในการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ English for communication  โดยมีวัตถุประสงค์    
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ      
เนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 

 - การฝึกพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 - ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่คนไทยออกเสียงผิด 
 - ประโยคสนทนาเวลาไปพบคุณหมอ 
 - ประโยคสนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษ  

          หลังจากการอบรมแล้วมีการประเมินหลักสูตรโดยการท าแบบทดสอบ จ านวน 30 ข้อ 
และหากผู้เข้าอบรมท าแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 80% (24 คะแนน) จะได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail        
ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งหลักสูตรการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี         
โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร จ านวน 2,329 คน มีคะแนนเฉลี่ย อยู่ที่ 27 คะแนน  

 
 3.3 หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
 เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไม่ได้ถูกคัดเลือกเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดลองการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จึงยังไม่ได้ด าเนินการประกาศการน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปใช้ 
 

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 4.1 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  
 การขับเคลื่อนระดับเขตพ้ืนที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Platform เพ่ือการศึกษา        
เป็นเครื่องมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้ ครู และบุคลกรทางการศึกษาในสังกัดใช้ในสถานการณ์                     
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา สามารถเลือกใช้ได้              
ตามความสนใจ 
 4.2 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ได้ด าเนินการส่ง เสริมสนับสนุน 
พัฒนา และขยายการเข้าถึงการบริการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมนักเรียนให้ได้รับโอกาส                          
ในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพด้วยการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยโดยจัดท าโครงการ/กิจกรรม  
ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
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          1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 
         กิจกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียน ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย                 
ซึ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยโรงเรียนประจ าจังหวัด  โรงเรียนอนุบาลประจ าเขตพ้ืนที่ฯ โรงเรียน
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และโรงเรียนทั่วไป ที่จัดการศึกษาปฐมวัย ทุกโรงเรียนในสังกัด รวมจ านวน 15 
โรงเรียน    เพ่ือประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ของนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยผู้ เรียนในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563             
(30 เมษายน 2564) ทั้งหมด จ านวน 3,345 คน  จ าแนกเป็น  

1.1 ผู้เรียนปกติ  จ านวน  3,345 คน      
1.2 ผู้เรียนที่มีความบกพร่อง จ านวน - คน   

            นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกายคิดเป็น ร้อยละ 99.76 พัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 99.82 พัฒนาการด้านสังคมคิดเป็น ร้อยละ 99.85 พัฒนาการด้านสติปัญญา     
คิดเป็นร้อยละ 99.58 ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียนปกติ ผลการประเมินพัฒนาการ
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการคุณภาพ
ระดับ 3 ทั้ง 4 ด้าน จ านวน 3,330 คน คิดเป็นร้อยละ 99.55  
 2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินงานตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย พบว่าครูปฐมวัยมีปัญหาด้านองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       
และการเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมส าคัญในการด าเนินงานโครงการบ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยจึงพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
ลักษณะนิสัยของนักวิทยาศาสตร์ ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ  
พร้อมทั้งส่งเสริมจินตนาการของเด็กให้รักการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ตามธรรมชาติวิทยาศาสตร์        
น าผลการประเมินมาพัฒนา และมีความตั้งใจในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ด้วยใจนักวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและมีความสุข โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

         2.1 ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดความรู้ 
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

    2.2 เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

   2.3 โรงเรียนที่เข้าร่วมกับการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทานผ่านการประเมิน
และได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยจ านวน 15 โรงเรียน      

          2.4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างต่อเนื่อง 
และตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 2.5 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงานโครงการ                      
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
          โรงเรียนต้นแบบที่มีความโดดเด่นและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ 
โรง เรี ยนอนุบาลราชบุรี  และโรง เรี ยนวัด เขาวั ง  (แสง  ช่ ว งสุ วนิช )  จั ดการศึกษาแบบโครงการ                  
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(Project Approach )   โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง จัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี่  โรงเรียนบ้านหนองขาม 
จัดการศึกษาแบบวอลดอร์ฟ 
 4.3 การเข้าถึงทางการศึกษาส าหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพ     
การจัดการศึกษาเรียนรวม เพ่ือขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับนักเรียนตามความพิการและตามศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2564 มีโรงเรียนที่จัดการศึกษา
เรียนรวมทั้งหมด 123 โรงเรียน มีจ านวนเด็กพิการเรียนรวม ทั้งหมด 1 ,596 คน ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเป็นรายบุคคลและมีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยจ าแนก
จ านวนตามประเภทความพิการ ดังนี้                       
            1. บกพร่องทางการมองเห็น จ านวน 6 คน                                                                 
            2. บกพร่องทางการได้ยิน จ านวน  9 คน    
            3. บกพร่องทางสติปัญญา จ านวน 128 คน                                                                                           
            4. บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จ านวน 45 คน                                                         
            5. บกพร่องทางการเรียนรู้ จ านวน 1,271 คน                                                                                        
            6. บกพร่องทางการพูดและภาษา จ านวน 13 คน                                                                                    
            7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ จ านวน 38 คน                                                                                      
            8. ออทิสติก จ านวน 40 คน                                                                                                               
            9. ความพิการซ้อน จ านวน 46 คน                                                                                                      
      การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ส่งเสริมให้โรงเรียน
ต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวม จ านวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดห้วยหมู โรงเรียนวัดป่าไก่ 
โรงเรียนอนุบาลจอมบึง โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง โรงเรียนบ้านล าพระและโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง           
มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2109 การเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนและท ากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยครูมีหน้าที่คอย
ช่วยเหลือให้ค าแนะน า รวมทั้งให้ก าลังใจผู้ปกครองในการฝึกทักษะและการเรียนรู้ให้กับลูกในช่วง           
ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บ้าน การปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือองค์ความรู้ในบทเรียนให้เหมาะสม         
กับความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กพิการตามแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) มีการดูแลและ
ช่วยเหลือเด็กตามประเภทความพิการ มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เมื่อมีการเปิดเรียนแบบปกติ 
(On Site) เช่น เด็กบกพร่องทางการมองเห็นส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาเหมาะสมกับเด็ก โดยการใช้ตัวอักษร  
ที่มีขนาดขยายใหญ่กว่าเด็กปกติมีการจัดหาแว่นสายตาที่เหมาะสมให้กับเด็กเนื่องจากเป็นนักเรียนที่มีภาวะ
สายตาเลือนราง เด็กมีความบกพร่องทางการได้ยิน ส่งเข้ารับการรั กษาและมีการใช้เครื่องช่วยฟัง            
ซึ่งการจัดการศึกษาเรียนรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่ให้กับเด็กพิการเรียนรวม โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ จ านวน 1,271 คน คิดเป็นร้อยละ 79.63 โดยมีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ
เต็มวัน รูปแบบการจัดเรียนรวม เด็กจะเรียนในชั้นเรียนเต็มวันและอยู่ในความรับผิดชอบของครูประจ าชั้น
หรือครูประจ าวิชา และมีการสอนเสริมให้กับเด็กซึ่งเรียนรวมในชั้นเรียนปกติเต็มวันและได้รับการสอนเสริม
บางเวลาหรือบางวิชาวันละ 1-2 ชั่วโมง หรือมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพของเด็ก ซึ่งการสอนเด็กนี้        
ครูมีการสอนทั้งเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นกลุ่มเล็กๆ และสอนในเนื้อหาที่เด็กไม่ได้รับการสอนในชั้นปกติ
หรือเนื้อหาที่เด็กมีปัญหาเฉพาะเรื่อง  ส่วนเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ส านักงานเขตพ้ืนที่
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จะจัดพ่ีเลี้ยงเด็กพิการให้กับโรงเรียนเพ่ือให้ช่วยครูในการพัฒนาศักยภาพของเด็กมีการจัดการเรียนการสอน
ชั้นเรียนพิเศษ (ห้องเรียนคู่ขนาน) ในโรงเรียนปกติ ในโรงเรียนวัดห้วยหมู  อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี     
ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก ซึ่งต้องมีการดูแลเฉพาะ
รายบุคคล 
           การส่งต่อเพ่ือช่วยเหลือเด็กพิการเรียนรวม มีดังนี้ 
           1. การส่งต่อเพ่ือช่วยเหลือด้านการคัดกรองและการรักษา  

     เมื่อครูพบเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะมีความพิการประเภทต่างๆ จะมีการคัดกรองและ        
ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลประจ าอ าเภอในพ้ืนที่และโรงพยาบาลราชบุรี เพ่ือท าการรักษาและช่วยเหลือ     
ตามประเภทความพิการ 

  2. การส่งต่อเพ่ือช่วยเหลือด้านการศึกษาและอาชีพ 
     ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดท าระบบการจัดการศึกษาเรียนรวม เพ่ือจัดท าข้อมูลการรักษา

และพัฒนาการของเด็กเพ่ือให้ได้รับการรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการส่ งต่อข้อมูลรายบุคคล         
ให้ครูประจ าชั้นและครูผู้สอนในชั้นเรียนต่อไปเพื่อน าไปใช้ในการวางแผนช่วยเหลือและพัฒนาตามศักยภาพ
ต่อไป นอกจากนี้มีการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนเมื่อจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ 
 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจ านวนเด็กด้อยโอกาส นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือ         
เป็นทุนการศึกษา ดังนี้ 

  1. นักเรียนยากจนพิเศษ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาค                
ทางการศึกษา (กสศ.) จ านวน 2,837 คน เป็นเงิน 2,953,500 บาท 

 2. นักเรียนยากจนได้รับการสนับสนุนทุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 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 านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 มีโรงเรียนที่ด าเนินการ        
ตามกระบวนการต่าง ๆ ที่มีการส่งเสริมและติดตามได้ครบตามมาตรฐานการจัดการศึกษาเรียนรวม        
คือ โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้ง 6 โรงเรียน ได้แก่  

        - โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บ ารุง) 
        - โรงเรียนวัดป่าไก่ (ส่วนประชานุกูล) 
        - โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 
        - โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง                                                                                    
        - โรงเรียนบ้านล าพระ 
       - โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล)  

 โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม    
การจัดการเรียนการสอนและคอยดูแลช่วยเหลือโรงเรียนทั่วไปจัดการศึกษาเรียนรวมในภาคเรียนที่ 1      
ปีการศึกษา 2564  มีจ านวน 123 โรงเรียน ได้ส่งเสริมการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP) 
และการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IIP) ให้ครบทุกคน มีการปรับหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล แบบบูรณาการ เน้นการจัด สภาพแวดล้อมให้เ อ้ือต่อการเรียนรู้       
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2109 มีการเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้   
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และท ากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล โดยครูมีหน้าที่ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า           
กับผู้ปกครองตลอดเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่บ้านโดยให้ผู้ปกครองและเด็กมีความรู้สึกว่าไม่ได้   
ถูกทอดทิ้งและคอยให้ก าลังใจสอบถามความเป็นอยู่หรือการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม          
มีการก าหนดเนื้อหาหรือหลักสูตรแบบบูรณาการ ทั้งในด้าน การใช้ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ และการเข้าสังคม 
เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ       
ไวรัสโคโรน่า 2109 
 4.4  ความปลอดภัยของผู้เรียน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุน         
ให้สถานศึกษาน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปใช้ เพ่ือให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑ ความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
       โรงเรียนได้มีการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ ให้นักเรียนปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บที่คาดไม่ถึง รวมถึงสุขอนามัย โรคภัยไข้เจ็บและจากสื่อต่าง ๆ มีการวางมาตรการ
ตรวจตราภายในโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ เช่น การใช้ไฟฟ้า การติดตั้งระบบความปลอดภัยจากการใช้
อินเตอร์เน็ต เดินส ารวจจุดเสี่ยง จัดเตรียมรับมือภัยพิบัติ อุทกภัย อัคคีภัยและแผ่นดินไหว ตลอดจนน ามาตรการ 
D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19 ได้แก่  
                          D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด 
                         M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
                          H : Hand Washing ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
                               T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย 
                          T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง    
เพ่ือให้มขี้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น มาใช้ในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
                     1.2 ความปลอดภัยจากบุคคล  

 ๑) โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและการวางกฎเกณฑ์ให้นักเรียนปลอดภัย   
จากบุคคลที่จะมาท าอันตรายกับนักเรียนโดยค านึงถึงสวัสดิภาพของนักเรียน ตั้งแต่เริ่มเดินเข้าสู่ประตู
โรงเรียนจนกระทั่งออกจากโรงเรียนถึงบ้าน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดูแลป้องกันตนเอง      
ให้ปลอดภัย ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีบุคคลท าร้ายนักเรียนหรือนักเรียนท าร้ายกันเอง และได้มีการก าหนด
ขอบเขตที่เหมาะสมระหว่างครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียน เช่น ห้ามครูกับนักเรียน และห้าม
นักเรียนกับนักเรียนต่างเพศ อยู่ตามล าพังสองต่อสองในห้องเรียน หรือที่ลับตาคน หากจ าเป็นจะต้อง       
มีเพ่ือนอยู่ด้วยอย่างน้อย 1 – 2 คน รวมถึงการแสดงออกของครูกับนักเรียนความเป็นไปอย่างเหมาะสม  
                          2) โรงเรียนจัดการคัดกรองครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ โดยมีการวัด
อุณหภูมิ จัดเจลล้างมือให้กับทุกคน ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่าง  ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   
เป็นประจ าทุกวัน 
                           3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการส ารวจ
รายชื่อข้าราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด    
ทุกคนที่มีความประสงค์รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนได้รับความปลอดภัย 
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 1.3 ความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
                          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินการ ดังนี้ 
                         1) แจ้งแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน  
โดยสถานศึกษาประเมินตนเองก่อนเปิดเรียน ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) โดยจะได้รับเกียรติบัตร
รับรองผลการประเมินตนเอง 
                           2) การรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเปิดเรียนในสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                           3) เน้นย้ าให้โรงเรียนด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามค าสั่งคณะกรรมการ
ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) อย่างเคร่งครัด  
          จากการที่โรงเรียนได้มีการน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบด้านความปลอดภัย    
มาใช้ในโรงเรียน จนท าให้เกิดความส าเร็จและโรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกระดับ  
เขตตรวจราชการที่ 3 ดังนี้ 

1. สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)  
2. สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนสินแร่สยาม 
3. สถานศึกษาขนาดเล็ก   ระดับทอง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางกระ 

  โรงเรียนได้รับรางวัลความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 ดังนี้ 
1. โรงเรียนวัดชัฏใหญ ่    เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 
2. โรงเรียนวัดพเนินพลู    เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 
3. โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) เกยีรติบัตรดีเด่น 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. โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บ ารุงเจริญธรรม  เกียรติบัตรดีเด่น ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 
10. โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บ ารุง) เกยีรติบัตรดีเด่น 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 านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพน าร่อง           
ของโครงการโรงเรียนคุณภาพในเขตตรวจราชการ เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก
โรงเรียนคุณภาพ น าร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ ได้ขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูง 
ศึกษาธิการจังหวัด และคณะติดตามนโยบาย ผู้รับผิดชอบการด าเนินการในแต่ละจังหวัด  และประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนน าร่องและจังหวัดน าร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกโรงเรียนน าร่องให้เหลือเพียง ภูมิภาคละ ๓ โรงเรียน และจังหวัดน าร่อง ภูมิภาคละ ๑ จังหวัด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้รับคัดเลือกในกลุ่มจังหวัด   
น าร่อง ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี และด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการ            
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ซึ่งขณะนี้ ได้ด าเนินการจัดตั้งค าของบประมาณปี 2564 งบลงทุน 
ประกอบด้วย รายการครุภัณฑ์ และรายการปรับปรุงซ่อมแซม รวมทั้งสิ้น 3,000,000 บาท และ          
มีงบด าเนินงาน จ านวน 350,000 บาท อยู่ระหว่างรอพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดให้ส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาแบ่งโรงเรียนเป็น 3 ประเภท คือ โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียน
ที่สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้มีการวางแผนการจัดตั้งโรงเรียนคุณภาพ         
เป็น 46 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพครอบคลุมโรงเรียน 159 โรงเรียนในสังกัด 
        การด าเนินการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประสบผลส าเร็จได้จากการประชุมของคณะผู้บริหารของโรงเรียน  
ในสังกัดที่มุ่งผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในสังกัด 
 
 5.2 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  

 ได้จัดท าการศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และได้
นิเทศติดตามผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดในแต่ละด้านจ านวน 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอน     
ในสถานศึกษา (2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา (3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  (4) 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (5) ด้านนิเทศการศึกษา (6) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาซึ่งมีผลดังนี้ 
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 1.1 การประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  โดยภาพรวม
อยู่ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.8  ซ่ึงแต่ละด้านมีรายละเอียดเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  

ล าดับที่ (1) ด้านที1่ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 97.6 

ล าดับที่ (2) ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.2 

ล าดับที่ (3) ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ 94.00 

ล าดับที่ (4) ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด       
คิดเป็นร้อยละ 93.60 

 ล าดับที่ (5) ด้านที่ 4 ความสามารถด้านผลงานและการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก     
คิดเป็นร้อยละ 88.60 ล าดับที่ (6) ด้านที่ 5 ด้านนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.20 
1.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่มีต่อผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล มาตรฐานด้านต่างๆ 
 (1) ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร และครู ที่มีต่อผลการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 88.4 
 (2) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.00 

        ทุกโรงเรียนมีการจัดท านวัตกรรมการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน               
ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คิดเป็นร้อยละ 100 ตัวอย่างของการจัดท า
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. การจัดการเรียนการสอนและการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 อยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด โดยค าสั่งของ 
ส านักงานคณะกรรมควบคุมโรค จังหวัดราชบุรี ยังไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite จนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะดีขึ้น โรงเรียนส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานหลายรูปแบบ โดยมีการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต (ONLINE) การเรียนการสอนแบบ 
ON–DEMAND ผ่านทางเว็บไซต์ DLTV  และแอปพลิเคชั่น DLTV บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต และ      
การเรียนการสอนแบบ ON-HAND ส าหรับนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์การรับชม โดยการน า
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หนังสือ แบบฝึกหัด ใบงาน ไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง ทั้งนี้ ครูผู้สอนจะมีการติดตาม
ผู้เรียนผ่านทางไลน์ โทรศัพท์ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการ
สอนในสถานการณก์ารแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยจัดการ
ประชุม PLC ระบบทางไกล ผ่านแอพพลิเคชั่น google meet กับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน เพ่ือรับฟัง
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  และร่วมกัน หาวิธีและ
การแก้ไขปัญหาของโรงเรียน แลกเปลี่ยนวิธีการที่ดี โรงเรียนสามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีไปปรับใช้ในโรงเรียน
ของตนเองได้   
 จากการแก้ปัญหาโดยการประชุม PLC  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ท าให้เกิดองค์ความรู้ และแนวทางการในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นแบบอย่างในการน าไปปรับใช้
ในโรงเรียนอ่ืนได้ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เช่น  โรงเรียนอนุบาลจอมบึง  โรงเรียนวัดห้วยหมู  โรงเรียน
วัดห้วยไผ่ และโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  เน้นการจัดการเรียนการสอนร่วมแก้ปัญหาการจัดการเรียน
การสอนในแต่ละชั้นเพ่ือให้สอดคล้องตามบริบทของนักเรียนแต่ละคน การบูรณาการตัวชี้วัด และการให้งาน 
การบ้าน เพ่ือไม่ให้นักเรียนต้องรับภาระจากการบ้านที่มากเกินไป   การสอนใช้วิธีการหลากหลาย ทั้ง 
online on demand  on hand และ on air โดยส ารวจความพร้อมจากผู้ปกครองก่อน  และสอนแบบ
ผสมผสานกัน  นอกจากนี้ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช ) ได้จัดหาวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้  
รวมทั้งครูในโรงเรียนที่มีความรู้ความสามารถจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในโรงเรียน ถึงวิธีการจัดการเรียนรู้
ให้กับนักเรียนในการเรียนออนไลน์ที่บ้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้ครูสามารถเลือกใช้วิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนที่ตนสอนอยู่ได้เพ่ือให้ประสิทธิภาพของการเรียนรู้
อย่างสูงสุด เช่น การใช้ Google Classroom โปรแกรม Zoom เทคนิคการอัดคลิปวีดีโอ การเรียนการสอน
อย่างง่าย การใช้วีดีโอคอลเพื่อใช้พูดคุยกับนักเรียนสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะเรียนออนไลน์   
 นอกจากการ PLC ร่วมกับทุกโรงเรียนในรูปแบบทางไกลแล้ว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ยังได้พัฒนาคลังสื่อเรียนรู้ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้ครูน าสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม  รวมถึงเผยแพร่คลิปการสอนของครูในสังกัด เพ่ือเป็นตัวอย่าง และเผยแพร่ให้เพ่ือนครูสามารถ
น าไปใช้ในการจัดกาเรียนการสอนได้ 

  1.๑) เชิงคุณภาพ 
       ส าน ัก งาน เขต พื ้นที ่ก ารศ ึกษา  ม ีร ายงานผลการด า เน ิน งานตามนโยบาย         
ของกระทรวงศึกษาธิการ รายงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่ อน
แนวทางในการปฏิบัติงาน แก้ไข ปรับปรุง ผลการด าเนินงานในรอบต่อไป    
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 4. ชื่องาน  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และผลการวิเคราะห์การติดตาม 
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

           4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
     4.1.1) เชิงปริมาณ    

        จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และตามตัวชี้วัดของ สพฐ. และ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 20 เล่ม  ในปีงบประมาณ  2564 มีโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ทั้งสิ้น 47 โครงการ โครงการที่ด าเนินการแล้ว จ านวน 37 โครงการ และโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ 
จ านวน  10 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  4.1.2) เชิงคุณภาพ  

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อน เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน แก้ไข ปรับปรุง          
ผลการด าเนินงานในรอบต่อไป   

 

     5. ชื่องาน  รายงานผลตัวชี้ วัดตามมาตรการปรับปรุ งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน        
(จัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ด้านปริมาณงานของส านักงานเขตพื้นที่ และโรงเรียน) 

         5.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
             5.1.1) เชิงปริมาณ    
             จัดท าข้อมูลระดับผลส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ด้านปริมาณงาน)  ดังนี้ 
             1) ปริมาณงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  10  กลุ่ม  ประกอบด้วย  
                 - ด้านอ านวยการ                                 ปริมาณงาน จ านวน 16,638  ครั้ง 
                  - ด้านบริหารบุคคล                              ปริมาณงาน จ านวน   2,348 คน 
         - ด้านนโยบายและแผน ปริมาณงาน จ านวน        52 โครงการ 
                 - ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา            ปริมาณงาน จ านวน      143 โครงการ 
                 - ด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลฯ      ปริมาณงาน จ านวน   4,812 คน 
                         - ด้านการตรวจสอบภายในระดับโรงเรียน    ปริมาณงาน จ านวน        60 โรงเรียน 
                        - ด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง)                  ปริมาณงาน จ านวน        82 ครั้ง 
     - ด้านด้านส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
        เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        ปริมาณงาน จ านวน        19 โครงการ
           - ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   ปริมาณงาน จ านวน   4,227  โครงการ 
                         - ด้านกฎหมายและคดี                           ปริมาณงาน จ านวน        18  เรื่อง 
               2) ปริมาณงานของสถานศึกษา  จ านวน  173  โรงเรียน  ประกอบด้วย 
                         - การบริหารงานวิชาการ ปริมาณงาน จ านวน   1,681  โครงการ 
        - การบริหารงานทั่วไป ปริมาณงาน จ านวน   1,391 โครงการ 
                         - การบริหารงานบุคคล ปริมาณงาน จ านวน      364 โครงการ 
                         - การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน   ปริมาณงาน จ านวน      376 โครงการ 
         - บริหารกิจการนักเรียน ปริมาณงาน จ านวน      584 โครงการ 
                                                                                              รวม      4,384 โครงการ 
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 4.1.2) เชิงคุณภาพ  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีรายงานผลการด าเนินงานระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต (ด้านปริมาณงาน)  ในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และของสถานศึกษา  เพ่ือรายงานส านักงาน
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานงบประมาณของหน่วยงานต่อไป       
 
     6. ชื่องาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ของกลุ่มนโยบายและแผน 
          6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

 6.1.1) เชิงปริมาณ    

  ด าเนินการจัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานแต่ละบุคคลของกลุ่มนโยบายและแผน 
ประกอบด้วยผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ จ าแนกเป็น  4  กลุ่มงาน  ได้แก่ 

    1. กลุ่มงานธุรการ  มีผลการปฏิบัติงานตามภาระงานดังนี้ 
          - ระบบสารบรรณ 
          - การประสานงานและการให้บริการ 
          - การจัดประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
          - การจัดการความรู้ เก็บรวบรวมงาน จัดท าทะเบียนคุมงานภายในกลุ่ม 
      2. กลุ่มงานนโยบายและแผน มีผลการปฏิบัติงานตามภาระงานดังนี้ 
          - จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
            - งานทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ จังหวัดราชบุร ี
          - การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
          - การเลิกสถานศึกษา 
          - การรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          - งานแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดราชบุรี 
          - งานแผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
          - การถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      3. กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ  มีผลการปฏิบัติงานตามภาระงานดังนี้ 
          - งานจัดตั้ง และเสนอของบประมาณประจ าปี และในกรณีเร่งด่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

และสถานศึกษา 
          - การจัดตั้งงบประมาณงบด าเนินงาน การติดตั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา 
         - การของบประมาณให้กับสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ 
         - การเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
         - รายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษา      

ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
      
 4. กลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน 
          - การรายงานผลการด าเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา 
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          - การรายงานความก้าวหน้าในการติดตาม ตรวจสอบ การน าเข้าข้อมูลและการรายงานผล
การด าเนินงานในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจ าปีงบประมาณ 

         - การตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         - การจัดเก็บข้อมูลการตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย

การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

  6.1.2) เชิงคุณภาพ  

  มีรายงานผลการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน เพ่ือใช้เป็นผลงานของกลุ่มนโยบาย
และแผน และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีต่อไป  
   
       7. ชื่องาน  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
            7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

      7.1.1) เชิงปริมาณ    
         ด าเนินการจัดท าเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ประกอบด้วยผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของแต่ละกลุ่มงาน จ านวน  9 กลุ่มงาน 1 หน่วย 
ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
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  

            มีรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1       
เพ่ือใช้เป็นผลงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ สามารถน าไปเป็นเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงประกอบในการรายงาน 
สพฐ. และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในปีต่อไป  
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 5. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
  1. ชื่องาน  โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)   
 5.1. ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

   5.1.1) เชิงปริมาณ    
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ด าเนินการตามโครงการ  ให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ดังนี้ 
 2.1.1) ได้รับจัดสรรเงินกู้จาก สพฐ. (ครั้งที่ 1) นักเรียน 33,847 คน จ านวนเงิน
67,694,000 บาท ครั้งที่ 2 นักเรียน 137 คน จ านวนเงิน 274,000 บาท รวมจ านวนนักเรียน 
33,984 คน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 67,968,000 บาท 

   2.1.2) โอนเงินกู้ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จ านวน 172 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
   2.1.3) โรงเรียนจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง/นักเรียน จ านวน  33,826  คน จ านวนเงิน 

67,652,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 99.54 โรงเรียนไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง/นักเรียนได้ 
เนื่องจาก นักเรียนเสียชีวิต นักเรียนไม่สามารถติดต่อได้ นักเรียนไม่มาเรียน นักเรียนย้ายโรงเรียน ฯลฯ
จ านวน  158 คน จ านวนเงิน 316,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.46 

    2.1.4) ด าเนินการจัดสรรเงินกู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว มีเงินกู้  
คงเหลือส่งคืน จ านวนเงิน 316,000 บาท 

 5.1.2 เชิงคุณภาพ  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ด าเนินงานตามโครงการ    
ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไป           
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
     2. ชื่องาน  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์  (ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

 2.1.1) เชิงปริมาณ    

 กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดของแบบวัด OIT 
เพ่ือรายงานและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 จ านวน 7 ตัวชี้วัดย่อย ประกอบด้วย  

O04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
O10 แผนด าเนินงานประจ าปี 
O11 รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 
O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
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O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 
O19 รายงานการก ากับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี รอบ 6 เดือน 
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

 2.1.2) เชิงคุณภาพ  
     มีรายละเอียดข้อมูลตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA)  ดังนี้ 

 O04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดท า แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 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 ที่แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ
มากกว่า 1 ปี มีรายละเอียดของแผน เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น  

 O10 - แผนด าเนินงานประจ าปี ที่แสดงแผนการด าเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ                
1 ปีงบประมาณ มีข้อมูลรายละเอียดของแผน ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ  
          O11 – รายงานการก ากับ ติดตามการด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน กลุ่มนโยบายและแผน 
ได้จัดท ารายงานผลการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ที่แสดงความก้าวหน้า
ในการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า  การด าเนินการ   
แต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ด าเนินงาน 
          O12 – รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลการด าเนินงานติดตาม
ประเมินผลการบริหาร และการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพป.ราชบุรี 1 และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ในระบบ eMENSCR) ที่แสดงผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.ราชบุรี 1 ที่แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ
หน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่
ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย  
        O19 รายงานก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน กลุ่ม
นโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2564   รอบ 6 
เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ของ สพป.ราชบุรี 1 ที่แสดงความก้าวหน้าในการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดท าสรุปผลการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สพป.ราชบุรี 1 ที่มีข้อมูลรายละเอียดผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
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 5. ชื่องาน  การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (PMQA 4.0) 

 5.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 5.1.1) เชิงปริมาณ    

 กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบการจัดท ารายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานการเป็น
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จ านวน 11 รายการ ดังนี้  

2.1.1) ลักษณะส าคัญขององค์การ 
2.1.2) ประเด็น 1.1.1 การน าระบบองค์การของผู้บริหาร 
2.1.3) ประเด็น 1.4 การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
2.1.4) ประเด็น 2.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีของ สพท.ที่ตอบสนองความท้าทาย  

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 การน าตัวชี้วัดและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
2.1.9) ประเด็น 4.2 การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัวชี้วัดเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไข 
2.1.10) ประเด็น 6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ 
2.1.11) ประเด็น 7.6 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้าง

นวัตกรรม และการจัดกระบวนการ ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลด้านการเงินของ
สถานศึกษาในสังกัด 

 5.1.2) เชิงคุณภาพ  
 รายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามประเด็นที่ได้รับมอบหมาย ผ่านระบบรายงานผล
การประเมินส่วนราชการ (PMQA System) ตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้ 

 2.2.1) ลักษณะส าคัญขององค์การ  
 กลุ่มนโยบายและแผน ได้จัดท ารายงานลักษณะส าคัญขององค์การ ส านักงาน  เขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยตอบข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 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) ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

 2.2.2) กลุ่มนโยบายและแผน ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็นของ       
แต่ละหมวด มีผลการประเมินตนเองที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย อยู่ในระดับ  Significance และสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การด าเนินการในหมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านการลดต้นทุน การสร้างนวัตกรรม และ
การจัดการกระบวนการ ร้อยละของการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลด้านการเงินของสถานศึกษา มีผล
ความส าเร็จการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 100)   
 
      4 ชื่องาน  การด าเนินงานตามโครงการอบรม ฝึกประสบการณ์ และเรียนรู้งานการบริหาร

การศึกษาส าหรับนักศึกษาครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
 4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

  4.1.1) เชิงปริมาณ    

    1) กลุ่มนโยบายและแผน ด าเนินการบรรยายให้ความรู้ตามกรอบการบรรยาย
ให้กับนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 32 , 33 รวม 39 คน จ านวน 3 ชั่วโมง  

 2) นักศึกษาปริญญาโท เข้ารับการทดสอบ Pre-test  จ านวน 39 คน และ Post-test 
จ านวน 39 คน 

  4.1.2) เชิงคุณภาพ  
        นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 32 , 33 จ านวน 39 คน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท
หน้าที่ / ภาระงานของกลุ่มนโยบายและแผน ผ่านการทดสอบของกลุ่มนโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 100 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
         
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  ได้ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่ โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ 
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุป
รายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 
     1. ชื่องาน  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
  1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ 

 1) พิจารณา/อนุมตัิงบประมาณซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จ านวน 134,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

 2) ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ส าหรับโรงเรียน Stand Alone 
จ านวน 17 โรงเรียน 45 ชุด ๆ ละ 17,500 บาท รวมเป็นเงิน 739,500 บาท ได้แก่  

- โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ 
- โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 
- โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
- โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 
- โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 
- โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 
- โรงเรียนโรตารี่ 1 (บ้านพุน้ าร้อน) 
- โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 
- โรงเรียนบ้านยางคู่ 
- โรงเรียนบ้านไทรงาม 
- โรงเรียนวัดวังมะนาว 
- โรงเรียนบ้านเขาช้าง 
- โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 
- โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 
- โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 
- โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 
- โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 

               1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 
จ านวน 103 โรงเรียน มีความพร้อมด้านครุภัณฑ์อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมในการพัฒนาการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
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     2. ชื่องาน การจัดหาระบบเครือข่ายอิน เทอร์ เน็ตความเร็วสูง เพื่อการ บริหา รจัดการ
และการจัดการศึกษา และปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สพท.  

  2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
2.1.1) เชิงปริมาณ 

- สถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
จ านวน 173 โรงเรียน มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษาครบทุกโรงเรียน คิดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์ 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบเครือข่ายอิน เทอร์ เน็ตความเร็วสูง
เพ่ือการบริหารจัดการ และอ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดครอบคลุมทุกกลุ่ม  
               2.1.2) เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาในสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษา และการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมตามสภาพของสถานศึกษา 

 
     3. ชื่องาน  การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน และระบบ

คอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

3.1.1) เชิงปริมาณ 
 1. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 ได้รับ
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนส าหรับ
สถานศึกษา จ านวน 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 (ส าหรับงานส านักงาน) จ านวน 15 เครื่อง ๆ ละ  

17,000.00  บาท  เป็นเงิน  255,000.00  บาท 
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ All in One (ส าหรับประมวลผล) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

23,000.00  บาท  เป็นเงิน  23,000.00  บาท 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบ 1 จ านวน 1 เครื่อง  ๆ ละ 

6,000.00  บาท  เป็นเงิน  6,000.00  บาท 
- เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน       

2,500 บาท 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 

จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ส าหรับครู) จ านวน 1 ตัว ๆ 1,800 บาท เป็น

เงิน 1,800 บาท    
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- เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ (ส าหรับครู) จ านวน 1 ตัว ๆ 900 บาท เป็นเงิน 900 บาท 
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ส าหรับนักเรียน) จ านวน 15 ตัว ๆ 1,600 บาท     

เป็นเงิน 24,000 บาท 
- เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ (ส าหรับนักเรียน) จ านวน 30 ตัว ๆ  400 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท 
- ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 24,900 บาท    เป็น

เงิน 24,900 บาท 
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จ านวน 16 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 60,800 บาท 

 2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เขต 1 ได้รับ
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนส าหรับ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 2 โรงเรียนได้แก่  

 1) โรงเรียนวัดเจติยาราม 
 2) โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บ ารุงเจริญธรรม 

โรงเรียนละ  297,400 บาท รวมเป็นเงิน 594,800 บาท โดยมีครุภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ All in One (ส าหรับงานส านักงาน) จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ  

17,000.00  บาท  เป็นเงิน  170,000.00   บาท 
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ All in One (ส าหรับประมวลผล) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 

23,000.00  บาท  เป็นเงิน  23,000.00  บาท 
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)  ขนาด 24 ช่อง แบบ 1 จ านวน 1  เครื่อง ๆ ละ

6,000.00  บาท  เป็นเงิน  6,000.00  บาท 
- เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 800VA จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,500 บาท เป็นเงิน        

2,500 บาท 
- เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท 
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ส าหรับครู) จ านวน 1 ตัว ๆ 1,800 บาท เป็น

เงิน 1,800 บาท 
- เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ (ส าหรับครู) จ านวน 1 ตัว ๆ 900 บาท เป็นเงิน 900 บาท 
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ส าหรับนักเรียน) จ านวน 10 ตัว ๆ 1,600 บาท     

เป็นเงิน 16,000 บาท 
- เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ (ส าหรับนักเรียน) จ านวน 20 ตัว ๆ  400 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท 
- ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบเครือข่าย จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 19,900 บาท  เป็น

เงิน 19,900 บาท 
- โปรแกรมระบบปฏิบัติการ จ านวน 11 ชุด ๆ  ละ 3,800 บาท เป็นเงิน 41,800 บาท   

              3.1.2) เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ที่ได้รับ
จัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนส าหรับ
สถานศึกษา และระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ได้รับการติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ครบถ้วน และการจัดซื้อจัดจ้างเป็นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ       



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 124 

 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

 
  4. ชื่องาน  การใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 

 4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
4.1.1) เชิงปริมาณ 

 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล
ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ทุกวันพุธ ในรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 36 ครั้ง  

 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ร่วมการประชุมตามที่
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนดการประชุม จ านวน 16 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 

 - การประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบ
ประชุมทางไกล (Video Conference) 

 - การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 
 - ประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนฯ 
 - ขอเชิญประชุมการด าเนินงานน าร่องการใช้งานระบบสารสนเทศการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
 - การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 
 - ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการประเมินสถานะของหน่วยงานสู่ระบบราชการ 

๔.๐ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 - การซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video 

Conference 
 - ขอเชิญรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 - การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stan Alone คุณภาพสูง (Video Conference) 
 - การประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั่วประเทศ 
 - การประชุมทางไกลเพ่ือชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับ

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 - การประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

และโรงเรียนมัธยม (Video Conference) 
 - การประชุมราชการผ่านระบบทางไกล (Video Conference) เพ่ือการจัดท า

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่ง ผอ.สพท. และต าแหน่งรอง ผอ.สพท. สังกัด สพฐ. 
 - การประชุมผ่านทางไกล โรงเรียนขนาดเล็ก 
 - ประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ

แบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบ Teleconference 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดการประชุมทางไกล

กับสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 8 ครั้ง ดังต่อไปนี้ 
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 - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบทางไกล 

 - การประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศฯ 
 - การประชุมทางไกลเพ่ือตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกอบทุนการศึกษา

จังหวัดราชบุรี และจังหวัดลพบุรี   
 - การประชุมลิงคว์ีดีโอคอลการด าเนินการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน 
 - การประชุมเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระบบทางไกล 
 - การประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ

บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายฯ 
 - การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานติดตามตรวจสอบคัดกรองและประเมิน

ความพร้อมของสถานศึกษา ที่จะจัดการเรียนการสอน On-Site ในภาคเรียนที่ 2/2564 
 - การประชุมทางไกลผ่านระบบ Google Meet การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศฯ 

            4.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีความพร้อมในการประชุม
ทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้น สามารถ Stream การประชุมได้เพ่ือ    
ผู้รับชมที่มากข้ึน สามารถบันทึกการประชุมได้ 

   
     5. ชื่องาน  การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ 
         5.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
     5.1.1) เชิงปริมาณ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเว็บไซต์บริการแก่ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน และภายใน https://www.ratchaburi1.org  
              5.1.2) เชิงคุณภาพ 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัย   
และน่าเชื่อถือมากขึ้น  
 
     6. ชื่องาน  การบริการพื้นที่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่สถานศึกษา (mail.ratchaburi1.org) 
         6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

      6.1.1) เชิงปริมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการ
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด  คือ http://mail.ratchaburi1.org/webmailnew/   
               6.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งเป็นเมล์ภาครัฐ บริการข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดที่มีความปลอดภัย และน่าเชื่อถือ ลดการลงทุน
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง  
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     7. ชื่องาน   การซ่อมบ ารุง ดูแลรักษา ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และการป้องกันการโจมตี Cyber 

         7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  7.1.1) เชิงปริมาณ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ที่ต้องด าเนินการซ่อมบ ารุง ดูแลรักษา จ านวน 80 เครื่อง ได้แก ่

1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จ านวน 2 เครื่อง 
2) กลุ่มนโยบายและแผน  จ านวน 9 เครื่อง 
3) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาจ านวน 14 เครื่อง 
4) กลุ่มอ านวยการ จ านวน 14 เครื่อง 
5) หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 4 เครื่อง 
6) กลุ่มกฎหมายและคดี จ านวน 2 เครื่อง 
7) กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน 9 เครื่อง 
8) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล จ านวน 7 เครื่อง 
9) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จ านวน 14  เครื่อง 

                         10) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 เครื่อง 
                         11) ผอ.สพท. และรอง ผอ.สพท. จ านวน 4 เครื่อง  
 7.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
พร้อมใช้ที่พร้อมใช้งานและมีระบบป้องกันมัลแวร์ และมี Firewall ในการป้องกันการใช้งานระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
 
     8. ชื่องาน  การจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ประจ าปีการศึกษา 2564 

 ๘.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
       8.1.1) เชิงปริมาณ 

 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ (GIS) ที่น าเสนอข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ครบทุกโรงเรียน 

 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีระบบข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในรูปแบบ Web Base Application สามารถแสดงผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่
จัดท าขึ้น 
              8.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลภูมิสารสนเทศที่เป็น
ปัจจุบัน โดยเชื่อมโยงพิกัดโรงเรียนจาก Google Map ที่สามารถเห็นข้อมูลทุกด้าน และเชื่อมโยงกับข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนจากส านักนโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบการตัดสินใจการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
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 9. ชื่องาน  การจัดท าเว็บไซต์เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

   9.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
      9.1.1) เชิงปริมาณ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  https://ratchaburi1.org/ITA2564/  
             9.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถรวบรวมข้อมูลหลักฐาน
เชิงประจักษ์ตามตัวชี้วัด (O1-O43) เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน            
ของหน่วยงานภาครัฐ ได้ครบถ้วน 
     
     10. ชื่องาน การจัดท าเว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 1 (E-Learning) 
 10.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

10.1.1) เชิงปริมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีเว็บไซต์การเรียนรู้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรต่าง ๆ แก่ช้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป สพป.ราชบุรี เขต 1 (google.com) 
                10.1.2 เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีการรวบรวม เผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

    
    11. ชื่องาน  การจัดท าหลักสูตรการอบรมออนไลน์ Digital Literacy 
          11.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

11.1.1) เชิงปริมาณ 
         กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีเว็บไซต์การเรียนรู้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) หลักสูตร Digital Literacy เพ่ือเผยแพร่ให้ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด  ได้เรียนรู้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับเกียรติบัตร เมื่อท าแบบทดสอบผ่าน 
80 เปอร์เซ็นต์  
             11.1.2) เชิงคุณภาพ 
        กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีการรวบรวม 
เผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์             
แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 

https://ratchaburi1.org/ITA2564/
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      12. ชื่องาน  การจัดท าวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ, แผนปฏิบัติการ,  
แผนบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

            12.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     12.1.1) เชิงปริมาณ 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีการวางแผนการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จ โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปี แผนบริหารความเสี่ยงทางไซเบอร์ และก าหนดวิสัยทัศน์
และแนวทางการขับเคลื่อนปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ 
                12.1.2) เชิงคุณภาพ 
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สามารถด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ และวิสัยทัศน์ของกลุ่มให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  

 
     13. ชื่องาน พัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
           13.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  13.1.1) เชิงปริมาณ 
                           1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษา
สามารถใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ในการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 
175 โรงเรียน ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศแต่ละภาคเรียนครบ  100%  ตามปฏิทิน  และ
สามารถจัดท า  ตัวชี้วุดได้อย่างมีประสิทธิภาพครบ 100% 
  2) จัดท าประชุมทางไกล (Video Conference)  เพ่ือขี้แจงและเน้นย้ าปฏิทิน         
การปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในสังกัด (10 มิถุนายน 2564) 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ      
ทางการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์  http://www.ratchabuir1.go.th 
  4) การจัดเก็บข้อมูลตามระบบฐานข้อมูลราชการอ่ืน ๆ  เช่น  ข้อมูลส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อมูลจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย 
              13.1.2) เชิงคุณภาพ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มี่ข้อมูลสารสนเทศ      
ด้านการศึกษามาบริหารจัดการครบทุกด้าน  ทันสมัย  และถูกต้อง โดยมีรูปแบบตามที่ผู้รับการก าหนด 
  2) ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วถูกต้อง  น าไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ ช่วยให้ผู้บริหารเรียกค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยมีรูปแบบและช่องทาง    
ที่สะดวกต่อการเข้าถึง 
  3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถเผยแพร่
เอกสารให้กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4) การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมีความคล่องตัวรวดเร็ว เนื่องจากมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และมีแหล่งศึกษา
ค้นคว้า ท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
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     14. ชื่องาน  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
    14.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

14.1.1) เชิงปริมาณ 
                     1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัดการเอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
จ านวน 80 เล่ม 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาเพ่ือเผยแพร่ทางเว็บไซต์  http://www.ratchaburi1.go.th 
 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ
ทางการศึกษาให้กับหน่วยงานภายใน และภายนอก  จ านวน  80  เล่ม 
 4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลด้านภูมิศาสตร์
สารสนเทศประจ าปีการศึกษา 2564 
 5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลประชากร
จังหวัดราชบุรีจ าแนกเป็นรายอ าเภอ ต าบล / เพศ  (เมืองราชบุรี  วัดเพลง  ปากท่อ  จอมบึง  สวนผึ้ง  บ้านคา) 
 14.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษามาบริหารจัดการครบทุกด้าน ทันสมัย และถูกต้อง 
 
     15. ชื่องาน การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
           15.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                15.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการ เอกสารข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
ประจ าปีการศึกษา 2564  มีกลุ่มงานที่ขอรับบริการ จ านวน  43  เล่ม  จ านวน  25  ครั้ง 

2) การจัดเก็บข้อมูลตามระบบฐานข้อมูลราชการอ่ืน เช่น ข้อมูลส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ข้อมูลจังหวัด  กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูลสถิติจังหวัดราชบุรี       

3) รวบรวมฐานข้อมูล สรุปข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาจากระบบ จ าแนกเป็น
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ข้อมูลรายโรงเรียน  ข้อมูลรายอ าเภอ  ข้อมูลระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
จ าแนกตามประเภท  ซึ่งด าเนินการ 3 ช่วงระยะเวลา คือ ต้นปีการศึกษา  ระหว่างปีการศึกษา  และสิ้นปีการศึกษา  
ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
 3.1) ข้อมูลนักเรียน จากฐานข้อมูลประวัติในทุกด้านจากระบบ 

   3.2) ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 3.3) ข้อมูลทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 
 3.4) ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาท่ัวไป 
 3.5) ข้อมูลครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
 3.6) ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร 
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3.7) ข้อมูลการเลื ่อนชั ้น ซ้ าชั ้น การจบการศึกษาตามหลักสูตร 
และการศึกษาต่อ 

 3.8) ข้อมูลด้านการผ่านเกณฑ์การประเมินปลายปีการศึกษา เช่น           
การประเมินกลุ่มทักษะการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ  การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน การ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

  3.9) ข้อมูลการออกกลางคันของนักเรียน การย้ายเข้า การย้ายออก 
การจ าหน่ายนักเรียน และการตรวจพินิจข้อมูลจ านวนนักเรียนทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา     
 15.1.2) เชิงคุณภาพ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถใช้ข้อมูล
สารสนเทศด้านการศึกษามาบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
         2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชุบรี เขต 1 สามารถเผยแพร่
เอกสารให้กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง สามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   16. ชื่องาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
        16.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     16.1.1) เชิงปริมาณ 
                          1) ติดตาม  ดูแล  ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก  จ านวน 104  โรงเรียน 
  2) ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการติดตั้ง  และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณปลายทาง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)  
  3) จัดท าเอกสาร/คู่มือการติดตั้ง  และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาปลายทาง
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV)  
  4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมโครงการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จ านวน  134,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
  5) ลงพื้นที่ติดตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพ่ือส ารวจ
สภาพปัญหา ปัจจัยเร่งด่วนการจัดการเรียนการสอน (DLTV) ร่วมกับส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  6) สถานศึกษา  ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลส าหรับโรงเรียน
ปลายทางเป้าหมายการประเมินตามโครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพอุปกรณ์โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน  
              16.1.2) เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
จ านวน 104  โรงเรียน มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีอุปกรณ์ในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  ผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่  NEW DLTV 
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 131 

 

     17. ชื่องาน ระบบสารบรรณ 
          17.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

17.1.1) เชิงปริมาณ 
                 1) งานรับ-ส่งหนังสือในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสารของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   1.1 หนังสือรับภายใน    จ านวน  102  เรื่อง 
   1.2 หนังสือรับภายนอก    จ านวน   72  ฉบับ 
   1.3 หนังสือส่ง               จ านวน  89  ฉบับ 
                2) งานสารบรรณ ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและเป็น

ปัจจุบันร้อยละ 100   
   17.1.2) เชิงคุณภาพ 

 1. สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับหนังสือถูกต้องครบถ้วน  
 2. การลงรับหนังสือถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ 
 3. เสนอหรือส่งหนังสือให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด 
 

       18. ชื่องาน  กลุ่มงานธุรการ 
          18.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 18.1.1) เชิงปริมาณ 
  1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีแฟ้ม
ส าหรับรวบรวมระเบียบและหนังสือเวียน  เฉพาะปีงบประมาณ จ านวน 1 แฟ้ม  มี 35  เรื่อง 
  2) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีตู้เอกสาร
วิชาการ และมีเอกสารวิชาการส าหรับการศึกษาค้นคว้า จ านวน 30 เล่ม 
  18.1.2) เชิงคุณภาพ      
  1) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมีแหล่ง
ค้นคว้าท าให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
  2) การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร มีความคล่องตัวรวดเร็ว  เนื่องจากมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ด าเนินงานตามนโยบาย 
ภารกิจ หน้าที่ โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ดังนี ้
 
1. กลุ่มงานการเงิน 
  1. ชื่องาน การรับ-จ่ายเงิน 

 1.2 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
   1.2.1) เชิงปริมาณ 

  1) ออกใบเสร็จรับเงิน จ านวน  322 ฉบับ 
     2) รับแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร จ านวน     3,212   รายการ 
     3) จ่ายเช็คจ านวน  112  ฉบับ 
     4) จ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online จ านวน   4,253   รายการ 

    1.2.2) เชิงคุณภาพ 
  การรับ-จา่ยเงิน การรับ-น าส่งเงินฝากธนาคาร การรับ-น าส่งเงิน และการเก็บรักษาเงิน มีความครบถ้วน 
ถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ 
 

2. ชื่องาน งานบ าเหน็จบ านาญ 
 2.1 ผลการด าเนินงาน /ผลส าเร็จ 
              2.1.1) เชิงปริมาณ 
          ผลการด าเนินการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564    จ านวน  551   ราย  
 เกษียณอายุราชการ จ านวน  102   ราย 
 เกษียณอายุลูกจ้างประจ า จ านวน      3   ราย  
 ลาออกจากราชการ(ข้าราชการ) จ านวน      6   ราย 
          ลาออกจากราชการ(ลูกจ้างประจ า)            จ านวน      1  ราย  
 การขอรับบ านาญ(เพ่ิม)  จ านวน    88  ราย 
          การขอรับบ าเหน็จรายเดือน(เพ่ิม) จ านวน    10  ราย  
 ขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพปกติ  จ านวน  102 ราย 
 ขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพอายุ 65 ปี(เพิ่ม)  จ านวน  110 ราย 
 ขอรับเงินบ าเหน็จด ารงชีพอายุ 70 ปี                  จ านวน    15 ราย 
 ขอรับเงินช่วยพิเศษ  จ านวน    35 ราย 
 ขอรับเงินบ าเหน็จตกทอด จ านวน    35  ราย 
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 ขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดข้าราชการประจ า      จ านวน      2  ราย 
 ขอรับเงินบ าเหน็จตกทอดผู้รับบ าเหน็จรายเดือน จ านวน      -   ราย  
 หนังสือรับรองสิทธิค้ าประกันเงินกู้  จ านวน    42  ราย      

  2.1.2) เชิงคุณภาพ   
 1) ผู้ขอรับเงินบ านาญกรณีเกษียณอายุราชการได้รับเงินบ านาญอย่างต่อเนื่องภาระ

หนี้สิน สามารถหักส่งหนี้บุคคลที่สาม ได้อย่างเป็นปัจจุบัน ไม่มีหนี้ค้างเนื่องจากยังไม่ได้รับเงินบ านาญ 
 2) ทายาทของผู้รับบ านาญและข้าราชการ รับเงินได้รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน  
 3) สามารถตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานว่าอยู่ขั้นตอนไหนตามระบบ         

(Pensions” Electronic Filing) ได้  
 4) มีระบบบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายเงินของข้าราชการบ านาญสามารถตรวจสอบ

การเบิก-จ่าย ว่าเบิกหรือได้รับเงินเท่าไร อย่างไร 
 

 3. ชื่องาน  งานกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
           3.1 ผลการด าเนินงาน /ผลส าเร็จ 
              3.1.1)  เชิงปริมาณ 
       ในปีงบประมาณ 2564 ได้ด าเนินการขอรับเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการกรณีพ้นสมาชิก
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  ผลการด าเนินงาน /ผลส าเร็จ 
        4.1.1) เชิงปริมาณ 

         ปีงบประมาณ 2564 ได้รับหนังสือโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
รวมทั้งสิ้น  159  รายการ  จ านวนเงินโอนทั้งสิ้น 380,887,250 บาท  ดังนี้ 

      งบบุคลากร            จ านวน   5 ใบงวด จ านวนเงิน      6,442,800  บาท 
          งบด าเนินงาน          จ านวน   79  ใบงวด จ านวนเงิน    55,171,592  บาท 
          งบลงทุน  - ครภุัณฑ์   จ านวน   8 ใบงวด  จ านวนเงิน    11,862,920  บาท 
                      - สิ่งก่อสร้าง  จ านวน   20    ใบงวด  จ านวนเงิน    94,996,600  บาท 

      งบเงินอุดหนุน        จ านวน   14   ใบงวด จ านวนเงิน  210,484,753  บาท   
 งบรายจ่ายอื่น จ านวน   33 ใบงวด  จ านวนเงิน      1,928,585  บาท   
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   4.1.2) เชิงคุณภาพ 
       การจัดท าทะเบียนคุมเงินประจ างวด สามารถใช้เป็นการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย คุมเงินงบประมาณคงเหลือ ประกอบด้วยเงินรายการใดบ้าง งบประมาณเพียงพอหรือไม่ สามารถสอบ
ทานยอดเงินงบประมาณคงเหลือกับยอดคงเหลือ ตามรายงานสถานการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบ 
GFMIS การจัดท ารายงานที่ถูกต้องครบถ้วน จะท าให้ผู้บริหารใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการก ากับ
ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสามารถน าแนวทางการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด  
 
   5. ชื่องาน  การวางเงินในระบบ GFMIS       

    5.1 ผลการด าเนินงาน /ผลส าเร็จ 
         5.1.1) เชิงปริมาณ 
      ในปีงบประมาณ  2564 ได้วางเงินในระบบ GFMIS เงินช่วยพิเศษกรณีบ านาญถึงแก่กรรม
จ านวน 35 ราย  รวม 35 ฎีกา จ านวนเงิน 3,566,538.86 บาท 
              5.1.2) เชิงคุณภาพ   
            ทายาทของผู้รับบ านาญได้รับเงินภายใน 2 วันท าการ 

 
       6. ชื่องาน  การจ่ายเงินในระบบ KTB Corporate Online         
            6.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ  
              6.1.1) เชิงปริมาณ 
 ผลการจ่ายเงินโดยวิธี  KTB Corporate Online ประจ าปีงบประมาณ  2564  มีทั้งหมด 614 ฎีกา
เป็นจ านวนเงินโอนทั้งสิ้น 1,251,327,352.73 บาท   
            6.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1. ลดความเสี่ยงและลดการทุจริตในการด าเนินการด้านการเงิน  

    2. เพ่ิมความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางไกล ไม่ต้องเขียนใบนาฝาก (Pay-In)  
      3. ท างานได้ทุกที่ทุกเวลา 

                        4. สามารถ Download เอกสารรายงานสรุปยอดการทารายการ สามารถตรวจสอบรายการ
ได้ทันท ีและตรวจสอบรายการอนุมัติ Online ได ้
 5. ลด ภาระข้ันตอนการจัดเก็บเอกสารในปริมาณมาก ๆ 
                         6. ผู้มีสิทธิได้รับเงินรวดเร็วและมีบริการพิเศษ SMS/E-mail แจ้งเตือนผู้รับโอน
ปลายทางทันท ี
  
 
 
 
 
  



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 135 

 

7. ชื่องาน  การเบิกเงินเดือนข้าราชการ และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบ 
          7.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

   7.1.1) เชิงปริมาณ 

เดือน 
จ านวน 

เงินเดือน 
เงินประจ า เงิน ค่าตอบแทน เงิน เงิน ค่าครอง เงินพ้ืนท่ี สมทบ, ชดเชย 

รวม 
ราย  ต าแหน่ง   วิทยฐานะ   เต็มขั้น   พ.ส.ร.   พ.ต.ก. ชั่วคราว  พิเศษฯ   กบข.  

 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 

รวม 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 

   
 7.1.2) เชิงคุณภาพ  

  - การเบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ 
 - การเบิกจ่ายเงินทันเวลา ตามปฏิบัติทินการเบิกจ่ายที่ สพฐ.ก าหนด 
 - ข้าราชการสามารถเข้าตรวจสอบ และน าออกสลิปเงินเดือนจากระบบได้เอง 
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 8. ชื่องาน  การเบิกเงินค่าจ้างประจ า และเงินอื่น ๆ ที่จ่ายควบ 
 8.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    8.1.1) เชิงปริมาณ 
เดือน จ านวนราย  ค่าจ้างประจ า   เงินพื้นทีพ่ิเศษฯ   กสจ.   รวม  

 ตุลาคม 63 49  1,383,518.71   -    27,402.00 1,410,920.71 

 พฤศจิกายน 63 49  1,483,655.81  -    29,363.40 1,513,019.21 

 ธันวาคม 63 49  1,431,530.00  -    28,333.20 1,459,863.20 

 มกราคม 64 48  1,431,530.00  -    28,333.20 1,459,863.20 

 กุมภาพันธ์ 64 47  1,398,530.00  -    28,333.20 1,426,863.20 

 มีนาคม 64 47  1,398530.00  -    28,333.20 1,426,863.20 

 เมษายน 64 47  1,398530.00  - 28,333.20 1,426,863.20 

 พฤษภาคม 64 47  1,459,970.00 - 29,584.20 1,486,555.20 

 มิถุนายน 64 47 1,429,250.00 - 28,958.70 1,458,208.70 

 กรกฎาคม 64 47 1,429,250.00  20,000.00 28,958.70 1,458,208.70 

 สิงหาคม 64 47 1,429,250.00  2,000.00  28,958.70 1,458,208.70 

 กันยายน 64 47 1,429,250.00 2,000.00 28,958.70 1,458,208.70 

รวม 17,102,794.52 24,000.00 343,850.40 17,470,644.92 

    
      8.1.2) เชิงคุณภาพ  
 1. การเบิกจ่ายเงินครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ 
 2. การเบิกจ่ายเงินทันเวลา ตามปฏิทินการเบิกจ่ายที่ สพฐ.ก าหนด 
 3. ลูกจ้างประจ าสามารถเข้าตรวจสอบ และน าออกสลิปค่าจ้างจากระบบได้เอง 

 
  9. ชื่องาน  หนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายของข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
           9.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

            9.1.1) เชิงปริมาณ 
      ในปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้ายของข้าราชการ ดังนี้ 

         1) ข้าราชการย้ายไปสังกัดหน่วยงานอื่น  จ านวน   51  ราย   
           2) ข้าราชการโอนไปสังกัดหน่วยงานอื่น   จ านวน    4  ราย 

 9.1.2) เชิงคุณภาพ 
 การจัดท าหนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ 5110)  เพ่ือจัดส่งให้กับหน่วยงานอ่ืน       
มีความถูกต้อง และทันเวลา 
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        10. ชื่องาน ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) 
           10.1   ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    10.1.1) เชิงปริมาณ 
              ด าเนินการจัดท าใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ดังนี้ 

                               1) ข้าราชการ  จ านวน  1,926  ราย  ภาษีท่ีหักไว้ จ านวน  18,483,588.82 บาท 
                               2) ลูกจ้างประจ า  จ านวน  60  ราย   ภาษีท่ีหักไว้  จ านวน  57,327.43  บาท  

          10.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) การจัดท าใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว 
 2) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า สามารถเข้าตรวจสอบ และน าออกใบรับรองภาษีหัก 
ณ ที่จ่าย (50ทวิ) จากระบบได้เอง 
 3) ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า สามารถน าใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50ทวิ) ไปยื่นเสีย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมประจ าปี ได้อย่างรวดเร็ว 
 
  11. ชื่องาน การเบิกเงินช่วยพิเศษ 3 เดือน (กรณีข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าถึงแก่กรรม) 

     11.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  11.1.1) เชิงปริมาณ 

                ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่กรรม  จ านวน 4 ราย ดังนี้ 
                   1) นางสาวศุภากร  ทองน้อย  ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ถึงแก่กรรม 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 รับเงินช่วยพิเศษ เป็นเงิน 122,430 บาท    
                  2) นางพรพิมล  เถื่อนเภา  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 

ถึงแก่กรรม วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 รับเงินช่วยพิเศษ เป็นเงิน 185,040 บาท 
                  3) นางสาวรัชนีนารถ  หนูนารถ  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดดอนตลุง   

ถึงแก่กรรม วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 รับเงินช่วยพิเศษ เป็นเงิน 149,100 บาท 
                 4) นางสาวหทัยมาศ  เนเต็ก  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนวัดจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 

ถึงแก่กรรม วันที่ 10 กันยายน  2564 รับเงินช่วยพิเศษ เป็นเงิน 53,820 บาท 

 11.1.2) เชิงคุณภาพ 
                  1) การเบกิจ่ายเงินครบถ้วน รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ 
                 2) ทายาท หรือ ผู้มีสิทธิ มีความพึงพอใจในการได้รับเงินรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน 
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 12. ชื่องาน ทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และการรายงาน 
           12.2  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

   12.1.1) เชิงปริมาณ 
รายการ จ านวนครั้ง จ านวนเงิน 

1. รับโอนเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 1 1,000,000.00 
2. เขียนเช็คเบิกเงินสดจากธนาคาร 9 766,834.46 
3.  จ่ายเงินสดหรือเช็คตามใบส าคัญ 
        3.1 ค่ารักษาพยาบาล 
        3.2 ค่าการศึกษาบุตร 

 
116 
62 

 
993,266.96 
711,030.00 

4. จ่ายเงินสดหรือเช็คตามสัญญายืมเงิน 3 46,855.00 
5.  รับเงินสดคืนจากลูกหนี้เงินทดรองราชการ 1 2,000.00 
6.  รับใบส าคัญชดใช้เงินยืมจากลูกหนี้เงินทดรอง
ราชการ 

2 43,355.00 

7.  รับเช็คเงินงบประมาณชดใช้ และน าฝากธนาคาร 14 1,736,661.96 
 
   12.1.2) เชิงคุณภาพ  
                1) การบันทึกบัญชีควบคุมเงินทดรองราชการ มีความเป็นปัจจุบัน และเป็นไป
ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
      2) การรายงานยอดเงินทดรองราชการทุกสิ้นเดือน และสิ้นปี ถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 
   13. ชื่องาน  การจัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก , การเบิกจ่ายค่าตอบแทน 

      13.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    13.1.1) เชิงปริมาณ 

 ด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ตามรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2564  
รวมเบิกเป็นเงินทั้งสิ้น  34,514,913.85 บาท  ดังรายการต่อไปนี้ 
 
 

ที ่ โครงการ 
จ านวนคน  

(ราย) 
ค่าตอบแทน 

(บาท) 
สมทบนายจ้าง 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 พนักงานราชการ 27 5,841,705.17 130,689.00  
2 ครูรายเดือน 43 7,110,000.00 229,275.00  
3 ครูธุรการโรงเรียน 53 8,888,709.68 286,761.00  
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4 นักการภารโรง 65 6,498,000.00 209,745.00  
5 บุคลกรวิทย์-คณิต 9 1,363,500.00 47,925.00  
6 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 31 3,006,000.00 96,975.00  

7 
บุคลากรปฏิบัติงาน           
ในสพท.ที่ขาดแคลน 

3 324,000.00 10,395.00  

8 นวช.พัสดุ,ธุรการ,นิติกร 3 456,500.00 14,734.00  
รวมทั้งสิ้น 234 33,488,414.85 1,026,499.00  

 
 13.1.2) เชิงคุณภาพ  
 1) ลูกจ้างชั่วคราวทุกโครงการได้รับเงินค่าตอบแทนประจ าเดือนถูกต้อง ครบถ้วน 
 2) น า ส ่ง เ ง ิน สม ท บผู ้ป ร ะกัน ตน ถูก ต้อ ง  ค ร บ ถ้ว น แล ะ เ ป็น ไ ปต า ม ที่
กฎหมายประกันสังคมก าหนด  
 
     14. ชื่องาน จัดท ารายละเอียดการน าส่งเงินสมทบนายจ้างและเงินสมทบผู้ประกันตน 
                       เป็นการจัดท ารายละเอียดพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ส่งส านักงานประกันสังคม และขึ้นทะเบียนและแจ้งสุดสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของพนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราว ทุกโครงการ  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งส านักงานประกันสังคม 

      14.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

                14.1.1) เชิงปริมาณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วย 
 1) พนักงานราชการ จ านวน 27 อัตรา   
  - ลาออกในปีงบประมาณ 2 อัตรา 
 - จ้างใหม่ในปีงบประมาณ 2 อัตรา  คงเหลือ 27 อัตรา 
                                 2) ครูรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตจ้าง จ านวน 44 อัตรา 
                                        - ลาออกในปีงบประมาณ 1 อัตรา คงเหลือ 43 อัตรา 
                                  3) นักวิชาการพัสดุ,นิติกร,ธุรการ จ านวน 3 อัตรา 
                                       - ลาออกในปีงบประมาณ  -  อัตรา คงเหลือ 3 อัตรา 

   4) พนักงานพิมพ์ดีด ,ท าความสะอาด , ยาม  จ านวน 4 อัตรา 
     - ลาออกในปีงบประมาณ 1 อัตรา คงเหลือ 3 อัตรา 

 5) ครธูุรการโรงเรียน  จ านวน 55 อัตรา 
     - ลาออกในปีงบประมาณ 2 อัตรา คงเหลือ 53 อัตรา 
 6) นักการภารโรง จ านวน  67  อัตรา 
                                       - ลาออกในปีงบประมาณ  2  อัตรา 
 - จ้างใหม่ในปีงบประมาณ  -  อัตรา คงเหลือ 65  อัตรา 

              7) พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  จ านวน  31  อัตรา 
     - ลาออกในปีงบประมาณ  2  อัตรา คงเหลือ  29  อัตรา     
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 8) บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ านวน  9  อัตรา 
              - ลาออกในปีงบประมาณ  -  อัตรา 
               - จา้งใหม่ในปีงบประมาณ  -  อัตรา คงเหลือ  9  อัตรา                            

 14.1.2) เชิงคุณภาพ  
          - เจ้าหน้าที่ผู้เบิก แจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันในระบบภายใน 30 วัน 

                          - เจ้าหน้าที่ผู้เบิก แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป 
 

  15. ชื่องาน ด าเนินการรับ-โอนเงินรายได้สถานศึกษาเงินประกันสัญญาและเงินมีวัตถุประสงค์ 

    15.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

               15.1.1) เชิงปริมาณ 
                   ในปีงบประมาณ 2564  โรงเรียนในสังกัดน าฝากเงินประกันสัญญา จ านวน 29 

รายการ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงินที่ฝาก (บาท) 
1 สพป.รบ.1 4,073.00 
2 สพป.รบ.1 1,260.00 
3 สพป.รบ.1 7,905.00 
4 สพป.รบ.1 1,645.00 
5 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 84,400.00 
6 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 21,210.00 
7 โรงเรียนบ้านพุเกตุ 24,950.00 
8 โรงเรียนบ้านหินสี 19,370.00 
9 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 19,400.00 

10 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ 21,000.00 
11 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 21,210.00 
12 สพป.รบ.1 17,040.00 
13 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 24,500.00 
14 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 14,430.00 
15 สพป.รบ.1 18,265.00 
16 สพป.รบ.1 25,000.00 
17 สพป.รบ.1 16,060.00 
18 โรงเรียนวัดเขาวัง 23,250.00 
19 โรงเรียนวัดเขาวัง 15,000.00 
20 โรงเรียนวัดพิบูลวาราม 5,980.00 
21 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ 3,248.00 
22 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ 2,983.00 
23 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 6,000.00 
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24 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 7,500.00 
25 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 20,000.00 
26 โรงเรียนวัดน้ าพุ 1,745.00 
27 สพป.รบ.1 10,545.00 
28 สพป.รบ.1 15,800.00 
29 สพป.รบ.1 21,650.00 

รวมเงินทั้งสิ้น 475,419.00 
 ในปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนในสังกัดน าฝากเงินรายได้สถานศึกษา 
จ านวน  3  โรงเรียน ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงินที่ฝาก (บาท) 
1 สพป.รบ.1 2,046,865.12 
2 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 720,000.00 
3 โรงเรียนวัดดอนตะโก 130,000.00 

รวมเงินทั้งสิ้น 2,896,865.12 
 

                   ในปีงบประมาณ 2564  โรง เรียนในสังกัดถอนคืน เงินประกันสัญญา   
จ านวน 29 รายการ ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงินที่ถอน (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 โรงเรียนวัดน้ าพุ 17,180.00 
13 โรงเรียนบ้านล าพระ 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 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 17,180.00 
20 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 17,180.00 
21 โรงเรียนบ้านพุคาย 17,870.00 
22 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 17,180.00 
23 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 72,550.00 
24 โรงเรียนวัดเขาวัง 23,050.00 
25 โรงเรียนบ้านบึง 17,180.00 
26 โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง 17,180.00 
27 โรงเรียนวัดแคทราย 23,450.00 
28 สพป.รบ.1 20,721.00 
29 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 12,495.00 

รวมเงินทั้งสิ้น 652,698.00 
  
 ในปีงบประมาณ 2564 โรง เรียนในสังกัดถอนเงินรายได้สถานศึกษา 
จ านวน 14  รายการ ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวนเงินที่ถอน (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. ผู้รับจ้างที่ฝากเงินค้ าประกันสัญญา  ได้รับเงินถูกต้อง  ครบถ้วนทุกรายการ 
 2. โรงเรียนที่ขอถอนเงินรายได้สถานศึกษา ได้รับเงินถูกต้อง รวดเร็วและครบถ้วน  
ทุกรายการ 
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      16. ชื่องาน  ตรวจสอบหลักฐานขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและค่า
การศึกษาบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

           16.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

              16.1.1) เชิงปริมาณ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า สพป.รบ. 1 และ                                
ข้าราชการบ านาญในสังกัด  ส่งเรื่องเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ดังนี้ 
 

เดือน จ านวนคนที่ส่งเบิกเงิน จ านวนเงินทั้งสิ้น (บาท) 
ตุลาคม  2563 28 ราย 73,204.00 
พฤศจิกายน 2563 43 ราย 154,955.50 
ธันวาคม 2563 21 ราย 121,486.00 
มกราคม 2564 19 ราย 130,086.23 
กุมภาพันธ์ 2564 24 ราย 94,790.50 
มีนาคม 2564 29 ราย 90,295.40 
เมษายน 2564 5 ราย 42,100.00 
พฤษภาคม 2564 17 ราย 50,259.00 
มิถุนายน 2564 15 ราย 98,937.70 
กรกฎาคม 2564 13 ราย 38,249.00 
สิงหาคม 2564 11 ราย 49,006.13 
กันยายน 2564 11 ราย 75,899.50 

รวม 236 ราย 1,019,268.96 
 

                 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  สพป.รบ. 1 และ
ข้าราชการบ านาญในสังกัด  ส่งเรื่องเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่าการศึกษาบุตร  ดังนี้ 
 

เดือน จ านวนคนที่ส่งเบิกเงิน จ านวนเงินทั้งสิ้น (บาท) 
ตุลาคม  2563 4 ราย 42,800.00 
พฤศจิกายน 2563 4 ราย 43,470.00 
ธันวาคม 2563 9 ราย 105,450.00 
มกราคม 2564 5 ราย 54,300.00 
กุมภาพันธ์ 2564 14 ราย 96,020.00 
มีนาคม 2564 8 ราย 73,320.00 
เมษายน 2564 5 ราย 27,950.00 
พฤษภาคม 2546 2 ราย 16,590.00 
มิถุนายน 2564 - - 
กรกฎาคม 2564 5 ราย 46,560.00 
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สิงหาคม 2564 4 ราย 49,370.00 
กันยายน 2564 10 ราย 129,200.00 

รวม 70 ราย 685,030.00 
                 

    ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสังกัด  ส่งเรื่อง
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  ดังนี้ 
 

เดือน จ านวนคนที่ส่งเบิกเงิน จ านวนเงินทั้งสิ้น (บาท) 
ตุลาคม  2563 44 ราย 72,041.60 
พฤศจิกายน  2563 20 ราย 26,396.00 
ธันวาคม  2563 28 ราย 78,080.02 
มกราคม  2564 21 ราย 55,801.00 
กุมภาพันธ์  2564 - - 
มีนาคม  2564 94 ราย 125,990.00 
เมษายน  2564 12 ราย 23,712.71 
พฤษภาคม  2564 15 ราย 23,455.00 
มิถุนายน  2564 44 ราย 89,435.00 
กรกฎาคม 2564 27 ราย 42,454.00 
สิงหาคม  2564 40 ราย 28,622.00 
กันยายน  2564 13 ราย 22810.00 

รวม 358 ราย 588,797.33 
 

               ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสังกัด  ส่งเรื่อง             
เบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ดังนี้ 

 

เดือน จ านวนคนที่ส่งเบิกเงิน จ านวนเงินทั้งสิ้น (บาท) 
ตุลาคม  2563 39 ราย 261,322.00 
พฤศจิกายน  2563 29 ราย 231,255.00 
ธันวาคม  2563 44 ราย 253,484.50 
มกราคม  2564 64 ราย 299,410.00 
กุมภาพันธ์  2564 -     - 
มีนาคม  2564            107 ราย 646,727.50 
เมษายน  2564 28 ราย 204,025.00 
พฤษภาคม 2564 12 ราย 50,787.50 
มิถุนายน  2564   9 ราย 29,800.00 
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กรกฎาคม  2564 55 ราย 325,922.00 
สิงหาคม  2564 29 ราย 149,414.50 
กันยายน  2564 52 ราย 262,794.00 

รวม           468 ราย 2,714,952.00 
 
 

                         16.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) ข้าราชการ สพป.รบ.1 และข้าราชการบ านาญในสังกัดทุกรายได้รับเงิน

สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ถูกต้อง  ครบถ้วนและ
รวดเร็ว 

 2) ข้าราชการครูและลูกจ้างประจ าในสังกัดทุกรายได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลและสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  ถูกต้อง  ครบถ้วนและรวดเร็ว 

 3) ข้าราชการ สพป.รบ.1 ข้าราชการครู  ลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญ สังกัด 
สพป.รบ.1 พึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 

        17. ชื่องาน  รับและน าส่งคลังหรือฝากคลังในระบบ Corporate Online 

          17.1  ผลการด าเนนิงาน / ผลส าเร็จ 

                        17.1.1) เชิงปริมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีรายการรับและน าส่งเงินผ่านระบบ  KTB Corporate 

Online  จ านวน  232 รายการ  ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ-สกุล รายการ จ านวนเงิน 
1 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 440.51 
2 โรงเรียนวัดสันติการาม เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 500.00 
3 น.ส.สมจิตร  สมรวย เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน บย.24/63 252.00 
4 โรงเรียนบ้านเขาช้าง ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 93.32 
5 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 751.26 
6 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก ค่าขายพัสดุช ารุด 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 
11 นายกัลป์  ธารามรรค เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน บย.38/63 220.00 
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 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 319.16 
17 โรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 203.57 
18 โรงเรียนบ้านเบิกไพร เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 1,500.00 
19 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ ค่าขายพัสดุช ารุด 50.00 
20 นายธรรมศักดิ์  จัตุรบุตร เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 510.00 
21 นางจันทนา  โฉมศรี เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน บย.30/63 1,870.00 
22 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,195.33 
23 โรงเรียนวัดเขาถ้ ากุญชร เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 1,000.00 
24 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 1,000.00 
25 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,939.35 
26 นางสาวชลธิชา  โพธิ์ทอง เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 560.65 
27 โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 93,020.00 
28 โรงเรียนวัดบางลี่ ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,275.71 
29 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 29,508.00 
30 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,709.27 
31 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 9,040.00 
32 ข้าราชการครู 2 ราย เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 1,630.00 
33 นางมาลัย  โพธิ์ค า เงินเบิกเกินส่งคืน 3,048.39 
34 นายถิรพัฒน์  อักษรอินทร์ เงินเบิกเกินส่งคืน 10,182.05 
35 น.ส.โนร ี กล้าหาญ เงินเบิกเกินส่งคืน 1,120.00 
36 โรงเรียนบ้านห้วยผาก ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 732.44 
37 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 88.00 
38 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 500.00 
39 โรงเรียนวัดพเนินพลู ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 538.35 
40 โรงเรียนในสังกัด 6 โรงเรียน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 84,965.14 
41 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ค่าขายพัสดุช ารุด 2,090.00 
42 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 642.44 
43 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ค่าขายพัสดุช ารุด 120.00 
44 นางเพ้ียน  สุวรรณสิงห์ เงินเบิกเกินส่งคืน 659.73 
45 โรงเรียนวัดบางลี่ เงนิเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 1,500.00 
46 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,267.51 
47 โรงเรียนวัดชัฎใหญ ่ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 500.00 
48 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ค่าขายพัสดุช ารุด 465.00 
49 โรงเรียนวัดเกาะลอย ค่าขายพัสดุช ารุด 200.00 
50 น.ส.อาภรณ์  ทองประยูร เงินเบิกเกินส่งคืน 10,000.00 
51 โรงเรียนบ้านเบิกไพร ค่าขายพัสดุช ารุด 1,350.00 
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52 น.ส.รวินทร์นิภา เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 1,456.87 
53 โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 235.97 
54 โรงเรียนวัดสันติการาม เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 2,505.00 
55 โรงเรียนวัดเกาะลอย ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,126.47 
56 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว ค่าขายพัสดุช ารุด 260.00 
57 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 88,510.98 
58 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ค่าขายพัสดุช ารุด 200.00 
59 โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 45.00 
60 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 500.00 
61 สพป.รบ.1 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 43,665.00 
62 น.ส.อารีย์  อินทรวงศ์ เงินเบิกเกินส่งคืน บย.3/64 7,200.00 
63 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 500.00 
64 นางสมใจ  อรุณโชติ เงินเบิกเกินส่งคืน 15,070.72 
65 โรงเรียนบ้านเขากรวด ค่าขายพัสดุช ารุด 485.00 
66 น.ส.ยุวลัย์ดา  ธีรโพธิ์พันธ์ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 1,038.20 
67 โรงเรียนบ้านหุบพริก ค่าขายพัสดุช ารุด 1,310.00 
68 โรงเรียนวัดเหนือวน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 500.00 
69 น.ส.ยุวลัย์ดา  ธีรโพธิ์พันธ์ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 0.30 
70 โรงเรียนบ้านอ่างหิน ค่าขายพัสดุช ารุด 300.00 
71 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ค่าขายพัสดุช ารุด 360.00 
72 สพป.รบ.1 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 0.18 
73 สพป.รบ.1 ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,017.45 
74 โรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 5,859.24 
75 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ค่าขายพัสดุช ารุด 3,662.00 
76 นางอาภรณ์  มุ่งเมือง เงินเบิกเกินส่งคืน บย.4/64  05,000.00 
77 สพป.รบ.1 ค่าขายพัสดุช ารุด 2,925.00 
78 นายประสิทธิ์  ทองค า เงินเบิกเกินส่งคืน 5,853.67 
79 โรงเรียนในสังกัด 23 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 30,395.46 
80 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 50,450.00 
81 โรงเรียนวัดปากช่อง ค่าขายพัสดุช ารุด 826.00 
82 นายณัฐพล  ทรัพย์มา เงินเบิกเกินส่งคืน 12,423.95 
83 โรงเรียนในสังกัด 22 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 23,799.61 
84 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ค่าขายพัสดุช ารุด 410.00 
85 โรงเรียนในสังกัด 14 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 6,847.85 
86 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 500.00 
87 โรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 9,746.91 
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88 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 1,905.00 
89 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ค่าขายพัสดุช ารุด 804.00 
90 สพป.รบ.1 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 3,880.00 
91 สพป.รบ.1 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 17,971.35 
92 โรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 21,260.84 
93 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 170.00 
94 โรงเรียนวัดเขาถ้ ากุญชร ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 555.42 
95 โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,237.02 
96 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 ค่าขายพัสดุช ารุด 1,170.00 
97 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 399.60 
98 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ค่าขายพัสดุช ารุด 300.00 
99 นายยรรยงค์  เจริญศรี เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 12,522.30 

100 นายยรรยงค์  เจริญศรี เงินเบิกเกินส่งคืน 2,265.94 
101 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 746.17 
102 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,152.85 
103 นางจินตนา  คงม่ัน เงินเบิกเกินส่งคืน 35,865.80 
104 โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,444.06 
105 นางพรรณี  ชื่นนาคะกุล เงินเบิกเกินส่งคืน 1,432.43 
106 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 674.42 
107 โรงเรียนวัดบางกระ ค่าขายพัสดุช ารุด 4,860.00 
108 โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,335.89 
109 โรงเรียนวัดเขาวัง ค่าขายพัสดุช ารุด 200.00 
110 นายสมนึก  ใจมุ่ง เงินเบิกเกินส่งคืน 6,743.74 
111 นางก าเนิด  จันทราศรี เงินเบิกเกินส่งคืน บย.5/64 600.00 
112 นายชุมพล  กองล าเจียก เงินเบิกเกินส่งคืน 5,483.87 
113 โรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 9,740.41 
114 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 2,218.00 
115 โรงเรียนบ้านวังปลา ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 530.07 
116 โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,255.91 
117 โรงเรียนบ้านพุบอนบน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,298.95 
118 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 543.04 
119 โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,215.44 
120 นางปนิดา  สะอาดยวง เงินเบิกเกินส่งคืน บย.7/64 3,825.00 
121 โรงเรียนบ้านมณีลอย ค่าขายพัสดุช ารุด 1,000.00 
122 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 875.00 
123 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 23,280.24 
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124 โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี ค่าขายพัสดุช ารุด 5,080.00 
125 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,937.25 
126 นายล าพอง  ตันหลง เงินเบิกเกินส่งคืน 10,178.89 
127 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 107,438.00 
128 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 153.30 
129 นายณัฐวุฒิ  วิจิตรโชติ เงินเบิกเกินส่งคืน 19,791.55 
130 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,703.81 
131 โรงเรียนสินแร่สยาม เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 13,612.00 
132 นายสุใบ  โพธิ์จินดา เงินเบิกเกินส่งคืน 1,101.61 
133 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 7,249.08 
134 โรงเรียนวัดดอนตะโก ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 496.59 
135 นางสมประสงค์  พันธุ์แดง เงินเบิกเกินส่งคืน 565.24 
136 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 1,279.00 
137 นางอาภรณ์  มุ่งเมือง เงินเบิกเกินส่งคืน บย.6/64 54,100.00 
138 โรงเรียนวัดนาขุนแสน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 671.45 
139 โรงเรียนบ้านเบิกไพร เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 70,165.00 
140 โรงเรียนในสังกัด 1 โรงเรียน เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.451/64 1,099.03 
141 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,107.09 
142 โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.451/64 393.76 
143 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 500.74 
144 โรงเรียนบ้านหนองขาม เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 500.00 
145 ข้าราชการบ านาญ 2 ราย เงินเบิกเกินส่งคืน 16,266.20 
146 โรงเรียนบ้านบึง ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,454.45 
147 โรงเรียนวัดศาลเจ้า ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 60.53 
148 น.ส.พิชชาภา  ข าส าราญ เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.250-251 1,993.48 
149 น.ส.พิชชาภา  ข าส าราญ เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.338 1,338.57 
150 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง เงินประกันสัญญาส่งรายได้แผน่ดิน 12,500.00 
151 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,387.55 
152 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 275.03 
153 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ค่าขายพัสดุช ารุด 1,507.25 
154 โรงเรียนวัดดอนตะโก เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.419 500.00 
155 โรงเรียนวัดเขาถ้ ากุญชร ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 122.12 
156 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 726.53 
157 โรงเรียนวัดพเนินพลู เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 1,500.00 
158 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 293.45 
159 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.419 3,500.00 
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160 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 188.02 
161 น.ส.ศุภากร  ทองน้อย เงินเบิกเกินส่งคืน 8,576.13 
162 โรงเรียนบ้านเขาช้าง ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 73.43 
163 น.ส.อุบล  มานา เงินเบิกเกินส่งคืน 7,000.00 
164 นางเจริญ  นิลวงศ์ เงินเบิกเกินส่งคืน 664.33 
165 นางถานิต  เข็มทอง เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.617-618 15,660.36 
166 นายพีระพัฒน์  ทองแดง เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.617-618 917.97 
167 โรงเรียนวัดน้ าพุ ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,851.22 
168 นายชาญณรงค์  แก้วมณี เงินเบิกเกินส่งคืน 36,524.39 
169 นายสุนทร  จันทรพงษ์ เงินเบิกเกินส่งคืน 6,073.22 
170 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.586 749.00 
171 น.ส.อุไร  ปรกแก้ว เงินเบิกเกินส่งคืน 5,389.77 
172 นายอุดม  ศรีอรุณ เงินเบิกเกินส่งคืน 5,513.24 
173 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 292,069.17 
174 นายสมบูรณ์  แพท่าไม้ เงินเบิกเกินส่งคืน 35,005.15 
175 น.ส.สชุญา เงินเบิกเกินส่งคืน 1,220.00 
176 สพป.รบ.1 ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,062.31 
177 นายสาธิต  ประยูรเทพ เงินเบิกเกินส่งคืน 18,894.50 
178 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,850.12 
179 นายพิสิฐ  รอดประเสริฐ เงินเบิกเกินส่งคืน 10,082.78 
180 โรงเรียนในสังกัด 10 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 17,420.71 
181 โรงเรียนวัดอัมพวัน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 2,000.00 
182 โรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 8,522.20 
183 นางปราณี  สุขานนท์ เงินเบิกเกินส่งคืน 8,768.89 
184 โรงเรียนในสังกัด 28 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 14,867.40 
185 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 26,500.00 
186 โรงเรียนในสังกัด 29 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 26,268.69 
187 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 0.10 
188 โรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 16,283.98 
189 โรงเรียนในสังกัด 26 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 15,829.94 
190 โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,674.37 
191 นางสุนีย์  เขียวมา เงินเบิกเกินส่งคืน 480.00 
192 นายวีรพล  สุวรรณกูล เงินเบิกเกินส่งคืน 7,330.45 
193 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,751.46 
194 นางปรียาภา  แน่วแน่ เงินเบิกเกินส่งคืน 30,732.42 
195 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,549.96 
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196 นางสุดา  แสงสว่าง เงินเบิกเกินส่งคืน 5,643.98 
197 นางพรพิมล  เถื่อนเภา เงินเบิกเกินส่งคืน 58,774.20 
198 น.ส.รัชนีนารถ  หนูนารถ เงินเบิกเกินส่งคืน 43,219.35 
199 โรงเรียนวัดท้ายเมือง ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 389.34 
200 โรงเรียนในสังกัด 5 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 626.12 
201 นางเอิบ  สีลาเขต เงินเบิกเกินส่งคืน 10,511.28 
202 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 3,929.41 
203 นางจินตนา  อรรคเศรษฐัง เงินเบิกเกินส่งคืน 1,916.12 
204 โรงเรียนในสังกัด 4 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,808.43 
205 โรงเรียนบ้านพุบอนบน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 471.93 
206 โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 246.79 
207 นายบัญญัติ  กุศลสถาพร เงินเบิกเกินส่งคืน 5,980.65 
208 โรงเรียนในสังกัด 6 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 5,210.93 
209 สพป.รบ.1 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 0.12 
210 นายก าธร  สุวรรณสินธุ ์ เงินเบิกเกินส่งคืน 21,290.16 
211 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ เงินเบิกเกินส่งคืน 1,443.43 
212 สพป.รบ.1 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 2,190.00 
213 สพป.รบ.1 เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 1,207.81 
214 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2,191.37 
215 นางประภาเพ็ญ  ลิมปิทีป เงินเบิกเกินส่งคืน 12,323.91 
216 นายประยงค์  สุขกระจ่าง เงินเบิกเกินส่งคืน 802.39 
217 โรงเรียนในสังกัด 3 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 616.23 
218 สพป.รบ.1 เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.1031 298,000.00 
219 น.ส.สุมิตรา  แก่นสลุง เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.1075 1,840.00 
220 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.419 2,500.00 
221 นางวรรณา  บุญสิงห์ เงินเบิกเกินส่งคืน 17,350.65 
222 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 470.63 
223 โรงเรียนวัดโพธิศรี ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 290.47 
224 โรงเรียนบ้านเขากรวด ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 345.06 
225 โรงเรียนสีวะรา เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 923.00 
226 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง เงินเบิกเกินส่งคืน ฎ.1130 2,000.00 
227 โรงเรียนในสังกัด 2 โรงเรียน ส่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 739.77 
228 โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาลานคา) เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 5,965.00 
229 น.ส.ชยาภร  สารีรัตน ์ เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน 4,675.00 
230 น.ส.ชยาภร  สารีรัตน์ เงินเบิกเกินส่งคืน 9,350.00 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,554,154.56 
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 17.1.2) เชิงคุณภาพ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน 

รบัเงินและน าเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ส าหรับกลุ่ม
ภาครัฐ (GFMIS)  และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)  
ซึ่งเป็นการเพ่ิมช่องทางอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนที่จะช าระเงินให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลดภาระของหน่วยงานภาครัฐในการจัดการเงินสด เช็ค ดราฟต ์ 
โดยให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการน าเงินส่งคลัง 

         

 18. ชื่องาน  ค่าใช้จ่ายในการประชุม ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

          18.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

        18.1.1) เชิงปริมาณ 
                 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน 22 ฎีกา เป็นเงิน 57,074  บาท 
                       2) ค่าใช้จ่ายในการอบรม/ประชุม     จ านวน 67 ฎีกา เป็นเงิน 267,559  บาท 

        18.1.2) เชิงคุณภาพ  
                    สามารถเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ว ถูกต้องตามกฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ 
 
 19. ชื่องาน  การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน 

           19.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

        19.1.1)  เชิงปริมาณ 
         ในปีงบประมาณ 2564  มีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน ดังนี้ 
   1) เบิกเงินประจ าเดือนรวมทั้งสิ้น จ านวน  27  ราย/เดือน รวมเป็นเงิน 
1,68,330 บาท 
 2) ขอเบิกใหม่ (ตกเบิก)  จ านวน  7 ราย รวมเป็นเงิน  233,900 บาท  
 19.1.2)  เชิงคุณภาพ  
                         ในการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านสามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้อง ครบถ้วน และโอนเงิน
ให้กับผู้ขอเบิกตรงตามก าหนดเวลา 
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20. ชื่องาน  การยืมเงินราชการ  ยืมเงินทดรองราชการ และ ยืมเงินนอกงบประมาณ 

            20.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

        20.1.1) เชิงปริมาณ 
                ในปีงบประมาณ 2564  มีการยืมเงิน ดังนี้ 

 1) การยืมเงินทดรองราชการจ านวน  3  สัญญา รวมเป็นเงิน  46,855  บาท 
 2) การยืมเงินงบประมาณ จ านวน  37  สัญญารวมเป็นเงิน 232,785  บาท 
 3) การยืมเงินนอกงบประมาณ จ านวน  3  สัญญารวมเป็นเงิน 475,925  บาท 
 

       20.1.2) เชิงคุณภาพ  
                          ในการเบิกจ่ายเงินยืมประเภทต่าง ๆ สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามก าหนดการไม่เป็น
ผลเสียหายต่อทางราชการ 
 
       21. ชื่องาน  การเบิกเงินค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน 
            21.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
    21.1.1) เชิงปริมาณ 

               ในปีงบประมาณ 2564  มีการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้ 
 

โรงเรียน 
ภาคเรียนที่ 2/2563 ภาคเรียนที่ 

1/2564 ครั้งที่ 1 (60 วัน) ครั้งที่ 2 (40 วัน) 
1. รร.วัดปากช่อง 13,860 16,800 4,600 
2. รร.วัดเหนือวน 2,700 1,800  - 
3. รร.บ้านหินส ี 18,900 12,600 1,350 
4. รร.บ้านหินส ี(สาขาบ้านลานคา) 38,700 25,800 7,200 
5. รร.โรตารี่ 1 บ้านพุน้ าร้อน 10,800 7,200 3,120 
6. รร.อนุบาลสวนผึ้ง 6,000 4,000 - 
7. รร.วันครู 2503 45,900 30,600 7,155 
8. รร.วัดด่านทับตะโก 22,500 15,000 870 
9. รร.บ้านบ่อตะคร้อ 4,800 3,200 1,000 

รวมเป็นเงิน 164,160 281,160 25,295 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 470,615 

 
     21.1.2) เชิงคุณภาพ  
          ในการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน สามารถเบิกจ่ายได้รวดเร็ว ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
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 22. ชื่องาน เบิกค่าสาธารณูปโภค 
  22.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
               22.1.1) เชิงปริมาณ 
                     1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีการเบิกค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียนทั้งหมด 
172  โรงเรียน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
   - ค่าไฟฟ้า จ านวน      361,295.68   บาท 
 - ค่าน้ าประปา จ านวน      19,162.55 บาท 
           - ค่าโทรศัพท์ จ านวน     1,091.14   บาท 
           - ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต     จ านวน     2,325,972.43   บาท   
                     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    จ านวน          2,707,521.80   บาท 
                       2) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีการเบิกค่าสาธารณูปโภคของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีรายละเอียด ดังนี้ 
            - ค่าไฟฟ้า จ านวน 745,496.27 บาท 
           - ค่าน้ าประปา จ านวน 3,513.78 บาท 
           - ค่าโทรศัพท์ จ านวน 51,722.66 บาท 
           - ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต จ านวน 93,838.15 บาท 
          - ค่าไปรษณีย์ จ านวน 90,896.00 บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 983,684.31 บาท 

          22.1.2) เชิงคุณภาพ  
                       1)  การเบิกเงิน เรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 

     2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ท าการเบิกค่า
สาธารณูปโภคให้กับโรงเรียนเสร็จทันเวลา 

 
 23. ชื่องาน ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 

   23.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
    23.1.1) เชิงปริมาณ 
                     ในปีงบประมาณ  2564  มีการเบิกจ่ายเงิน 1 ฎีกา  จ านวน  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  
          ในการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง สามารถเบิกจ่ายได้ถูกต้องตามระเบียบ 
 
    24. ชื่องาน  เบิกเงินอุดหนุน 
  24.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                24.1.1) เชิงปริมาณ 
                         1) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  มีจ านวนนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุน รวม 172  โรงเรียน ซึ่งได้โอนเงินเข้าโรงเรียนที่ได้รับจดัสรรเรียบร้อยทันเวลาตามที่ระยะเวลาก าหนด 
                     2) จ านวนเงินที่โรงเรียนได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
                   2.1) เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (70%) 
   -  ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงิน 26,835,128.00   บาท 
   -  ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวนเงิน   4,301,380.00   บาท 
   -  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ านวนเงิน   6,117,957.00   บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                            37,254,465.00  บาท 

                    2.2) เงินอุดหนุน (จัดสมทบเพิ่มกรณีที่มีครอบครัวได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษา 3 บ้าน) 

   -  ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงิน         10,958.00  บาท 
   -  ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวนเงิน              490.00  บาท 
   -  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    จ านวนเงิน              695.00 บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                   12,143.00  บาท 

                    2.3) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน ได้รับจัดสรร 2 โรงเรียน  

          - โรงเรียนรุจิรพัฒน ์ จ านวนเงิน      144,000.00  บาท 
   - โรงเรยีนบ้านตะโกล่าง จ านวนเงิน        60,000.00   บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                            204,000.00   บาท 

                    2.4) เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (30%) 

   - ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงิน   9,342,500.00  บาท 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน  จ านวนเงิน   1,675,785.00   บาท 
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จ านวนเงิน   2,409,370.00  บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                       13,427,655.00  บาท 

                    2.5) เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 
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   - ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงิน          3,891,500.00  บาท 

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

                  2.8) เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (3 ครอบครัว) 

   - ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงิน              10,958.00   บาท 
   - ค่าหนังสือเรียน จ านวนเงิน                1,503.00   บาท 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน     จ านวนเงิน                   490.00   บาท 
    - ค่าเครื่องแบบนักเรียน      จ านวนเงิน                 1,020.00  บาท 
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ านวนเงนิ            695.00  บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                          14,666.00  บาท 

                2.9)  เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (30%) 

   - ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงิน          9,911,850.00  บาท 
   - ค่าหนังสือเรียน จ านวนเงิน          5,931,903.00   บาท 
   - ค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวนเงิน          1,657,985.00   บาท 
   - ค่าเครื่องแบบนักเรียน   จ านวนเงิน          3,357,150.00   บาท 
   - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จ านวนเงนิ 2,388,810.00 บาท 
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                   23,247,698.00  บาท 
              2.10)  เงินอุดหนุนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน) 
     - ค่าจัดการเรียนการสอน จ านวนเงิน          3,654,500.00  บาท 
26.    20.2.2224.1.2) เชิงคุณภาพ 

        ได้ด าเนินการเบิกเงินอุดหนุนทุกรายการเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ 
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     25.  ชื่องาน  บันทึกเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณในระบบ GFMIS   
 25.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
               25.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) บันทึกรายการจ่ายเงินในงบประมาณด้วยค าสั่งงาน ZF_53 PM  จ านวน 754 รายการ 
 2) บันทึกรายการจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากคลังด้วยค าสั่งงาน ZF_53 PM  จ านวน 17 รายการ 
 3) บันทึกรายการรับจ่ายเงินนอกงบประมาณอ่ืนด้วยค าสั่งงาน ZF_02_PP  จ านวน 11 รายการ 
             25.1.2) เชิงคุณภาพ    
 สามารถปฏิบัติงานบันทึกรายการตัดจ่ายเงินในงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณฝากคลัง และเงินนอก
งบประมาณอ่ืน ในระบบ GFMIS  ได้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้  ส่งผลให้การ
จัดท ารายงานการเงินของหน่วยงาน ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
   26. ชื่องาน บันทึกรับและน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน  เงินนอกงบประมาณและ

เงินฝากคลังในระบบ GFMIS                                                                                           
              26.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                       26.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) การบันทึกรายการรับและน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน    

-  ค าสั่งงาน ZGL_BD4 รายการรับเงินเบิกเกินส่งคืน  จ านวน  87  รายการ 
-  ค าสั่งงาน ZRP_R6  รายการน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน  จ านวน  42  รายการ 
-  ค าสั่งงาน ZGL_R0_TKK เบิกเกินส่งคืนเงินโครงการเงินกู ้ จ านวน  9  รายการ 
-  ค าสั่งงาน ZGL_BE ล้างเบิกเกินส่งคืนฯ ภายในปีงบประมาณ  จ านวน 7 รายการ 
-  ค าสั่งงาน ZGL_BT_TKK ล้างเบิกเกินส่งคืนฯ เงินโครงการเงินกู ้จ านวน 9 รายการ 

 2) การบันทึกรายการรับและน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  ค าสั่งงานที่ใช้ปฏิบัติงาน    
- ค าสั่งงาน ZRP_RA รายการรับเงินรายได้ของตนเอง  จ านวน 173 รายการ 
- ค าสั่งงาน ZRP_R1 รายการน าส่งเงินรายได้ของตนเอง  จ านวน 8 รายการ 

  3) การบันทึกรายการรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง ค าสั่งงานที่ใช้ปฏิบัติงาน 
- ค าสั่งงาน ZRP_RB การรับเงินนอกงบประมาณฝากคลัง  จ านวน  33  รายการ 
- ค าสั่งงาน ZRP_R2_RX การน าส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง จ านวน 26  รายการ 

  4) การบันทึกรายการรับและน าส่งเงินนอกงบประมาณอ่ืน ค าสั่งงานที่ใช้ปฏิบัติงาน 
   - ค าสั่งงาน ZRP_RE การรับรายได้นอก TR1 ของตนเอง  จ านวน  91  รายการ 

             26.1.2) เชิงคุณภาพ    
 สามารถปฏิบัติงานบันทึกรายการด้านรับและน าส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่นดิน เงินนอก
งบประมาณและเงินฝากคลังในระบบ GFMIS ได้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้  
ส่งผลให้การจัดท ารายงานการเงินของหน่วยงาน ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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 27. ชื่องาน บันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการและลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ในระบบ GFMIS 
         27.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              27.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) บันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการ ด้วยค าสั่งงาน  ZF_02_G1 จ านวน 60 รายการ 
 2) บันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ด้วยค าสั่งงาน  ZGL_JV จ านวน 4 รายการ   
 27.1.2) เชิงคุณภาพ    
 สามารถปฏิบัติงานบันทึกหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการและลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ ในระบบ 
GFMIS ได้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้  ส่งผลให้การจัดท ารายงานการเงินของ
หน่วยงาน ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
         28. ชื่องาน บันทึกรายการสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS                                                                         
 28.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              28.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) บันทึกรายการสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS  มีดังนี ้
 - บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์  จ านวน 175 รายการ 
 - บันทึกรายการพักงานระหว่างสร้างเป็นบัญชีงานระหว่างท า จ านวน 71 รายการ 
 - บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์การศึกษา     จ านวน  134  รายการ 
 - บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จ านวน  187  รายการ 
 - บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์โฆษณา       จ านวน  21    รายการ 
  - บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์ส านักงาน      จ านวน  82  รายการ
   - บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์บ้านครัว        จ านวน  11  รายการ 
 - บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นอาคารเพ่ือประโยชน์อื่น จ านวน  7   รายการ 
 - บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นสิ่งปลูกสร้าง             จ านวน   10  รายการ  
          - บันทึกรายการพักสินทรัพย์เป็นอาคารพักอาศัย            จ านวน  3  รายการ 

                28.1.2) เชิงคุณภาพ    
     สามารถปฏิบัติงานบันทึกรายการสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ให้แล้วเสร็จภายในงวดบัญชี    
ส่งผลให้รายงานตามงบทดลองของหน่วยงานไม่มีรายการค้างพักสินทรัพย์ 
 
     29  ชื่องาน  บันทึกโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ในระบบ GFMIS                                                                             
            29.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
             29.1.1) เชิงปริมาณ     
 1) โอนเปลี่ยนแปลงงบด าเนินงาน เป็นงบลงทุนสิ่งปลูกสร้าง จ านวน  1  รหัสงบประมาณ 
          2) โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนครุภัณฑ์ เป็นงบด าเนินงาน จ านวน  21  รหัสงบประมาณ 
          3) โอนเปลี่ยนแปลงงบด าเนินงาน  เป็นงบลงทุนครุภัณฑ์  จ านวน  1  รหัสงบประมาณ 
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            29.1.2) เชิงคุณภาพ    
         1) สามารถบันทึกรายการโอนเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS ได้ครบถ้วน       
ทันต่อการใช่จ่ายงบประมาณ ภายในปีงบประมาณ   
 2) การโอนเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณในระบบ GFMIS  มีหลายขั้นตอนในการปฏิบัติต้อง
ปฏิบัติงานอย่างระมัดระวัง และใช้เวลานาน 
 3) เครื่อง GFMIS Terminal หน่วยงานมี 1 เครื่อง ช่วงสิ้นปี งปม.ต้องเร่งเบิกจ่ายในระบบ     
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณหลายรหัสงบประมาณย่อมใช้เวลาอยู่กับเครื่อง GFMIS นาน 
 4) แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ที่ได้รับการลงนามอนุมัติให้
ใช้เงินเหลือจ่ายจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีแล้ว  ในบางปีงบประมาณจะได้รับในวันท าการสุดท้ายของ
ปีงบประมาณ หากต้องเปลี่ยนแปลงจากหลายรหัสงบประมาณแล้ว อาจจะท าให้ไม่ทันต่อการด าเนินงาน 
ต้องผ่านขั้นตอนการเบิกจ่ายให้ทันภายในเวลาที่ก าหนดของวันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณนั้น 
 5) ในปีงบประมาณ 2564 รายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ผู้ว่าลงนามอนุมัติ แล้ว     
กลุ่มบริหารงานการเงินได้รับในวันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นระยะเวลาที่ไม่สามารถสร้างรหัสงบประมาณ
ใหม่ได้ทันต่อการวางเบิกจ่าย ไม่สามารถจัดท า PO หรือสร้างเอกสารส ารองเงิน  ส่งผลให้เสียเวลาในการหา 
รหัสงบประมาณท่ีได้สร้างไว้แล้วและสามารถน ามาใช้ให้ตรงกับรายการขอเปลี่ยนแปลงงบของหน่วยงาน 

      30. ชื่องาน  ปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาด ที่บันทึกในระบบ GFMIS 
          30.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
             30.1.1) เชิงปริมาณ 
 - ค าสั่งงาน ZGL_JV การบันทึกปรับปรุงรายวันทั่วไป  จ านวน 9 รายการ  
 - ค าสั่งงาน ZGL_JR  การบันทึกปรับปรุงเงินสดเงินฝากธนาคาร  จ านวน 330 รายการ 
 - ค าสั่งงาน ZFI_FBRA-Reset การบันทึกกับเอกสารหักล้างเอกสาร จ านวน 38 รายการ 
 - ค าสั่งงาน FB08  การกลับรายการเอกสาร  จ านวน 10 รายการ 
 - ค าสั่งงาน ZGL_JM  การบันทึกปรับปรุงวัสดุคงคลัง  จ านวน  29  รายการ 
 - ค าสั่งงาน J7 การปรับปรุงหมวดรายจ่าย  จ านวน  16 รายการ 

                   30.1.2) เชิงคุณภาพ    
            สามารถปฏิบัติงานบันทึกปรับปรุง และแก้ไขข้อผิดพลาด ที่บันทึกในระบบ GFMIS ได้ถูกต้อง ทุก
รายการที่ทราบข้อผิดพลาด และได้แก้ไขทันต่อการปิดงวดบัญชีนั้นๆ  ส่งผลให้การรายงานทันตามก าหนด  
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   31. ชื่องาน  บันทึก  สมุดเงินสด  สมุดเงินฝากธนาคาร  ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ  
และทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน 

           31.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              31.1.1) เชิงปริมาณ   
                          1) บันทึกรายการลงในสมุดเงินสด  จ านวน  114  รายการ 
                          2) บันทึกรายการลงในสมุดเงินฝากธนาคารในงบประมาณ  จ านวน 972 รายการ 
                          3) บันทึกรายการลงในสมุดเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ  จ านวน 68 รายการ 
 4) บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมนอกงบประมาณอ่ืน     
   - เงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว    จ านวน  33  รายการ 
   - เงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากประจ า         จ านวน  16  รายการ 
   - เงินฝากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์     จ านวน  24  รายการ 
   5) บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน  จ านวน  1,320  ฎีกา  

                  31.1.2) เชิงคุณภาพ    
         สามารถลงทะเบียนคุมต่างๆ ได้ครบถ้วน  ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 
 
      32. ชื่องาน  ตรวจสอบรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS กับ 

ฎีกาเบิกจ่ายเงินเพื่อบันทึกบัญชี 
             32.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                     32.1.1) เชิงปริมาณ   
        ตรวจสอบรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงินจากระบบ GFMIS กับฎีกาเบิก
จ่ายเงินเพื่อบันทึกบัญชี ดังนี้ 
           - เงินงบประมาณเบิกจากคลัง       จ านวน   1,264 ฎีกา 
               - เงินนอกงบประมาณเบิกจากคลัง  จ านวน        56 ฎีกา 
                     32.1.2) เชิงคุณภาพ    
 ด าเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกได้ครบถ้วน  ถูกต้องทุกรายการ และจัดท างบเทียบยอดเงิน
ฝากธนาคารได้รวดเร็ว  ถูกต้องครบถ้วน  สามารถตรวจสอบได้ 

 
        33. ชื่องาน  ตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง (ZINF_R09) และรายงานสรุปการขอเบิก 

(ZAP_RPTW01)   
         33.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
               33.1.1) เชิงปริมาณ   
       ตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินคงคลั ง (ZINF_R09)  และรายงานสรุปการขอเบิก 
(ZAP_RPTW01)  ก่อนน าเสนอผู้มีอ านาจลงนาม จ านวน 2,640 รายการ 
               33.1.2) เชิงคุณภาพ    
       ด าเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกเงิน (ZINF_R09) กับรายงานสรุปรายการขอเบิกของ
หน่วยงาน  ZAP_RPTW01  ได้ครบถ้วน  ถูกต้องทุกรายการ  
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      34. ชื่องาน ตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณและนอกงบประมาณในระบบ 
GFMIS กับ Statement พร้อมจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 

           34.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 34.1.1) เชิงปริมาณ  
        ตรวจสอบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณและนอกงบประมาณในระบบ GFMIS กับ 
Statement พร้อมจัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร จ านวน 14 บัญชี  จัดท า 12 ครั้ง รวม 158 รายการ 
           34.1.2) เชิงคุณภาพ  
         ด าเนินการตรวจสอบรายการขอเบิกได้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ และจัดท างบเทียบยอดเงิน
ฝากธนาคารได้รวดเร็ว  ถูกต้องครบถ้วน  สามารถตรวจสอบได ้
    
 35. ชื่อผลงาน  จัดท าทะเบียนคุมเงินฝากคลัง 
         35.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
             35.1.1) เชิงปริมาณ   
                    บันทึกรายการลงในทะเบียนคุมเงินฝากคลัง จ านวน  109 รายการ 

                35.1.2) เชิงคุณภาพ   
                          สามารถลงทะเบียนคุมเงินฝากคลัง  ได้ครบถ้วน  ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  และสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได ้
 
      36. ชื่องาน จัดท ารายงานการเงินประจ าเดือน  รายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
          36.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              36.1.1) เชิงปริมาณ   
 - การรายงานการเงินประจ าเดือนรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจ านวน  12 ครั้ง 

 - การรายงานการเงินประจ าปี รายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน  1  ครั้ง              
36.1.2) เชิงคุณภาพ    

 - สามารถจัดส่งรายงานทางการเงินประจ าเดือนให้ สตง.ทันภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  
 - สามารถจัดส่งรายงานการเงินประจ าปี ได้ เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  
 
 37. ชื่องาน ขอถอนคืนเงินค่าปรับเป็นรายได้ของสถานศึกษา  ในระบบ GFMIS 
          37.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                      37.1.1) เชิงปริมาณ   
     บันทึกรายการขอถอนคืนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในระบบ GFMIS  
รวม  12  โรงเรียน  จ านวน  16  ครั้ง  เป็นเงิน  2,803,753.78  บาท 

                 37.1.2) เชิงคุณภาพ  
       บันทึกรายการขอถอนคืนเงินค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในระบบ GFMIS 
ได้ครบถ้วน 
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      38. ชื่องาน ปรับปรุงบัญชีเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
          38.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
               38.1.1) เชิงปริมาณ  

 - ปรับปรุงบัญชีรายได้ค้างรับ  จ านวน  2  รายการ 
 - ปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  จ านวน  4  รายการ 
          - ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง ปรับปรุงสรุปยอดค่าวัสดุ 171 รายการ บันทึกใน GF รวม 
29 รายการ 
 - ปรับปรุงบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ  จ านวน  3  รายการ 

            38.1.2) เชิงคุณภาพ    
        ได้ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี  เพื่อด าเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับปรุงรายการบัญชี
ในระบบ GFMIS ณ สิ้นปีงบประมาณ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งผลให้การจัดท ารายงานเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ทันตามก าหนด 
 
  39. ชื่องาน  จัดท ารายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 และรายงานเข้าสู่ระบบ  KRS 

         39.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
             39.1.1) เชิงปริมาณ   

      การรายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  รายงาน  2  ครั้ง   

               39.1.2) เชิงคุณภาพ    

 1) จัดท ารายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในระบบ KRS  ได้ครบถ้วนทั้ง 2 รอบ  และทันรายงานภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด  ส าหรับผลการประเมินฯในรอบ 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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2) รายงานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในระบบ KRS  ส าหรับในรอบ 12 เดือน  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 
พฤศจิกายน 2564 ระบบเปิดให้รายงานและแก้ไขข้อมูลการรายงาน  สามารถรายงานได้ครบทุกหัวข้อ
ของการประเมิน 
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      40. ชื่องาน จัดท ารายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ 
           40.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                40.1.1) เชิงปริมาณ   

 รายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ   ในปีงบประมาณ  2564  จ านวน 4  ครั้ง 
              40.2.2) เชิงคุณภาพ    
         สามารถรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ 2564  ได้ทัน
ตามก าหนดทุกไตรมาส   
 
   41. ชื่องาน รายงานข้อมูล ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA System ) 
 41.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              41.1.1) เชิงปริมาณ   
 - รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  จ านวน 1 ฉบับ 
  - รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี  จ านวน  14  บัญชี 
 - รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากคลัง  จ านวน 1 บัญชี 
 - รายงานสรุปสัญญาลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ ที่ยังไม่ได้ชดใช้ จ านวน 11 รายการ 
 - รายงานสรุปบัญชีเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน จ านวน 1 รายการ  
 - รายงานสรุปบัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก ที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน จ านวน 26 รายการ - 
รายงานสรุปบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย จ านวน 4 รายการ 
 - รายงานผลการตรวจสอบวัสดุคงคลังประจ าปี งปม.2564 ของ สพป.รบ .1  
จ านวน 186 รายการ 
 - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี งปม.2564  ในระบบ GFMIS  ของ สพป.รบ.1  
จ านวน 208 รายการ 
 - รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและรายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้างจ านวน 1 รายการ 
  - รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินสดในมือ  โดยจัดท า Pivot Table   382 รายการ 
 - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือน าส่งคลัง โดยจัดท า Pivot Table 
จ านวน 506 รายการ 
                 - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากคลัง โดยจัดท า VLOOKUP จ านวน 96 รายการ 
                    - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ  โดยจัดท า Pivot Table           
จ านวน  102 รายการ 
                  - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ โดยจัดท า Pivot Table  
จ านวน 1,580  รายการ 

                              - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ โดยจัดท า Pivot Table 
จ านวน 72 รายการ 
                  - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้การค้าหน่วยงานภาครัฐ  โดยจัดท า Pivot Table 
จ านวน  2 รายการ  
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 - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีเจ้าหนี้การค้าบุคคลภายนอก โดยจัดท า Pivot Table 
จ านวน 1,495  รายการ 
                - แสดงรายการเคลื่อนไหวบัญชีใบส าคัญค้างจ่าย โดยจัดท า Pivot Table จ านวน       
1,199 รายการ 
 - การเปิดเผยงบทดลองสู่สารธารณะ  จ านวน   1  เดือน  2  ภาพ 

                 - รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่ส าคัญของงบทดลอง จ านวน 2 ฉบับ รวม 10 รายการ 
                - ส าเนาหนังสือน าส่งงบทดลองให้ สตง. 12 เดือน  จ านวน  12 ฉบับ รายงานแบบ สรก. 

64–1 ระดับหน่วยงานที่ได้ประเมินตนเอง จากระบบ GAQA  จ านวน  1  ฉบับ 
    - รายงานงบทดลอง งวด 1-16  จ านวน  1  ไฟล์ข้อมูล    

 41.1.2) เชิงคุณภาพ    

         สามารถรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ รอบ 12 เดือน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  ได้ครบถ้วน 
 
 42. งานอ่ืนๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม ในระบบ GFMIS                                         
               42.1 ผลด าเนนิงาน/ผลส าเร็จ 
                      42.1.1) เชิงปริมาณ 

 ด าเนินการโอนสินทรัพย์ที่มีเลขรหัสสินทรัพย์อยู่ในระบบ GFMIS  จ านวน  18  รายการ 

              42.1.2) เชิงคุณภาพ    

 สามารถปฏิบัติงานโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมที่มีรหัสสินทรัพย์อยู่ในระบบ GFMIS  ได้ครบถ้วน 
และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
       43. ชื่องาน  จัดท าแผนควบคุมการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
   43.1 การด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

             43.1.1) เชิงปริมาณ 
 1. จัดท าปฏิทินการบริหารงบประมาณตามมาตรการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ.  2564 จ านวน      
1 ครั้ง ก าชับให้เร่งรัดการด าเนินการในการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้ วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2564 เพื่อมิให้เงินงบประมาณพับไป 

                             ไตรมาสที่ 1        ไตรมาสที่ 2          ไตรมาสที่ 3          ไตรมาสที่ 4 

                                 (ร้อยละ)            (ร้อยละ)              (ร้อยละ)               (ร้อยละ) 

    - ภาพรวม (ทุกงบ)          32                  54                     77                     100 
    - รายจ่ายประจ า           20                  45                     65                     100 
    - รายจ่ายงบลงทุน          36                  57                     80                     100 

       2. จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ จ านวน 8 ฉบับ 
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  43.1.2) เชิงคุณภาพ  
 ให้โรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ     
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง กฎหมาย ประกาศ และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมทั้งติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

      44. ชื่องาน   ด าเนินการตรวจสอบและขออนุมัติเบิกจ่าย เงินงบประมาณ เงินงบประมาณเบิก
แทนกัน เงินนอกงบประมาณและเงินรายได้สถานศึกษา พร้อมจัดท าข้อมูลหลัก
ผู้ขาย การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย และจัดท าใบสั่งซ้ือ/สั่งจ้าง (Purchasing 
Order : PO) ทุกงบรายจ่าย ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของโรงเรียนในสังกัด 

           44.1) ผลการด าเนินงาน 
    44.1.1) เชิงปริมาณ 
                1) งบลงทุน 

                     ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน รวมจ านวน 200 ครั้ง 
รวมเปน็เงินทั้งสิ้น 79,397,810.80 บาท แยกเป็นรายการได้ ดังนี้ 
                          1.1 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมจ านวน  52  ครั้ง     
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,002,260.90 บาท แยกเป็นรายการได้ดังนี้ 

                     - รายการค่าก่อสร้าง จ านวน 19 ครั้ง รวมเป็นเงิน 13,828,863.90 บาท 
                     - รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้าง จ านวน 9 ครั้ ง รวมเป็นเงิน 

3,560,040.00 บาท 
 - รายการค่าครุภัณฑ์ จ านวน 24 ครั้ง รวมเป็นเงิน 4,613,357.00 บาท 

                           1.2 เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 รวมจ านวน 148 ครั้ง รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 57,395,549.90 บาท แยกเป็นรายการได้ดังนี้ 

 - รายการค่าก่อสร้าง จ านวน 51 ครั้ง รวมเป็นเงิน 40,097,802.90 บาท 
                   - รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จ านวน 30 ครั้ง รวมเป็นเงิน 

12,280,359.00 บาท 
 - รายการค่าครุภัณฑ์ จ านวน 67 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5,017,388.00 บาท 
                 2) งบด าเนินงาน 

                              ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน รวมจ านวน 1,554 ครั้ง 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,664,845.35 บาท แยกเป็นรายการได้ดังนี้ 
          - เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมจ านวน  2  ครั้ง      
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   40,000.00 บาท 
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 - เงินงบประมาณประจ าปี พ. ศ. 2564  รวมจ านวน  1,552  ครั้ง  รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น  13,624,845.35 บาท 

             3) เงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง)  
              ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินของโรงเรียน รายการถอนคืนเงิน
ค่าปรับเป็นรายได้สถานศึกษา จ านวน 3 ครั้ง รวม 13 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,803,753.78 บาท 
แยกเป็นรายการได้ดังนี้ 
                         - รายการค่าก่อสร้าง  จ านวน 7 รายการ เป็นเงิน 2,703,951.66 บาท 
                         - รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่ งก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน 
99,802.12 บาท 

        44.1.2) เชิงคุณภาพ  
    การเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามงวดเงินและงวดงานที่ก าหนด 

   
 45. ชื่องาน ตอบรับพัสดุของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

          45.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
    45.1.1) เชิงปริมาณ 
            - ตอบรับแบบรูปรายการก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจากส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 2 ครั้ง รวม 13 รายการ ดังนี้ 
1. โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง 
2. สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พ้ืนยกสูง) 
3. ส้วม สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) 
4. แบบ อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้

ถุนโล่ง บันไดขึ้นข้าง 
5. บ้านพักข้าราชการ ระดับช านาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) 

บ้านพักคร2ู04/61 (ฝ) 
6. ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 
7. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5 ม. 
8. อาคารเรียน แบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น  15 ห้องเรียน 
9. ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49  
10. โรงอาหาร 84 ที่นั่ง 
11. แบบหลังคาคลุมลานอเนกประสงคข์นาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (มีพ้ืน ค.ส.ล.) 
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 45.1.2) เชิงคุณภาพ 
         - แบบรูปรายการก่อสร้าง จัดส่งให้โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ด าเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุและแนวทางปฏิบัติใน
การจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) และวิธีคัดเลือก 
 
     46. ชื่องาน   จัดท าทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายใบเสร็จรับเงินและรายงานสรุปผลการเบิก-จ่าย

ใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ ทะเบียนคุมวัสดุส านักงานและปรับปรุง
วัสดุคงคลัง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิก
เหลื่อมปี/เงินขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินและหลักฐานขอเบิก ทะเบียนคุมใบสั่ง
ซื้อ/สั่งจ้าง (PO) ทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขาย และลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
จ่ายเงิน  

     46.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 46.1.1) เชิงปริมาณ 
       1. ทะเบียนคุมการเบิก-จ่ายใบเสร็จรับเงิน จ านวน 123 ครั้ง/ปี ดังนี้ 

 - ชนิดเขียนมือ จ านวน 306 เล่ม 
  - ชนิดต่อเนื่อง จ านวน 5 กล่อง 

      2. ทะเบียนคุมวัสดุส านักงาน จ านวน 209 ครั้ง/ปี ดังนี้ 
 - วัสดุส านักงาน จ านวน 160 ครั้ง 

    - วัสดุโครงการ จ านวน 49 ครั้ง 
                            3. ทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี/เงินขยายเวลาการเบิก
จ่ายเงินและหลักฐาน ขอเบิก จ านวน 1,756 ครั้ง/ปี 

                 4. ทะเบียนคุม PO จ านวน 201 ครั้ง/ปี 
                 5. ทะเบียนคุมข้อมูลหลักผู้ขาย จ านวน 26 ราย/ปี 

                  6. จัดท าทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกจ่ายเงินส่งงานการเงิน จ านวน 1,756 รายการ/ปี 

                46.1.2) เชิงคุณภาพ  
                     1. ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ

การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 
และคู่มือการใช้งานในระบบ GFMIS 
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                           2. เพ่ือเป็นข้อมูลใช้ในการจัดท ารายงานและเป็นข้อมูลในการเร่งรัดการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ ใช้ในการตรวจสอบเงินงบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ใช้ไปและคงเหลือ 
 
      47. ชื่องาน   ด าเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี/การขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินทุก       

งบรายจ่าย ทุกแผนงาน / โครงการ/กิจกรรม 
 47.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  47.1.1) เชิงปริมาณ 
          ได้ด าเนินการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จ านวน 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. ค่าวัสด ุ 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 โรงเรียนบ้านบึง เป็นเงิน    498,800.00  บาท 
 อาคารเรียน   
23. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม       โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง เป็นเงิน    481,800.00  บาท 

อาคารเรียน  
24. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม    โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี    เป็นเงิน    430,000.00  บาท 
 อาคารเรียน  
25. ค่าก่อสร้างส้วม  โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม เป็นเงิน    387,800.00  บาท 
26. ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน      65,500.00  บาท 
27. ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน      22,299.00  บาท 
28. ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน    328,500.00  บาท 
29. ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน      37,500.00  บาท 
30. ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน      19,500.00  บาท 
31. ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน    150,000.00  บาท 
32. ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน    119,400.00  บาท 
33. ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน    145,600.00  บาท 
34. ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี    เป็นเงิน      35,000.00  บาท 
35. ค่าขยายเขตไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน    432,862.00  บาท 
36. ค่าครุภัณฑ์ สพป.รบ.1 เป็นเงิน    433,000.00  บาท 
37. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนวัดหนามพุงดอ เป็นเงิน    476,600.00  บาท 
 อาคารเรียน  
38. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม     โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม เป็นเงิน    499,000.00  บาท 
 อาคารเรียน  
39. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนวัดแคทราย  เป็นเงิน    499,000.00  บาท 
 อาคารเรียน  
40. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนวัดบางกระ   เป็นเงิน   492,000.00 บาท 
 อาคารเรียน  
41. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนวัดบางลี่ เป็นเงิน    490,400.00  บาท 
 อาคารเรียน 
42. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม   โรงเรียนบ้านหนองบัวค่าย     เป็นเงิน    498,300.00  บาท 
 อาคารเรียน  
43. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม     โรงเรียนวัดปากช่อง เป็นเงิน    488,000.00  บาท 
 อาคารเรียน  
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44. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม   โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า เป็นเงิน    497,600.00  บาท 
 อาคารเรียน  
45. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนวัดชัฎใหญ ่ เป็นเงิน    487,600.00 บาท 
 อาคารเรียน  
46. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนบ้านหนองแร้ง เป็นเงิน    494,000.00  บาท 
 อาคารเรียน  
47. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว เป็นเงิน    499,900.00 บาท 
 อาคารเรียน  
48. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม   โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน เป็นเงิน    498,500.00  บาท 
 อาคารเรียน  
49. ค่าปรับปรุงซ่อมแซม โรงเรียนวัดป่าไก่ เป็นเงิน    499,700.00  บาท 
 อาคารเรียน 
50. ค่าก่อสร้างส้วม โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม เป็นเงิน    510,200.00  บาท 
51. ค่าก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม เป็นเงิน 1,104,000.00  บาท 
52. ค่าก่อสร้างหลังคา  สพป.รบ.1 เป็นเงิน 2,300,000.00  บาท 
53. ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน    559,391.00  บาท 
54. ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน    978,810.00  บาท 
55. ค่าก่อสร้างหลังคา โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม เป็นเงิน    658,320.00  บาท 
56. ค่าก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี เป็นเงิน 1,074,750.00  บาท 

        47.1.2) เชิงคุณภาพ  
  สามารถกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ และ

สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ได้ทันภายในก าหนดเวลา ไม่มีรายการงบประมาณต้องถูก
พับไปโดยผลของกฎหมาย 

 
 48. ชื่องาน  ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีของโรงเรียนในสังกัด 

    48.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
   48.1.1) เชิงปริมาณ 

                        ด าเนินการตรวจสอบ รายงายผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี พ.ศ. 2564        
ของโรงเรียนในสังกัดจ านวน 173 โรงเรียน 
                            - โรงเรียนได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปี
งบประมาณ พ. ศ. 2564 ภายในเดือนกันยายน 2564 
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                              - คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 
ได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้
แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ 

 48.1.2) เชิงคุณภาพ  
         เพ่ือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด จัด ให้มี       
การควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย  การยืม             
การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
 

 49. ชื่องาน  ตรวจสอบรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียนในสังกัด 
     49.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

             49.1.1) เชิงปริมาณ 
 ด าเนินการตรวจสอบ รายงายการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี พ.ศ. 2564 ของโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 173 โรงเรียน ที่มีการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน ดังนี้ 
                   1. ชนิด 50 แผ่น (แบบเขียนมือ) จ านวน 122 ครั้ง รวม 306 เล่ม 
                      2. แบบต่อเนื่อง (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์)  จ านวน 1 ครั้ง รวม 5 กล่อง 
                           - เจ้าหน้าที่พัสดุได้ด าเนินการจัดท าทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี   
พ.ศ. 2564 
                          - การเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงินต้องจัดท าใบเบิกพัสดุและจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
                          - เจ้าหน้าที่การเงินได้จัดท ารายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินประจ าปี พ.ศ. 2564 
ชนิด 50 แผ่น (แบบเขียนมือ) และแบบต่อเนื่อง (ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์) ภายในเดือนตุลาคม 2564 
 49.1.2) เชิงคุณภาพ  
        เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัด จัดให้มีการควบคุมและดูแลใบเสร็จรับเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบ        
ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย และการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด 
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 50. ชื่องาน  การรายงานการผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
     50.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

   50.1.1) เชิงปริมาณ 
                            1. รายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมงบประมาณกรณีมีหนี้ผูกพัน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ านวน  33 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,363,919.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
                               - ค่าก่อสร้างอาคารเรียน จ านวน 8 โรงเรียน รวมเป็นเงิน  25,151,600.00 บาท 
                               - ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนและ สพป.รบ.1 จ านวน 7 รายการ 
รวมเป็นเงิน 2,461,000.00 บาท 
                               - ค่าครุภัณฑ์ ของโรงเรียนและ สพป.รบ.1 จ านวน 16 รายการ รวมเป็นเงิน 
6,711,319.00 บาท  
                               - ค่าวัสดุ จ านวน 2 โรงเรียน รวมเป็นเงิน  40,000.00 บาท 
 - ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยครบทุกรายการแล้ว 

                       2. เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรร มีดังนี้  งบลงทุน ค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 
                          1) ได้รับงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ รวม 20 
รายการ 18 โรงเรียน และ 2 รายการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมเป็นเงิน 68,477,800.00 บาท 
                           1.1 โรงเรียนได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จ านวน 18 โรงเรียน     
รวมเป็นเงิน 64,175,800.00 บาท 
                          1.2 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 2 รายการ ดังนี้     
                             - ค่าก่อสร้างโรงอาหาร 84 ที่นั่ง จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 1,104,000.00 บาท   
 - ค่าก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 
510,200.00 บาท 
 1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน   
1 รายการ เป็นก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ขนาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (มีพ้ืน ค.ส.ล.) 
จ านวน 1 หลัง เป็นเงิน 2,300,000.00 บาท 
 1.4 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 10 โรงเรียน และ 1 รายการ ของส านักงาน
เขตพ้ืนที ่รวมเป็นเงิน 50,391,952.00 บาท 
                           1.5 มีรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รวม 7 โรงเรียน 
และ 1 รายการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ รวมเป็นเงิน 14,171,648.00 บาท 
 1.6 มีรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณี CX) 
จ านวน 2 รายการ ของโรงเรียนวัดพิบูลวนาราม และ 1 รายการ ของส านักงานเขตพ้ืนที่ รวมเป็นเงิน 
3,914,200.00 บาท 
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 2) ได้รับงบประมาณเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งปลูกสร้าง รวม 42 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 18,349,900.00 บาท และได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน   
เรียบร้อยแล้ว 

                   2.1 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจ านวน 25 โรงเรียน รวมเป็นเงิน 
10,466,000.00 บาท 

                   2.2 มีรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รวม 17 โรงเรียน             
รวมเป็นเงิน  7,883,900.00 บาท  

               งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
                     1) ได้รับงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ รวม 118 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
11,842,820.00 บาท 
                       1.1 โรงเรียนได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันเรียบร้อยแล้ว จ านวน 116 รายการ    
รวมเป็นเงิน 10,304,619.00 บาท 
 1.2 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน 2 รายการ ดังนี้     
                         - ค่าครุภัณฑ์ส าหรับห้องศูนย์สื่อปฐมวัยชุดห้องเรียนคุณภาพ จ านวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 559,391.00 บาท   
                          - ค่าครุภัณฑ์ส าหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา ชุดห้องเรียนคุณภาพ จ านวน  1  ชุด  
เป็นเงิน 978,810.00 บาท 
  1.3 ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รวม 85 รายการ รวมเป็นเงิน 
5,580,270.00 บาท 
  1.4 มีรายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี รวม 31 รายการ 
รวมเป็นเงิน 4,724,349.00 บาท 
            1.5 มีรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณี CX) 
จ านวน 2 รายการ ของโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี รวมเป็นเงิน 1,538,201.00 บาท  

         50.1.2) เชิงคุณภาพ  
     เพ่ือติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ได้ตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
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  51. ชื่องาน ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหา เกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุของ สพป.รบ.1 และ
สถานศึกษาในสังกัด 

   51.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
    51.1.1) เชิงปริมาณ 
      1.  ให้ค าปรึ กษา ชี้ แจง  และข้ อ เสนอแนะที่ เป็ นประโยชน์ ในการปฏิบั ติ ง าน            

เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง กับ
เจ้าหน้าที่ในส านักงาน และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 173 โรงเรียน 
              2. ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ถ่ายทอดความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานในระบบ e-GP กับเจ้าหน้าที่ในส านักงาน และโรงเรียนในสังกัด จ านวน 173 โรงเรียน 
                  3. ให้ค าปรึกษา ชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและ
การน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 และการใช้งานในระบบ GFMIS กับเจ้าหน้าที่ในส านักงาน และโรงเรียนใน
สังกัด จ านวน 173 โรงเรียน 
                  4. จัดท าแบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตัวอย่างการลงระบบ e-GP การจัดซื้อ/จัดจ้าง    
และแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ในสายงาน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 173 โรงเรียน  เพ่ือให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์               
และมีประสิทธิภาพ 

             51.1.2) เชิงคุณภาพ  
                1. เพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 และกฎกระทรวง 

    2. เพ่ือให้การด าเนินการ รวมถึงขั้นตอน วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามคู่มือการใช้งาน     
ในระบบ e-GP ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 
2560 

     3. เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน 
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 300/2557   
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2557 และคู่มือการใช้งานในระบบ GFMIS 

       4. เพ่ือติดตามเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ได้ตามเป้าหมาย          
ที่คณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจังหวัดราชบุรีก าหนด 
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      52. ชื่องาน  งานอ่ืนๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
        52.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

   52.1.1) เชิงปริมาณ 
 1. ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับการเรียน
การสอนและครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ส าหรับโรงเรียน Stand Alone  ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ส าหรับโรงเรียนในสังกัด โดยให้ สพท. เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
3,007,900.00 บาท ได้ด าเนินการจัดซื้อ ดังนี้ 

         1.1 ด าเนินการจัดซื้อด้วยวิธีคัดเลือก ผลปรากฏดังนี้ 
       - จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ส าหรับการเรียนการสอน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 2,268,400.00 บาท ผลการพิจารณา  
การจัดซื้อ เป็นจ านวนเงิน 2,263,000.00 บาท มีเงินเหลือจ่าย 5,400.00 บาท และท าสัญญาซื้อขาย
กับผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จ ากัด 
       - จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ส าหรับโรงเรียน Stand Alone ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 3 รายการ เป็นเงินจ านวน 739,500.00 บาท ผลการพิจารณา      
การจัดซื้อ เป็นจ านวนเงิน 737,250.00 บาท มีเงินเหลือจ่าย 2,250.00 บาท และท าสัญญาซื้อขาย  
กับผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส แอนด์ โซลูชั่น จ ากัด 

              52.1.2) เชิงคุณภาพ  
      1. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐพ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง ครบถ้วนทุกรายการ 

         2. การด าเนินการ รวมถึงขั้นตอน วิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
e-GP ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  

       3. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และ   
การน าเงินคลัง พ.ศ. 2562 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 300/2557 ลงวันที่ 
12 มีนาคม 2557 และคู่มือการใช้งานในระบบ GFMIS 

 
       53. ชื่องาน  งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 

  - ควบคุมและจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินตรวจสอบครุภัณฑ์และรายงานการตรวจสอบ 
พัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
      - จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันทั้งครุภัณฑ์ในและนอกระบบGFMIS 

- ตรวจสอบและรายงานพัสดุประจ าปีงบประมาณ 
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 งานสินทรัพย์ที่ราชพัสดุ 
                     - น าส่งรายการที่ดินรายการอาคารสิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
                     - ด าเนินการเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง การส่งคืนและการจ าหน่ายอาคาร 
สิ่งปลูกสร้างทีร่าชพัสดุทั้งกรณีท่ีดินราชพัสดุ และที่ดินอ่ืน 
  - ให้ค าปรึกษา แก้ปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ราชพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 
                - ด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ราชพัสดุ 

       53.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

             53.1.1) เชิงปริมาณ  
                         งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและงานครุภัณฑ์ส านักงาน 
กลุ่มอ านวยการ 

สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  57 213 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 22 10 
ครุภัณฑ์โฆษณา 26   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 9   
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 6   
ครุภัณฑ์อาคารส านักงาน 1   
ครุภัณฑ์สิ่งปลูกสร้าง 7  
ครุภัณฑอ์าคารเพ่ือประโยชน์อื่น 1  
ครุภัณฑ์ส านักงาน (ห้องประชุม, อุปกรณ์ประชุม)  75 

จ านวนทั้งหมด 129 298 

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด  427   รายการ 

   
กลุ่มตรวจสอบภายใน 

สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  

 
33 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 9 
ครุภัณฑ์โฆษณา     
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง     

จ านวนทั้งหมด 6 42 

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด  48   รายการ 
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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  3 105 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 16 30 
ครุภัณฑ์โฆษณา  1   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   1 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง     

จ านวนทั้งหมด 20 136 

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด  156   รายการ 

   
กลุ่มศึกษานิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  5 53 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 11 
ครุภัณฑ์โฆษณา    1 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   1 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง     

จ านวนทั้งหมด 12 66 

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด  78   รายการ 

   
กลุ่มนโยบายและแผน  

สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  3 70 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 15 12 
ครุภัณฑ์โฆษณา     
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   1 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง     

จ านวนทั้งหมด 18 83 

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด  101   รายการ 
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   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยี 
สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  4 5 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 11 
ครุภัณฑ์โฆษณา     
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง     

จ านวนทั้งหมด 10 16 

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด  26   รายการ 

   
  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  3 51 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 13 11 
ครุภัณฑ์โฆษณา     
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว   1 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง     

จ านวนทั้งหมด 16 63 
รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด  79   รายการ 

    
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  2 19 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 2 
ครุภัณฑ์โฆษณา     
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง     

จ านวนทั้งหมด 6 21 

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด  27   รายการ 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  3 65 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 6 
ครุภัณฑ์โฆษณา     
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง     

จ านวนทั้งหมด 10 71 

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด  81   รายการ 

   
กลุ่มกฎหมายและคดี 

สรุปรายการ ในระบบ นอกระบบ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน  2 26 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 3 
ครุภัณฑ์โฆษณา     
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว     
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     
ครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง     

จ านวนทั้งหมด 6 29 

รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด  48   รายการ 

   
จ านวนครุภัณฑ์ทั้งหมด  จ านวน   1,047   รายการ 
จ านวนครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS  จ านวน      216   รายการ 
จ านวนครุภัณฑ์นอกระบบ GFMIS  จ านวน      831   รายการ 
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 53.2.2) เชิงปริมาณ  
                             งานสินทรัพย์ที่ราชพัสดุ  

 

ข้ึนทะเบียน รื้อถอน จ าหน่าย ส่งคืนที่ดิน ส่งคืนอาคาร ขอครอบครอง

1 สพป.รบ.1 (เร่ืองเกา่ปี63) /
2 สพป.รบ.1 /
3 สพป.รบ.1 /

ร้ือย้าย
4 ชมุชนบ้านบ่อ (สาขาวังส้มป่อย) / /
5 วัดห้วยหมู /
6 วัดนาสมอ /
7 วัดด่านทับตะโก /
8 วัดคุ้งกระถนิ /
9 กลุ่มนกัขา่วหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) /

10 สพป.รบ.1 /
11 สพป.รบ.1 /
12 สพป.รบ.1 /
13 บ้านหนองโก /
14 บ้านหนองโก /
15 วัดน้้าพุ /
16 บ้านท่ามะขาม /
17 อนบุาลสวนผ้ึง /
18 บ้านเบิกไพร /
19 โรตาร่ี 1 บ้านพนุ้้าร้อน /
20 วัดเขางู กรณีเลิกสถานศึกษา /
21 วัดเขางู กรณีเลิกรร. วัดชฏัเจริญดูแล /
22 บ้านเขาสวนหลวง (เร่ืองเกา่) /
23 วัดพกิลุทอง /
24 บ้านเขาถ้้า /
25 อนบุาลจอมบึง /
26 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา /
27 ชมุชนบ้านบ่อ /
28 บ้านไทรงาม /
29 วัดสว่างอารมณ์ /
30 บ้านบึง /

ล าดับที่ รายช่ือโรงเรียน รายละเอียดรายการ
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ข้ึนทะเบียน รื้อถอน จ าหน่าย ส่งคืนที่ดิน ส่งคืนอาคาร ขอครอบครอง

31 โรตาร่ี 1 บ้านพนุ้้าร้อน /
32 วัดหัวป่า กรณียกเลิกรร. วัดยางงามดูแล /
33 บ้านหนองนกกะเรียน (เคสเกา่พี่กอ้ย) /
34 บ้านไทรงาม (เคสเกา่พี่กอ้ย) /
35 อนบุาลจอมบึง /
36 บ้านโป่ง /
37 บ้านตะโกล่าง /
38 บ้านบึง (เคสเกา่พี่กอ้ย) /
39 บ้านห้วยยางโทน 
40 บ้านหนองกระทุ่ม /
41 ชมุชนวัดรางบัว /
42 วัดทุ่งหญ้าคมบาง /
43 วัดทุ่งหญ้าคมบาง /
44 บ้านทุ่งนอ้ย /
45 บ้านห้วยท่าชา้ง /
46 สพป.รบ.1 /
47 วัดเขาวัง /
48 บ้านปากสระ  กรณียกเลิกรร . /
49 บ้านปากสระ  กรณียกเลิกรร . /
50 บ้านมะขามเอน /
51 สพป.รบ.1 /
52 วัดน้้าพุ /
53 โรตาร่ี 1 บ้านพนุ้้าร้อน /
54 บ้านตลาดควาย /
55 บ้านตลาดควาย /
56 บ้านตลาดควาย /
57 สพป.รบ.1 /

ล าดับที่ รายช่ือโรงเรียน รายละเอียดรายการ

 
งานขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  จ านวน 21 โรงเรียน  77 รายการ 
งานขอรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง  จ านวน 19 โรงเรียน 28 รายการ 
งานขอจ าหน่ายอาคารสิ่งปลูกสร้าง  จ านวน  5  โรงเรียน  7  รายการ 
งานขอส่งคืนที่ดินที่เป็นที่ราชพัสดุ  จ านวน  3  โรงเรียน  3  รายการ 
งานขอส่งคืนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ  จ านวน  8  โรงเรียน 50 รายการ 
งานขอครอบครองอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ  จ านวน  1  แห่ง  20 รายการ 
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สรุปงานที่เก่ียวกับงานสินทรัพย์ที่ราชพัสดุทั้งหมด  จ านวน 57 แห่ง       185 รายการ 
            งานทะเบียนคุมทรัพย์สินและงานครุภัณฑ์ 
              - การด าเนินการตรวจสอบพัสดุภายในส านักงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2564 จ านวน 1,047 รายการ 
               - การก าหนดเลขรหัสครุภัณฑ์รายการที่ด าเนินการจัดซื้อใหม่ โดยเขียนรหัสบนครุภัณฑ์  
  ด าเนินการแล้วเสร็จ ทั้งหมดทุกรายการ จ านวน  127  รายการ 
                - การก าหนดเลขรหัสครุภัณฑ์รายการที่ได้รับการบริจาค โดยเขียนรหัสบนครุภัณฑ์  
  ด าเนินการแล้วเสร็จ ทั้งหมดทุกรายการ จ านวน  68  รายการ   
                 - การด าเนินการตรวจสอบพัสดุช ารุด ด าเนินการแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนคณะกรรมการ  
  ตรวจสอบหาข้อเท็จของครุภัณฑ์ท่ีช ารุดเพื่อด าเนินการจ าหน่าย  
              งานสินทรัพย์ที่ราชพัสดุ 
  - เรื่องการขอขึ้นทะเบียน ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 77 รายการ 
  - เรื่องการขอรื้อถอน ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 28 รายการ 
  - เรื่องการขอส่งคืนที่ดิน ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 3 รายการ 
  - เรื่องการขอส่งคืนอาคารสิ่งปลูกสร้าง ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 50 รายการ 
  - เรื่องการขอจ าหน่าย ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 7 รายการ 
  - เรื่องการขอครอบครอง ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 20 รายการ 
 
 55. ชื่องาน จัดท า PO /ทุกงบรายจ่าย ทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของ สพป.รบ.1   
        55.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

   55.1.1) เชิงปริมาณ  
 

การจัดซื้อจัดจ้าง 

การด าเนินการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

จ านวน/
รายการ 

เป็นเงิน 
จ านวน/
รายการ 

เป็นเงิน 

จัดซื้อวงเงินไม่ถึง 
5,000 บาท 

50 169,543.10 8 36,000.00 

จัดซื้อวงเงินตั้งแต่ 
5,000 บาท 

 
71 2,247,670.24 6 75,069.00 

จัดจ้างวงเงินไม่ถึง 
5,000 บาท 

81 161,293.80 6 10,668.00 
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จัดจ้างวงเงินตั้งแต่ 
5,000 บาท 

72 2,377,891.15 9 2,018,495.00 

จัดเช่าวงเงินไม่ถึง 
5,000 บาท 

- - - - 

จัดเช่าวงเงินตั้งแต่ 
5,000 บาท 

3 111,422.60 - - 

รวมทั้งสิ้น 277 5,067,820.89 29 2,140,232.00 
 

   การจัดท า PO 

การด าเนินการ 
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 

จ านวน/
รายการ 

เป็นเงิน 
จ านวน/
รายการ 

เป็นเงิน 

จัดท า PO ซื้อ  71 2,247,670.24 - - 
จัดท า PO จ้าง 72 2,377,891.15 9 2,018,495.00 
จัดท า PO เช่า - - - - 

รวมทั้งสิ้น 140 4,482,279.60 9 2,018,495.00 
  
          55.1.2) เชิงคุณภาพ 

      การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง การท า PO และการวางฎีกาเบิกจ่าย  ครบถ้วนถูกต้องทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล   
 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ได้ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่                          
โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่ เกี่ยวข้อง  บรรลุผลส าเร็จ       
ตามเป้าหมาย และตามก าหนดระยะเวลา  ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /
กิจกรรม ต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มงานธุรการ 
 1. ชื่องาน  งานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและหนังสือราชการภายนอก                  
         1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
        1.1.1) เชิงปริมาณ 

  1) การรับหนังสือจากภายในหน่วยงาน จ านวน  3,662  ครั้ง 
 2) การส่งหนังสือภายในหน่วยงาน จ านวน 3,718 ครั้ง 
 3) การรับหนังสือราชการจากภายนอกหน่วยราชการ จ านวน 677 ครั้ง 
     4) การส่งหนังสือราชการให้ภายนอกหน่วยราชการ จ านวน  677 ครั้ง  
  1.1.2) เชิงคุณภาพ  
        จากการด าเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ของเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
บริหารงานบุคคลท าให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จทันตามก าหนดเวลามี
ประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด 

 

      2. ชื่องาน การประสานงาน การเวียนแจ้งเรื่องเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ 
   2.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
        2.1.1) เชิงปริมาณ 
  มีการประสานงาน เวียนแจ้งเรื่องเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ จ านวน 212 ครั้ง 
               2.1.2) เชิงคุณภาพ  
             การประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน ภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้งในการด าเนินงาน
และการจัดกิจกรรมมีความราบรื่น สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน งานบรรลุเป้าหมาย  ทุก
ฝ่ายพึงพอใจและให้ความร่วมมือ 
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2. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลัง การก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ 
        1. ชื่องาน การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                        
            1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     1.1.1) เชิงปริมาณ 

 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ปีการศึกษา 2564 ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนนักเรียน  
ชั้นเรียน ห้องเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน จ านวนผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2564  
คุณวุฒิวิชาเอก จ านวนพนักงานราชการ ต าแหน่งครู และลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูจากสถานศึกษา จ านวน 
173 โรงเรียน และน าข้อมูลกรอกตามแบบฟอร์มที่ก าหนดจ านวน 8  แบบ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
           1) แบบปริมาณงาน 
           2) แบบแสดงจ านวนครูตาม จ.18 จ าแนกตามสาขาวิชาเอก 
           3) แบบแสดงจ านวนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ าแนกตามสาขาวิชาเอก 
            4) แบบแสดงจ านวนครูตาม จ.18 จ าแนกตามวิชาที่สอน 
            5) แบบแสดงจ านวนข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                
จ าแนกตามวิชาที่สอน    
            6) แบบแสดงความต้องการทดแทนอัตราก าลังครูที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  จ าแนกตามสาขาวิชาเอก 

 7) แบบแสดงจ านวนพนักงานราชการ จ าแนกตามสาขาวิชาที่สอน 
            8) แบบแสดงจ านวนลูกจ้างชั่วคราว จ าแนกตามสาขาวิชาที่สอน    
               1.1.2) เชิงคุณภาพ  
            ส ารวจข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล และได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง  
ตามหลักเกณฑ์ / ข้อเท็จจริง / เงื่อนไข ที่ก าหนด  สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคล  ดังนี้ 
 1) ใช้ในการวางแผนก าหนดจ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณงานท่ีแท้จริง 

   2) ใช้ในการสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   3) ใช้ในการวางแผนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา    

โดยสถานศึกษาจะทราบถึงความต้องการพัฒนาข้าราชการครูในด้านใด เพ่ือท าให้เพ่ิมทางการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 
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       2. ชื่องาน  การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 

          2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     2.1.1) เชิงปริมาณ 
 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนที่ว่างในโรงเรียนที่เลิกสถานศึกษา ไปก าหนดเป็นต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ในโรงเรียนที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่       
41-119 คน ทั้งนี้ให้สับเปลี่ยนต าแหน่งเลขที่ ต าแหน่งเลขที่จ่ายตรง และอัตราเงินเดือน จ านวน 3 ต าแหน่ง 
ดังนี้ 

ที ่

ต าแหน่งท่ีก าหนดไว้เดิม ต าแหน่งท่ีตัดโอนไปก าหนดใหม่ 

หมายเหตุ ต าแหน่ง/สังกัด 
ต าแหน่ง
เลขที ่

ต าแหน่ง/สังกัด 
ต าแหน่ง
เลขที ่

1 ผอ.สถานศึกษา/วัดหัวป่า/ปากท่อ 3026 ผอ.สถานศึกษา/บ้านหนองขาม/สวนผึ้ง 4439  

2 ผอ.สถานศึกษา/บ้านปากสระ/วัดเพลง 4309 ผอ.สถานศึกษา/วัดทุ่งหญ้าคมบาง/เมือง 131  
3 ผอ.สถานศึกษา/วัดเขางสูันติธรรม/เมือง 299 ผอ.สถานศึกษา/บ้านหนองตาเนดิ/จอมบึง 890  

 

     2.1.2) เชิงคุณภาพ  
           แก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังผู้อ านวยการสถานศึกษา  ท าให้การจัดการเรียนการสอน     
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  
     3. ชื่องาน การจัดสรรอัตราที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
         3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     3.1.1) เชิงปริมาณ 
 จัดสรรอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564 ตามที่ สพฐ.ได้จัดสรร          
คืนให้ จ านวน 118 อัตรา  ดังนี้ 
                    1) ต าแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษา  จ านวน  14  อัตรา (รายงานคืน สพฐ.จ านวน      
3 อัตรา เนื่องจากมีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน) 
                  2) ต าแหน่งสายงานการสอน จ านวน 104 อัตรา  โดยจัดสรร ดังนี้ 
                        (1) บรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 23 อัตรา 
                        (2) บรรจุนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม  จ านวน 2 อัตรา 
                        (3) คืนให้สถานศกึษาที่มีนักเรียนตั้งแต่  120 คนขึ้นไป จ านวน 65 อัตรา   
                  3) ได้รับจัดสรรเพ่ิมจาก สพท.อ่ืน จ านวน 14 อัตรา 
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  3.1.2) เชิงคุณภาพ  
          สถานศึกษาได้ใช้อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการได้ทันที ท าให้การจัดการเรียน      
การสอนได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
     4. ชื่องาน  การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
         4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     4.1.1) เชิงปริมาณ 
 ด าเนินการจัดสรรอัตราครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จ านวน  4  อัตรา และด าเนินการจ้าง 
จ านวน  4  ราย  ดังนี้ 

ที ่ 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  
         แก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังครู ท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

      5. ชื่องาน ข้อมูลครูมาตรฐานวิชาเอกที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตราก าลังครู    
ในสถานศึกษา 10 ปี 

          5.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              5.1.1) เชิงปริมาณ 
         การวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล(จ านวนนักเรียน จ านวนครูตามบัญชีถือจ่าย) ให้ถูกต้อง         
และน าข้อมูลกรอกตามแบบฟอร์มที่ก าหนด จ านวน 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 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดส่งข้อมูลครูมาตรฐานวิชาเอก    
ที่ก าหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตราก าลังครูในสถานศึกษา 10 ปี  ที่ถูกต้อง ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ทันตามก าหนดเวลา  
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  6. ชื่องาน  ส ารวจต าแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เม่ือสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
            6.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

      6.1.1) เชิงปริมาณ 
       การวิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และน าข้อมูลกรอกตามแบบฟอร์ม ดังนี้ 
              1. ข้อมูลต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 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. ข้อมูลต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  2.1 แบบ สพฐ.คปร.1 (บุคลากรฯในส านักงาน) 
  2.2 แบบ สพฐ.คปร.2(บุคลากรฯในส านักงาน) 
  2.3 แบบ สพฐ.คปร.4(1) (บุคลากรฯในส านักงาน) 
  2.4 แบบ สพฐ.คปร.4(2) (บุคลากรฯในส านักงาน) 
 3. ข้อมูลต าแหน่งลูกจ้างประจ า 
  3.1 แบบ คปร.3(เกษียณลูกจ้างประจ า) 
  3.2 แบบ คปร.4(ลูกจ้างประจ าว่างระหว่างปี) 
  3.3 แบบ คปร.8(สพป.)      
        6.1.2) เชิงคุณภาพ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดส่งข้อมูลต าแหน่งว่างจากผล      
การเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ถูกต้อง ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานได้ทันตามก าหนดเวลา  
 
     7. ชื่องาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู  มีวิทยฐานะ           

ครูช านาญการ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
           7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     7.1.1) เชิงปริมาณ 
                   1) ข้าราชการครูฯ ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ  จ านวน 45 ราย 
                   2) ข้าราชการครู ฯ ที่ยื่นค าขอรับการประเมินมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และได้รับ
อนุมัติให้มีวิทยฐานะครูช านาญการ จ านวน  27 ราย  
                   3) อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจและประเมิน จ านวน  18  ราย 
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 7.1.2) เชิงคุณภาพ 
                   1) ข้าราชการครูฯ ทุกราย มีวิทยฐานะครูช านาญการ 
                   2) ข้าราชการครูฯ ทุกราย ได้รับเงินวิทยฐานะ และได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น  
                   3) ข้าราชการครูฯ ทุกราย มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และท าให้มีโอกาสเลื ่อนเป็น    
วิทยฐานะที่สูงขึ้นต่อไปได ้

 
     8. ชื่องาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู  มีวิทยฐานะ           

ครูช านาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์ฯ ว  21/2560 ช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
          8.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     8.1.1) เชิงปริมาณ 

                          - ข้าราชการครูฯ ยื่นค าขอรับการประเมิน  จ านวน  6  ราย  
                          - ข้าราชการครูฯ ยื่นค าขอรับการประเมินมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ และได้รับ
อนุมัติให้มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 ราย  อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจและประเมิน   จ านวน 
5 ราย 
 8.1.2) เชิงคุณภาพ 

          - ข้าราชการครูฯ  ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ด าเนินการเสนอ กศจ. เพื่ออนุมัติให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะที่สูงขึ้นตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ข้าราชการครูมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

       9. ชื่องาน  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  เลื่อนเป็น
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 

            9.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     9.1.1) เชิงปริมาณ 
                  1) ข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา ยื่นค าขอรับการประเมินเพ่ือให้เลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  จ านวน 13  ราย  
                     2) ข้าราชการครูฯ จ านวน 1 ราย กศจ.ราชบุรี มีมติให้ปรับปรุงผลงานภายใน
ก าหนดเวลา 6 เดือนและอยู่ระหว่างการประเมิน 12 ราย  

       9.1.2) เชิงคุณภาพ 
                     1) ข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา ยื่นค าขอรับการประเมินเพื่อให้เลื่อน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ  ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นต่อไป 
 2) ข้าราชการครูฯ สายงานบริหารสถานศึกษา มีขวัญและก าลังใจ 
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        10. ชื่องาน   งบประมาณเพื่อการตรวจและประเมินผลงานด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 
ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

   10.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
     10.1.1) เชิงปริมาณ 

                           - ของบประมาณส าหรับการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ จ านวน 2 ครั้ง 
 - ได้รับงบประมาณ ครั้งที่ 1 จ านวน 15,300 บาท  
 - ได้รับงบประมาณ ครั้งที่ 2 จ านวน 20,300 บาท 

10.1.2 ) เชิงคุณภาพ 
        ข้าราชการครูฯ ที่ขอรับการประเมินให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษทุกราย ได้รับการ
ตรวจและประเมินจากคณะกรรมการชุดที่ 2 โดยได้น าเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาใช้จ่ายใน  
การจัดประชุมฯ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายเงิน ของสพฐ. อย่างถูกต้องเรียบร้อย สามารถตรวจสอบได้ 

 

3. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
     1. ชือ่งาน  การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
         1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

          1.1.1) เชิงปริมาณ 

             1)  ข้าราชการครูสายงานการสอนยื่นความประสงค์ขอย้ายประจ าปี 2564  จ านวนทั้งสิ้น   
78 ราย ดังนี้ 

-  ภายในเขตพ้ืนที่   จ านวน  50  ราย 
-  ต่างเขต/ต่างจังหวัด จ านวน  28  ราย   

2)  ข้าราชการครูสายงานการสอนยื่นความประสงค์ขอย้ายไปต่างเขต-ต่างจังหวัด จ านวน 52 ราย 
ดังนี้ 

- ไปต่างจังหวัด    จ านวน  38  ราย 
- ไปสพป.ราชบุรี เขต 2  จ านวน  3 ราย 
- ไป สพม.8  จ านวน  11  ราย 

3)  พิจารณารับย้ายลงในต าแหน่งว่าง ดังนี้   
 1. รอบแรก  (มีนาคม 2564) จ านวน 35 ราย 
   - พิจารณารับย้ายภายในเขตพ้ืนที่ จ านวน 20 ราย  คิดเป็น  ร้อยละ 18.34 % 
   - พิจารณารับย้ายต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 15 ราย คิดเป็น ร้อยละ 13.76 % 
                    2. รอบสอง (ตุลาคม 2564) จ านวน 5 ราย 
  - พิจารณารับย้ายภายในเขตพ้ืนที่ จ านวน  3  ราย คิดเป็นร้อยละ 2.75 % 
  - พิจารณารับย้ายต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน  2  ราย  คิดเป็น ร้อยละ 1.83 % 

            

 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 191 

 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ  
       การด าเนินงานทุกกระบวนการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ลดการขาดแคลนข้าราชการครูที่ท าหน้าที่สอนให้กับสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ต่อการศึกษาในสังกัด 

 
      2. ชื่องาน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
          2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    2.1.1) เชิงปริมาณ 

                  1) ผู้บริหารสถานศึกษายื่นความประสงค์ขอย้ายประจ าปี 2564  มาสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1  
จ านวน  19 ราย  (ภายในเขต จ านวน  17  ราย ต่างเขต-ต่างจังหวัด จ านวน  2 ราย)  
  2) ผู้บริหารสถานศึกษายื่นความประสงค์ขอย้ายไปต่างเขต/ต่างจังหวัด จ านวน 2 ราย 
  3) พิจารณารับย้ายลงในต าแหน่งว่าง  จ านวน 16 ราย  คิดเป็นร้อยละ 84.21  % 

         2.1.2) เชิงคุณภาพ  
                       การด าเนินงานทุกกระบวนการเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ท าให้สถานศึกษาในสังกัด มีผู้บริหารสถานศึกษาไปปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งที่ว่างต่อไป  
 

        3. ชื่องาน  การด าเนนิการจา้งครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา 
            3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

            3.1.1) เชิงปริมาณ 
                  ชาวต่างชาติที่จัดท าสัญญาจ้างเป็นครูสอนกับสถานศึกษาในสังกัด ประจ าปี 2564 
จ านวน  39 ราย  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ-สกุล สัญชาติ โรงเรียน หมายเหตุ 
1 Mrs. Francisea Gawat Lorenzo     Filipino วัดอัมพวัน  
2 Miss  Leilanie  Velarde   Filipino วัดไผ่ล้อม  
3 Miss Mareelino Astarte Belle Manlenas  Filipino วัดพิกุลทอง  
4 Mr. Deria Johnry Villorente Filipino วัดพิกุลทอง  
5 Mr. Jaime Borras Rovira    Espanola อนุบาลราชบุรี  
6 Mr. Adam Rudzki    Polish อนุบาลราชบุรี  
7 Miss Madelyn Alfaro  Pasague   Filipino อนุบาลราชบุรี  
8 Mr. Naresh Shrestha    NEPALESE อนุบาลราชบุรี  
9 Ms. George Madden    American วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)  

10 Mrs. Anna Kemunto Kenyan วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)  
11 Mr. LINO – JAY L.GUIBAC    Filipino วัดพเนินพลู  
12 Miss Fritzie Dscabusa Galeos    Filipino อนุบาลราชบุรี  
13 Mr. Danilo Tabinas Lastimado Filipino อนุบาลราชบุรี  
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14 Mr,  Mavin M. Cuizon    Filipino อนุบาลราชบุรี  
15 Mr. Matvin M. Cuizon    Filipino อนุบาลราชบุรี  
16 Mr. Sander Van Lankvelt Canadian อนุบาลราชบุรี  
17 Miss. Gloria Hosanna Basumatary     Indian อนุบาลราชบุรี  
18 Mrs. Hester Petronella  Breedt   South African   อนุบาลราชบุรี  
19 Mr. Ruan Willem Brecdt    South African   อนุบาลราชบุรี  
20 Ms. Adam Stanislaw    Poland อนุบาลราชบุรี  
21 Miss. Awunge Shatshang Winning   Indian อนุบาลราชบุรี  
22 Miss  Priscilla Gurung    Bhutanese อนุบาลราชบุรี  
23 Miss Jane Merey  Wangui Ksmau    Kenyan อนุบาลราชบุรี  
24 Mr. Maedine Chabane Benada    Faench อนุบาลราชบุรี  
25 Miss Beverly T. Dulman Filipino อนุบาลราชบุรี  
26 Mr. Doel  Lagamayo  Espanol    Filipino อนุบาลราชบุรี  
27 Mrs. Poxanne  Divinagracia    Filipino อนุบาลราชบุรี  
ที ่ ชื่อ-สกุล สัญชาติ โรงเรียน หมายเหตุ 

28 Mr. Augustus Nuakiba Mageto   Kenyan อนุบาลราชบุรี  
29 Mr. Ling Huaming Taiwanese อนุบาลราชบุรี  
30 Mr. Patrick Vern  Autentico  Malaubang Filipino วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)  
31 Ms. Pouline Kerubo Nyagaka Kenyan วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)  
32 Ms. James Uhni  Canadian วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)  
33 Ms. Marityn Autentico Lomahang Filipino วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)  
34 Mr. Kyle E. Hadley  อเมริกา บ้านสวนผึ้ง  
35 Miss Rhey Ann Patong Maghanoy  Filipino วัดเขาวงั(แสง ช่วงสุวนิช)  
36 Mr. Sahil Indian อนุบาลราชบุร ี  
37 Ms. Pouline Kerubo Nyagaka Kenyan วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)  
38 Miss Amie Faith Azuelo Filipino วัดใหม่ราษฎร์บ ารุงเจริญ

ธรรม 
 

39 Mr. Patrick Kasule อูกันดา วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)  

        3.1.2) เชิงคุณภาพ 

 การด าเนินงานทุกกระบวนการเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ สามารถตรวจสอบได้ท า
ให้ ได้ ชาวต่ างชาติที่ มี คุณภาพมาท าหน้ าที่ สอนภาษาต่ างประเทศให้กับนัก เรี ยนในสั งกัด ได้                  
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการของทางราชการ  
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       4. ชื่องาน การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
     4.1 ผลการด าเนินการ/ผลส าเร็จ 
   4.1.1) เชิงปริมาณ 
  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและ
ต้องน าเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา เพื่อเสนอส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือให้ กศจ.พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ในปีงบประมาณ 2564  จ านวน  207  ราย   
             4.1.2) เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ได้มีคณะกรรมการที่ เป็น         
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพในการประเมินเพื่อให้ได้รับการแต่งตั้ง  ให้ด ารงต าแหน่งครู 
อันดับ คศ.1 ต่อไป 
 
       5. ชื่องาน การลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         5.1 ผลการด าเนินการ/ผลส าเร็จ 
           5.1.1) เชิงปริมาณ 
  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดยื่นความประสงค์และได้รับอนุญาตจาก
ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53  ให้ลาออกจากราชการ ทั้งสิ้น จ านวน 10 ราย  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 

  1. นางวันเพ็ญ  จอมค า   ต าแหน่งครู   โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม  อ าเภอปากท่อ 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 2  ตุลาคม  2563 
  2. นางสาวบงกช   รัศมีธนาวงศ์  ต าแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดท้ายเมือง อ าเภอเมือง
ราชบุรี อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 
  3. นายสุชาติ  เกตุสวัสดิ์สมคร   ต าแหน่งครู  โรงเรียนวัดเจติยาราม  อ าเภอเมืองราชบุรี 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ   อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่  16  ธันวาคม 2563 
  4. นางวรรณกร  สายสงวน  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดปากท่อ 
(ปากท่ อวิ ทยาคาร)  อ า เภอปากท่ อ  วิ ทยฐ านะครู ช านาญการพิ เศษ อนุญาตให้ ลาออกตั้ งแต่                            
วันที่ 1  มกราคม 2564 
  5. นายภูสิษฐ์  จันเทพา   ต าแหน่งครู   โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 
อ าเภอปากท่อ  วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2564 
  6. นายวัฒนา  ทองนวล   ต าแหน่งครู  โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) อ าเภอ
ปากท่อ วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2564 
  7. นางจินตนา  คงมั่น  ต าแหน่งครู   โรงเรียนบ้านหนองศรีนวล  อ าเภอจอมบึง                
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2564 
  8. นางสาวธาริณี  ชื่นบาน   ต าแหน่งครู  โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน  อ าเภอบ้านคา            
วิทยฐานะครูช านาญการ อนุญาตให้ออกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 
  9. นางสาวอิงตะวัน  ภู่ระหงษ์   ต าแหน่งครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา อ าเภอสวนผึ้ง  
อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
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  10. นางสาวสุวนา  พิชญะภาคิน  ต าแหน่งครู  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ  อ าเภอสวนผึ้ง      
วิทยฐานะครูช านาญการ อนุญาตให้ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

     5.1.2) เชิงคุณภาพ 

 ได้ด าเนินการจัดท าการตรวจสอบข้อมูลผู้ยื่นความประสงค์ลาออกจากราชการเป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบและแนวปฏิบัติที่ก าหนดอย่างถูกต้อง 
 
        6. ชื่องาน การแต่งตั้งรักษาการแทน หรือรักษาการในต าแหน่ง            
           6.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               6.1.1) เชิงปริมาณ 
                   มีสถานศึกษาได้ยื่นเรื่องเสนอขอแต่งตั้งผู้รักษาการในต าแหน่ง  จ านวน 36  โรงเรียน 

     6.1.2) เชิงคุณภาพ  
                   การด าเนินการแต่งตั้งบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด   
         
 7. ชื่องาน  การจัดท าสัญญาจ้าง การลาออก และการขอความเห็นชอบ ลูกจ้างชั่วคราว 
  7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 7.1.1) เชิงปริมาณ 

          ได้ด าเนินการดังนี้ 

                       - การจัดท าสัญญาจ้าง          จ านวน  177  ราย 
                       - การออกค าสั่งลาออกของลูกจ้างชั่วคราว           จ านวน    14  ราย 
                       - การขอความเห็นชอบการจ้างลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ  จ านวน    11  โรงเรียน     

    7.1.2) เชิงคุณภาพ  
        ได้ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

 
4. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 

     1. ชื่องาน  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร               
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  

          1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
      1.1.1) เชิงปริมาณ 

        1) เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 
             จ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564 จ านวน 48 คน 

        - เงินเดือนรวม จ านวน 2,081,790.00 บาท 
        - วงเงินที่ได้รับจัดสรร  จ านวน 62,245.52 บาท 
        - ได้เลื่อน 3.8% จ านวน   8 คน เป็นเงิน 14,539.08 บาท 
        - ได้เลื่อน 3.7% จ านวน 10 คน เป็นเงิน 14,780.00 บาท 
        - ได้เลื่อน 3.6% จ านวน   8 คน เป็นเงิน 9,780.00 บาท 
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        - ได้เลื่อน 3.5% จ านวน  17 คน เป็นเงิน 20,660.00 บาท 
        - ได้เลื่อน 3.4% จ านวน  3 คน เป็นเงิน 2,480.00 บาท 
        - ได้เลื่อน 2.9% จ านวน  1 คน เป็นเงิน 1,060.00 บาท 
          รวมเลื่อนทั้งสิ้น  47  คน  ใช้เงิน 62,239.08 บาท 
        - ไม่ได้เลื่อนเงินเดือน                            จ านวน  1  คน    

         2) เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)  
             จ านวนข้าราชการมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 จ านวน 49 คน  

        - เงินเดือนรวม จ านวน 2,187,590.00 บาท  
              - วงเงินที่ได้รับจัดสรร จ านวน 65,408.94 บาท  

        - ได้เลื่อน 3.9% จ านวน   8 คน เป็นเงิน 14,927.74 บาท  
        - ได้เลื่อน 3.8% จ านวน  18 คน เป็นเงิน 24,300.00 บาท  

              - ได้เลื่อน 3.7% จ านวน  10 คน เป็นเงิน 12,070.00 บาท  
              - ได้เลื่อน 3.6% จ านวน   5  คน เป็นเงิน 5,750.00 บาท  
              - ได้เลื่อน 3.5% จ านวน   5 คน เป็นเงิน 7,130.00 บาท  
              - ได้เลื่อน 3.4% 
              - ไดเ้ลื่อน 3.3%   
                รวมเลื่อนทั้งสิ้น  48  คน  
              - ไม่ได้เลื่อน  

จ านวน  1  คน 
จ านวน  1  คน 
 
จ านวน  1  คน 
      

เป็นเงิน 
เป็นเงิน 
ใช้เงิน 
 

420.00 
810.00 

65,407.74 

บาท 
บาท 
บาท 
 
    

 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ข้า ร า ชกา รคร ูแล ะบ ุค ล ากรทา งกา รศึกษ า  ต า แหน ่งบ ุคล ากรทา งกา รศ ึกษา อื ่น         
ตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นทุกคน 
 
      2. ชื่องาน  การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ  
           2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

       2.1.1) เชิงปริมาณ 
การเลื่อนค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
     จ านวนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 กันยายน 2564  จ านวน  27 คน 

                          - ค่าตอบแทนต่อเดือน         จ านวน 566,2600.00  บาท 
                - วงเงินร้อยละ 4          จ านวน     22,650.40  บาท 

                     - เลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ 4.35 จ านวน  14 คน ใช้เงิน      13,950.00  บาท 
                  - เลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ 4.30 จ านวน    9 คน  ใช้เงิน        7,960.00  บาท 
                  - เลื่อนค่าตอบแทนร้อยละ 4.10 จ านวน    1 คน ใช้เงิน           740.00  บาท  
                         - ไม่เลื่อนค่าตอบแทน  จ านวน  3  คน (ปฏิบัติงานไม่ครบ 8 เดือน) 

รวมใช้เงินทั้งสิ้น             22,650.00   บาท 
คงเหลือเงิน                             0.40    บาท  
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 2.1.2) เชิงคุณภาพ 
  พนักงานราชการได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น  จ านวน  14 คน   
ระดับดีมาก  จ านวน  9 คน และระดับดี  1  คน 

 
      3. ชื่องาน การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า 
            3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     3.1.1) เชิงปริมาณ 
         1) เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) 

                               - จ านวนลูกจ้างประจ า มีตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563  จ านวน 47 คน 
                               - โควตา 15%  =  7.05  
                               - ค่าจ้างรวมต่อเดือน   จ านวน 1,398,530.00  บาท 

               - เลื่อน  1  ขั้น จ านวน   7 ราย  เป็นเงิน       7,970.00  บาท 
                               - เลื่อน   0.5 ขั้น จ านวน 40 ราย  เป็นเงิน     22,750.00  บาท 

            2) เลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) 
               - จ านวนลูกจ้างประจ า มีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 จ านวน 47 คน 
               - โควตา 15%  =  7.05  
               - ค่าจ้างรวมต่อเดือน                            จ านวน 1,429,250.00 บาท 

                   - วงเงินร้อยละ 6% ของค่าจ้าง  จ านวน      85,755.00   บาท 
                             - ใช้เลื่อน 1 เม.ย. 64    จ านวน      30,720.00   บาท 
                             - เลื่อน 1.5 ขั้น จ านวน   4  ราย            เป็นเงิน        1,680.00  บาท 
                             - เลื่อน  1  ขั้น จ านวน  45 ราย   เป็นเงิน      50,192.20  บาท 
                             - เลื่อน 0.5 ขั้น จ านวน    1 ราย            เป็นเงิน           550.00  บาท 

                   รวม                                            ใช้เงิน        83,142.20  บาท  

 3.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ลูกจ้างประจ ามีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นทุ กคน และได้เลื่อน       
ขั้นค่าจ้างทุกคน  
     
       4. ชื่องาน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              4.1.1) เชิงปริมาณ  

         ด าเนินการเรื่องเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564)   จ านวน  1,788  ราย  จ าแนก ดังนี้ 
    1) ครูผู้ช่วย   จ านวน     263 ราย  
    2) คร ู    จ านวน  1,334 ราย  
    3) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน        8  ราย  
    4) ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน    169 ราย 
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                 5) ศึกษานิเทศก์   จ านวน      11 ราย   
                 6) รอง ผอ.สพท.   จ านวน        3 ราย 

   ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)     จ านวน  1,764  ราย  จ าแนกดังนี ้
  1)  ครูผู้ช่วย     จ านวน    224 ราย  
  2)  ครู    จ านวน  1,350 ราย  
  3)  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน       8 ราย  
  4)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน   169 ราย 

                5) ศึกษานิเทศก์   จ านวน     10 ราย  
                6) รอง ผอ.สพท.   จ านวน      3 ราย 

         4.1.2) เชิงคุณภาพ  
  1) ข้าราชการครูได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคุณสมบัติที่  ก.ค.ศ.ก าหนด   

ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) จ านวน 1,785  ราย  ไม่เลื่อนเงินเดือน    
จ านวน  3 รายเนื่องจากลาศึกษาต่อไม่เป็นไปตามกฎ ก.ค.ศ.ข้อ 11 จ านวน 1 ราย ลาป่วย/ลากิจ รวมเกิน 
6 ครั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานระดับพอใช้ จ านวน 1 ราย ลาป่วยเกิน 60 วันท าการ (102 วัน) จ านวน 
1 ราย 

 2) ข้าราชการครูได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามคุณสมบัติที่ ก.ค.ศ.ก าหนด    
ให้ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)   จ านวน  1,764  ราย  ไม่เลื่อนเงินเดือน 
จ านวน  26 ราย เนื่องจากเงินเดือนเต็มขั้นและเกษียณอายุราชการ จ านวน  22  ราย ถูกลงโทษ   
ทางวินัย จ านวน 1 ราย ขาดคุณสมบัติในการเลื่อนเงินเดือนตามกฎ ก.ค.ศ.ข้อ 11 และแนวปฏิบัติ       
ของ สพฐ. จ านวน 3 ราย   

 3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งข้ึน 
 
     5. ชื่องาน การจัดท าระบบฐานข้อมูลและเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง 
         5.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ   

    5.1.1) เชิงปริมาณ  
          ด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลและเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลาง ตามข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ของค าสั่งต่างๆ ของแต่ละเดือนในรอบปีงบประมาณ 2564  จ านวน  365  ค าสั่ง/ฉบับ  5,051  ราย  
จ าแนก ดังนี้ 
 1)  ค าสั่งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จ านวน    19   ค าสั่ง     53 ราย 
 2)  แก้ไขค าสั่งต่างๆ  จ านวน    31 ค าสั่ง        88 ราย  
 3)  ค าสั่งเลื่อนเงินเดือน   จ านวน    21 ค าสั่ง 3,790 ราย    
 4)  ประกาศเกษียณ     จ านวน     4   ประกาศ   105 ราย     
 5)  ค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง   จ านวน   10   ค าสั่ง     82  ราย    
 7)  ค าสั่งลาออกจากราชการ    จ านวน     9   ค าสั่ง        11 ราย     
 8)  ค าสั่งย้าย/โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 42 ค าสั่ง 196 ราย 
 9)  ค าสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยเป็นครู   จ านวน     7 ค าสั่ง      116 ราย  
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 10) ปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่เพ่ิมข้ึน จ านวน  1 ค าสั่ง          1 ราย 
 11)  ถึงแก่กรรม      จ านวน     2 ค าสั่ง   2  ราย 
 12) ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากร    จ านวน   41 ชุด      43  ราย        
              5.1.2) เชิงคุณภาพ   
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / ลูกจ้างประจ า  มีความพึงพอใจในการได้รับเงินเดือน
ตามค าสั่งสั่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละเดือน 
 
       6. ชื่องาน  การจัดท าแฟ้มประวัติ  และ ก.ค.ศ. 16 ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร         

ทางการศึกษา ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ 
            6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
               6.1.1) เชิงปริมาณ 

          ได้แฟ้มประวัติและประวัติ ก.ค.ศ.16 ตามจ านวนผู้รับการบรรจุใหม่ 45 ราย  

 6.1.2) เชิงคุณภาพ  
                    ได้ประวัติที่สมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง 
 

     7. ชื่องาน   การส ารวจวันลาหยุดราชการของข้ าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา              
และลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 2564 

           7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  
               7.1.1) เชิงปริมาณ  
    ได้รับรายงานบัญชีวันลาหยุดราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 1,940 ราย 

            -  ข้าราชการครู จ านวน  1,848  ราย 
            -  บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2)  จ านวน  46  ราย   
            -  ลูกจ้างประจ า  จ านวน 46  ราย 

               7.1.2) เชิงคุณภาพ 
           สามารถด าเนินการจัดเก็บบัญชีวันลาข้าราชการและลูกจ้างประจ า ประจ าปีงบประมาณ 
2564  ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 

  
    8. ชื่องาน จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียน

ประวัติ ก.พ.7 ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ า 

         8.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  
               8.1.1) เชิงปริมาณ  
      งานจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ  
ก.พ.7 ก.ค.ศ.16 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  จ านวน  6,277 ราย    
มีรายละเอียดดังนี้ 
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    1) ลงรายการเพ่ิมวุฒิ ให้แก่ข้าราชการครู จ านวน 15 ราย  
    2) ลงรายการเปลี่ยนแปลงรายการของข้าราชการครู 

   - เปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล จ านวน 10 ราย 
                  - เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจดทะเบียนสมรส จ านวน 20 ราย 
                    - เปลี่ยนแปลงเนื่องจากจดทะเบียนหย่า จ านวน 5 ราย 
                3)  ลงรายการข้าราชการลาออกจากราชการ จ านวน 9 ราย 
                4)  ลงรายการข้าราชการครูถึงแก่กรรม จ านวน 4 ราย 
                5)  ลงรายการบรรจุ ย้าย โอน แต่งตั้ง การพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยให้ด ารง  
ต าแหน่งครู จ านวน  252  ราย 
                  6) ลงรายการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู  จ านวน  33  ราย 
                  7) ลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 1 ตุลาคม  2563 จ านวน 1,848 
ราย, 1 เมษายน 2564 จ านวน 1,788 ราย 
                   8) ลงรายการเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจ า 1 ตุลาคม 2563 จ านวน 49 
ราย, 1 เมษายน 2564 จ านวน 47 ราย 
                             9) ลงรายการเลื ่อนขั ้นเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38     
ค. (2) 1 ตุลาคม 2563  จ านวน 46 ราย, 1 เมษายน 2564 จ านวน 47 ราย 
                   10) ลงรายการบันทึกวันลาหยุดราชการของข้าราชการครู จ านวน 1,848 ราย 
                            11) ลงรายการบันทึกวันลาหยุดราชการของลูกจ้างประจ า จ านวน 46 ราย 
              8.1.2) เชิงคุณภาพ 

สามารถด าเนินการข้อมูลในทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง  ข้อมูลที่จัดเก็บใน
โปรแกรม ไปใช้ในการประมวลผลทางวิชาการต่าง ๆ เช่น กลุ่มนิเทศ ติดตามผลและประเมินผล
การจัดการศึกษา กลุ ่มนโยบายและแผน กลุ ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ ่ม
อ านวยการกลุ่มกฎมายและคดี กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
        9. ชื่องาน  การขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ 
          9.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  
               9.1.1) เชิงปริมาณ 
      การขอเพ่ิมวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ  จ านวน  15 ราย รายละเอียดดังนี้ 
 - วุฒิ ศษ.ม. จาก ม.สุโขทัยธรรมาธิราช  จ านวน  1  ราย 
                      - วุฒิ ศษ.ม. จาก ม.ศิลปากร   จ านวน  3  ราย 
              - วุฒิ ศษ.ม. จาก ม.ปทุมธานี   จ านวน  2  ราย 
 - วุฒิ ค.ม. จาก ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ านวน  5  ราย 
              - วุฒิ กศ.ม. จาก ม.บูรพา   จ านวน  1  ราย 
              - วุฒิ ศษ.ม. จาก ม.รามค าแหง   จ านวน  1  ราย 
              - วุฒิ ศษ.ม. จาก ม.นอร์ทกรุงเทพ  จ านวน  1  ราย 
 - วุฒิ ค.ม. จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน  1  ราย 
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 9.1.2) เชิงคุณภาพ 
 เป็นการด าเนินการปรับปรุงข้อมูลวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นปัจจุบัน สามารถน าวุฒิการศึกษาไปเป็นข้อมูลประกอบในการย้าย เลื่อนวิทยฐานะ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 
      10. ชื่องาน  บันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
           10.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  
 10.1.1) เชิงปริมาณ  
                บันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติข้าราชการและลูกจ้างประจ า จ านวน  1,940 ราย 

                - ข้าราชการครู จ านวน 1,848 ราย          
                - บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค. (2)  จ านวน 46 ราย 
                - ลูกจ้างประจ า จ านวน 46 ราย 

               10.1.2) เชิงคุณภาพ 
  สามารถลงวันลาประจ าปีของข้าราชการครู และลูกจ้างประจ าในสังกัดปีงบประมาณ 
2564 ให้เป็นปัจจุบันทุกราย 
 
         11. ชือ่งาน  การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และ ก.ค.ศ.16 
           11.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 11.1.1) เชิงปริมาณ  
            มีผู้มาติดต่อยื่นความจ านงในการขอส าเนาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ. 16 จ านวน 749 ราย 
               11.1.2) เชิงคุณภาพ 
 การให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ราบรื่น บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับความสะดวกและพึงพอใจ 

  
    12. ชื่องาน   การจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา   

ที่ย้ายไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืนหรือส่วนราชการอื่น 
           12.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              12.1.1) เชิงปริมาณ 
          งานการจัดส่งทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืน จ านวน  53  ราย  
               12.1.2) เชิงคุณภาพ 
 สามารถด าเนินการส่งแฟ้มประวัติ และ ก.พ.7 ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ย้าย       
ไปสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืน ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
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     13. ชื่องาน  การรับทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ย้าย
ไปสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาอ่ืน หรือส่วนราชการอื่น 

           13.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
            13.1.1) เชิงปริมาณ  
            งานการรับทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายไปสังกัด
เขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนหรือส่วนราชการอ่ืน จ านวน  38  ราย  
              13.1.2) เชิงคุณภาพ 
   สามารถด าเนินการรับแฟ้มประวัติ และ ก.พ.7 ข้าราชการข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา   
ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และจัดเก็บตามระ เบียบ
แนวปฏิบัติ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว 
 

      14.  ชื่องาน  การด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ลาออกจากราชการ และถึงแก่กรรม    

           14.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
             14.1.1) เชิงปริมาณ  
       งานการด าเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออก  
จากราชการ จ านวน 9 ราย และถึงแก่กรรม  จ านวน  4  ราย  
             14.1.2) เชิงคุณภาพ 
 สามารถด าเนินการลงรายการใน ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ลาออก
จากราชการ และถึงแก่กรรม ส่งแฟ้มประวัติให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เรียบร้อยและ    
เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ 
  
 
 

      15. ชื่องาน การเสนอขอพระราชทานราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
           15.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 15.1.1) เชิงปริมาณ  
                    การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา จ านวน 192 ราย    
รายละเอียดดังนี้ 
 ชั้นสายสะพาย 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)  บุรุษ 7  ราย สตรี  4  ราย 
 ชั้นต่ ากว่าสายสะพาย 
 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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 ลูกจ้างประจ า 
            - จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)  บุรุษ 1  ราย สตรี   -   ราย 

 - เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)  บุรุษ 3  ราย สตรี   -   ราย 
 พนักงานราชการ 
 - เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)  บุรุษ 1  ราย สตรี   -   ราย     
             เหรียญจักรพรรดิมาลา    บุรุษ 3  ราย สตรี 30  ราย 

                   15.1.2) เชิงคุณภาพ 

สามารถสร้างความพึงพอใจและเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า (หมวดฝีมือ) และพนักงานราชการเป็นอย่างดียิ่ง และท าให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ราชบุรี เขต 1 มีความภาคภูมิใจ ส่งผลให้มีความ
ตั้งใจ ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ท าให้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ และ
สร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม  
 
 

      16. ชื่องาน การจัดท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและจัดท าบัตรประจ าตัวข้าราชการ
บ าเหน็จบ านาญ                               

           16.1 ผลการด าเนนิงาน/ผลส าเร็จ 
            16.1.1) เชิงปริมาณ  
  การขอท าบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ านวน  396 ราย  รายละเอียดดังนี้       

- บัตรประจ าตัวข้าราชการครู  จ านวน  276  ราย 
    - บัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญ จ านวน    93  ราย   
    - บัตรประจ าตัวบุคลากรทางการศึกษา จ านวน      9  ราย 
    - บัตรประจ าตัวลูกจ้างประจ า  จ านวน      4  ราย 
                       - บัตรพนักงานราชการ                       จ านวน    13  ราย  

    16.1.2) เชิงคุณภาพ  
        การให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ราบรื่น บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้มาติดต่อราชการและใช้บริการของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้รับความสะดวกและพึงพอใจ 
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     17. ชื่องาน การขอพระราชทานเพลิงศพ 
           17.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

     17.1.1) เชิงปริมาณ  
 การขอพระราชทานเพลิงศพ จ านวน  5  ราย มีรายละเอียดดังนี้ 
              1. นางสมจิตต์  คฤหบดี  ข้าราชการบ านาญ 
              2. นายชุมพล  กองล าเจียก  ข้าราชการบ านาญ 
              3. นายสุนทร  จันทรพงษ์  ข้าราชการบ านาญ 
              4. นายพิสิฐ  รอดประเสริฐ  ข้าราชการบ านาญ 
              5. นางพรพิมล  เถื่อนเภา  ครู คศ.3 รร.วัดหนองพันจันทร์  
    17.1.2 เชิงคุณภาพ 

                เป็นเกียรติสูงสุดของผู้วายชนม์และเป็นเกียรติประวัติต่อวงศ์ตระกูลของผู้วายชนม์  
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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

     ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินงานตาม
นโยบาย ภารกิจ หน้าที่ โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามลักษณะของงาน ได้ดังนี้ 
1. กลุ่มงานฝึกอบรม 
 1. ชื่องาน โครงการฝึกอบรม 
     1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
         ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ด าเนินการจัดอบรม จ านวน  4 โครงการ คือ 
                - อบรมปฐมนิเทศบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) 

1.1.1) เชิงปริมาณ 
 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการอบรมปฐมนิเทศบุคลากรทางการศึกษา 
ตามมาตรา 38 ค (2)  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ คือ บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) 
ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต   1 จ านวน 3 คน และปฏิบัติงาน
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ านวน 1 คน   รวม 4 คน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม
หิรัญญิการ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

 บุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2)  ที่ได้รับการอบรมปฐมนิเทศ มีความรู้ความใจ    
ในโครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา วัฒนธรรมองค์กรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  ได้รับความรู้เรื่องกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ควรรู้  
และได้รับขวัญก าลังใจ  จากผู้บริหารหน่วยงาน และวิทยากร 

    -  อบรมปฐมนิเทศผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ และจัดท าข้อตกลงเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1.1.1) เชิงปริมาณ 
 ด าเนินการอบรมปฐมนิเทศและจัดท าข้อตกลงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีบรรจุในเดือนกุมภาพันธ์ 2564  จ านวน 14 คน  ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม
หิรัญญิการ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 

1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ได้รับการท าข้อตกลงเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กับผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ปี  
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2) ผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง บทบาทหน้าที่และ    
ภาระงานในการบริหารสถานศึกษา และคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพในต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            - อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย   
              1.1.1) เชิงปริมาณ 
          ด าเนินการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย รูปแบบทางไกล ผ่านแอพพลิเคชั่น google meet        
เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564  ผู้เข้ารับการอบรมปฐมนิเทศ คือ ครูผู้ช่วย ที่บรรจุตั้งแต่ 
วันที่ 20 สิงหาคม - 1 ธันวาคม  2563  จ านวน  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
ดิจิทัลและภาษา โดยสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการปฐมนิเทศ ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้     
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
(ทักษะดิจิทัล)  

1.1.1) เชิงปริมาณ 
 ด าเนินการอบรมผ่านแอพพลิเคชั่น google meet  เป็นเวลา 1 วัน  ในวันที่ 27 กันยายน 
2564 มีผู้เข้าร่วมอบรม คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
จ านวน 64 คน 

1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 บุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1 

ได้รับการพัฒนาและมีทักษะในด้านดิจิทัลเพิ่มข้ึน มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปฏิบัติงานได้เช่น การสร้าง url link การสร้าง Qr code การสร้างและใช้งาน Google doc  
Google sheet  และสามารถก าหนดการประชุมทางไกลโดยแอพพลิเคชั่น google meet ได ้
 
     2. ชื่องาน  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบ Digital   

 2.1) ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 2.1.1) เชิงปริมาณ 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมออนไลน์ จ านวน 
15 หลักสูตร  
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หลักสูตรการจัดการศึกษาเรียนรวม  ผู้ผ่านการอบรม 
จ านวน 3,164 คน 
 

หลักสูตรความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  ผู้ผ่านการอบรม จ านวน     
2,028  คน 

หลักสูตรการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ผู้ผ่านการอบรม จ านวน  2,607 คน 
 

 

หลักสูตรการใช้งาน School MISS   
ผู้ผ่านการอบรม จ านวน  1,321 คน 
 

หลักสูตรการทดสอบสมรรถภาพ                
ทางกายในโรงเรียน  ผู้ผ่านการอบรม 
จ านวน  2,154 คน 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fhealth%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwnvYX8J5y5hVWXfoBa6iPC7eKiw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fhealth%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFwnvYX8J5y5hVWXfoBa6iPC7eKiw
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หลักสูตร English For 
Communication  ผู้ผ่านการอบรม 
จ านวน 2,790 คน 

 

หลักสูตรการด าเนินการทางวินัย  ผู้ผ่านการอบรม 
จ านวน  2,293 คน 

 

หลักสูตรการใช้รถราชการ  ผู้ผ่านการอบรม 
จ านวน  1,817 คน 
 

 

หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้ม ครูผู้ช่วย  ผ่านการอบรม จ านวน  
2,064 คน 
 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fenglish%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqjINCM8Wleg1maxas_TEwYnfnTQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fenglish%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFqjINCM8Wleg1maxas_TEwYnfnTQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Flaw%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEyaQcMxY73zU5dcKIhFv7VoCN95A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fcar%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpzix3LL7WscxxEe7OkcVHXOmg1g
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fteacher%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvM18r7T9Wr7Woks6akwXIogu3jA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fteacher%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvM18r7T9Wr7Woks6akwXIogu3jA
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หลักสูตรทักษะในสังคมยุควิถีใหม่ New Normal   

ผู้ผ่านการอบรม จ านวน  2,416 คน 

 

หลักสูตร Digital Literacy Curriculum   

ผู้ผ่านการอบรม จ านวน  2,058 คน 

 

หลักสูตรการบริหารงานลูกเสือ   

ผู้ผ่านการอบรม จ านวน  2,614 คน 

 

หลักสูตรการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  

ผู้ผ่านการอบรม จ านวน  2,350 คน 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fdevelop1%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHsgIa8vifX9fxJyGTTlX79E3k0hA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fdigital-literacy-curricurum%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGYIZi2hCUU9MXWTd7z95A54OsFjw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fscout%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH7BfU8Qv6R780PW3HoOaUHKp4DNw
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fsupplier%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKppXIRw6Q077URpZ02qKamLMLIw
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 2.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ที่ได้รับการอบรม        
มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรๆ นั้น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ที่สอบผ่านตามเกณฑ์   
ที่ก าหนด ได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ            
ผู้ผ่านการอบรม จ านวน  1,620 คน 

 

หลักสูตรการบริหารงบประมาณ   

ผู้ผ่านการอบรม จ านวน  1,973 คน 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Ffinance1%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGR3oFmku2QPU0cljQA7MQN6L6PKQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsites.google.com%2Fratchaburi1.go.th%2Fbudget%2F%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25B2%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFEDu7K8WVuhl4FIH85Q7IeAEoVlQ
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 3. ชื่องาน  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา 
1 ปี ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 

          3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              3.1.1) เชิงปริมาณ 

1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จ านวน 14 ราย ได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  รอบที่ 1 โดยผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผลฯ ทั้ง 14 ราย   

2. คณะกรรมการให้ค าปรึกษา จ านวน 12 คน แบ่งเป็น 3 คณะ ให้ค าปรึกษา 2 ครั้ง ใน
รอบ 6 เดือน 

3. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล แบ่งเป็น 3 คณะ จ านวน 7 คน  ท าการประเมิน 1 
ครั้ง (รอบ 6 เดือน)  โดยมีตัวชี้วัดในการให้ค าปรึกษาและการประเมิน มี 3 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
1.1 การบริหารงานวิชาการ 
1.2 การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
1.3 การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ 

และการพัฒนาทางวิชาชีพ 
1.4 การบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและ

ชุมชน 
2. ผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหรือส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 3.1.2) เชิงคุณภาพ  
1. ผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ สามารถน าประสบการณ์และความรู้ ที่ ได้รับจาก  

การให้ค าปรึกษา ไปใช้ในเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  
2. ผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่  ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลฯ แล้วน าข้อดีและ

ข้อบกพร่องที่พบในการประเมินไปพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
3. คณะกรรมการที่ปรึกษา  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ 
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     4. ชือ่งาน  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา  
1 ป ีต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 4.1.1) เชิงปริมาณ 

1. รองผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ จ านวน 7 ราย ได้รับการประเมินสัมฤทธิผล    
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  โดยผ่านการประเมิน
สัมฤทธิผลฯ ในระดับดีเด่น ทั้ง 7 ราย   

2. คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล แบ่งเป็น 3 คณะ จ านวน 7 คน  ท าการประเมิน       
2 ครั้ง ในระยะเวลา 1 ปี   โดยมีตัวชี้วัดในการให้ค าปรึกษาและการประเมิน มี 3 องค์ประกอบ  ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
1.1 การบริหารงานวิชาการ 
1.2  การบริหารงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
1.3 การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ และ                

การพัฒนาทางวิชาชีพ 
1.4 การบริหารงานทั่วไป และการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน 

2. ผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหรือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 4.1.2) เชิงคุณภาพ  
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาบรรจุใหม่ ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลฯ  สามารถน าประสบการณ์
และความรู้ ที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษา ไปใช้ในเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และน า
ข้อดีและข้อบกพร่องที่พบในการประเมินไปพัฒนาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
  
      5. ชื่องาน การส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC รูปแบบทางไกล 
         5.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

 5.1.1) เชิงปริมาณ 
1. ครูทุกคนได้ท า PLC ในโรงเรียน  รวม 1,767 คน 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้ PLC กับเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพการศึกษาทั้ง 9 เครือข่าย ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต  1  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1   ผู้อ านวยการ
กลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์  และผู้บริหารสถานศึกษา  รวม 199 คน 
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 5.1.2) เชิงคุณภาพ  
 ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  เช่น 

1. มีการออกแบบกิจกรรมโดยจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ระหว่างรูปแบบ       
On Hand และ On  Demand ควบคู่กันไป และในขณะนี้บางชั้นเรียนได้ท าการส ารวจเตรียมความพร้อม
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ On line ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดี แต่จากปัญหาข้างต้น ท าให้บางชั้นเรียน
ยังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On line ได้ 100% ทางโรงเรียนไม่ได้บังคับให้นักเรียนต้องเรียน 
On line ทุกคน ซึ่งทางโรงเรียนค านึงถึงความพร้อมของนักเรียนเป็นหลัก  

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
รูปแบบการก าหนดเวลาเรียนใน  ครูติดตามการรับ-ส่งงานของนักเรียนทางระบบออนไลน์ และช่องทาง   
การสื่อสารตามการนัดหมาย  ครูผู้สอนมีการวางแผนร่วมกับผู้ปกครองในการประเมินผลการเรียนเรียนของ
นักเรียน  และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนของนักเรียน เช่น  นอนตื่นสาย  ไม่ท างานส่ง เป็นต้น 

6. กระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา  2019 (COVID – 19) และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ หลักสูตรระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6)  
เนื้อหามาก จ าเป็นต้องใช้เวลาในการสอนเยอะ เพ่ือสอนให้ครบด้วย  จึงจ าเป็นต้องปรับหลักสูตรให้กระชับ 
ควบคู่ไปกับการล าดับความส าคัญ รวมทั้งผ่อนคลายตัวชี้วัด  เช่น  ตัวชี้ วัดไหนที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่าเด็ก
ต้องรู้  ตัวชี้วัดไหนที่เด็กควรรู้  ตัวอย่างเช่น  น าทักษะและความจ าเป็นแต่ละช่วงวัยของเด็กมาดู และให้ครู
น าไปวางแผนการสอนใช้เวลาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งการสื่อสารกับผู้ปกครอง เพ่ือให้เข้าใจหลักสูตร
เปลี่ยนแปลงไป 

7. ออกแบบการเรียนรู้ และมีแผนที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป  ครูจะต้องเตรียม
ความพร้อมในการสอนแบบใหม่ วิธีการออกแบบการเรียน ซึ่ งจะท าให้บูรณาการจัดการเรียนรู้             
ฐานสมรรถนะหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ตัวอย่าง เช่น  ครู
ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยละ  2 สัปดาห์ โดยครูจัดกลุ่มตัวชี้วัดให้เป็นหน่วยเรียนรู้ และให้ครู
สามารถออกแบบแต่ละหน่วยให้เรียงร้อยกันอย่างเป็นระบบ หรือทั้งเทอม นักเรียนก็จะสามารถพัฒนา
ตนเอง ตามศักยภาพได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งครูต้องออกแบบพัฒนาผู้เรียน ให้มีความจ าเป็นส าหรับการด าร งชีวิต    
ในอนาคต 

8. ยกระดับการประเมินพัฒนา เมื่อนักเรียนไปโรงเรียนตามปกติไม่ได้ ครูและนักเรียน      
มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันลดลง ท าให้ครูไม่สามารถติดตามพัฒนาการของนักเรียนได้เต็มที่ อาจจะท าให้ไม่รู้ปัญหา
ของนักเรียนได้ทันเวลา โดยเฉพาะความรู้ด้านภาษาและการค านวณ  ครูประเมินโดย ครูใช้การประเมินโดย
เด็กเอง คือ ให้เด็กได้ Feed Back โดยให้เด็กย้อนคิดถึงกระบวนการของตนเอง โดยผู้ปกครองเข้ามามี   
ส่วนร่วมในการประเมินด้วย 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 213 

 

 9. ครอบครัวในบางพ้ืนที่ ผู้ปกครองยังไม่สามารถช่วยจัดการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยข้อจ ากัด 
เช่น ไม่มีเวลามากพอ หรือเด็กบางคนอยู่กับ ปู่ย่าตายาย ซึ่งไม่สามารถท าความเข้าใจกับเครื่องมือ (ใบงาน) 
ช่วยในการเรียนรู้  และในสถานการณ์ และสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ทุกครอบครัวมีความเครียด          
การออกแบบกิจกรรมที่แก้ปัญหา การประสานงาน หรือ สั่งงานจากโรงเรียน จ าเป็นต้องมีการประสานงาน 
หรือสั่งงานให้เด็ก จ าเป็นต้องวางแผนอย่างชัดเจน ไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระให้กับผู้ปกครองมากเกินไป (ครู
ประจ าชั้นจะมี Time Line  ของนักเรียนทุกคน) และท าปฏิทินการจัดการเรียนการสอนตามความแตกต่าง
กันของเด็กแต่ละคน) 
 10.รายวิชาที่ต้องลงมือปฏิบัติจริง เช่น การทดลอง การปลูกผัก การเล่นกีฬา ฯลฯ  รวมทั้ง
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  ก็ออกแบบกิจกรรม ออกแบบใบงาน  ครูออกแบบ
กิจกรรมที่ไม่ต้องใช้การทดลอง แต่ออกแบบให้เป็นกิจกรรมที่เรียนรู้ด้วยตนเองตามการใช้ชีวิตประจ าวัน  
เช่น ว.1.2  ระบุว่าพืชต้องการน้ าและแสง เพ่ือการเจริญเติบโต  เราก็ให้เด็กไปเฝ้าสังเกตต้นไม้ที่บ้านของ
ตนเอง และจดบันทึกการเจริญเติบโต และเขียนรายงานเป็นรูปภาพก็ได้ / วิชาพลศึกษา ใบงานคือให้เด็กๆ 
ได้ออกก าลังกายที่บ้าน หรือเล่นที่บ้านแล้วให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองว่าเด็กได้ปฏิบัติจริงๆ  วิชางานบ้าน    
ก็ออกแบบใบงานให้เด็กช่วยท างานที่บ้าน ล้างจาน ช่วยท ากับข้าว ซักผ้า และให้ผู้ปกครองลงชื่อรับรองว่า
เด็กได้ปฏิบัติจริงๆ   วิชาเกษตร ก็ให้เด็กปลูกพืช เช่น กระเพรา พริก มะละกอ ฯลฯ ให้เด็กได้ดูแลเอาใจใส่ 
และจดบันทึกการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

11. ดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เช่น จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง มีไลน์ของแต่ละ   
ชั้นเรียน จะเข้าไปพูดคุย ติดตามผู้ปกครองในไลน์ และโทรศัพท์เป็นการส่วนตัว  รวมทั้งการเข้าไปเยี่ยม
ผู้ปกครองที่บ้านตาม Time Line  ที่ครูประจ าชั้น จัดท าให้กับนักเรียนแต่ละคน เพ่ือให้เด็กและผู้ปกครอง
ได้ตระหนักว่าการเรียนที่บ้านไม่ใช่การปิดเทอม และไม่ใช่การท าการบ้าน หรือแค่การท าใบงานเท่านั้น    
แต่คือ การเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง 
 
      6. ชื่องาน  การอบรมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
               6.1.1) เชิงปริมาณ 

1. อบรมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 30-31  จ านวน 31 คน  ในวันที่ 
7 ,8 ,14, 15, 21, 22, 28 และ 29 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

2. อบรมฝึกประสบการณ์และเรียนรู้งานบริหารการศึกษา ของนักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง รุ่นที่ 32-33  จ านวน 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 และภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 อย่างถูกต้อง 

2. นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
ได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานทีเกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

3. นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง   
ผ่านหลักสูตรการฝึกประสบการณ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง ตามท่ีคุรุสภาก าหนด 

4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในกลุ่มงาน ได้ฝึกทักษะการเป็นวิทยากร ในการให้ความรู้แก่
นักศึกษา และเป็นพ่ีเลี้ยงในการให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะการสรุปองค์ความรู้    
และสรุปชิ้นงาน 

 
 7. ชื่องาน  การอบรมพัฒนาก่อนแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้   

มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
         7.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     7.1.1) เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ จ านวน 21 ราย ดังนี้ 
 

ที ่ หน่วยพัฒนาฯ วิทยฐานะ จ านวน (คน) 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

1 
11 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 

9 

 

 7.1.2) เชิงคุณภาพ    

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป ใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความก้าวหน้า  
ในวิชาชีพครู 
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2. กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 
     1. ชื่อเรื่อง  การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ   
         1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ 
1. อนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข จ านวน 1 ราย คือ 

    1) นางสาวอนงค์กาญจน์   ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนวัดบางกระ   
 2) เสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือทราบ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ จ านวน 4 ราย  ได้แก่  
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง/สังกัด ระดับ/สถาบันอุดมศึกษา 

1 นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านโป่งกระทิงล่าง 

ปริญญาเอก สาขาวิชาบริหาร
การศึกษา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

2 นายวุฒิชัย กลิ่นบ ารุง    ครู โรงเรียนบ้านล าพระ ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ม.กรุงเทพธนบุรี 

3 นายชัชวาล       ทองแยว ครู โรงเรียนบ้านล าพระ ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ม.กรุงเทพธนบุรี 

4 นางสาวจินตกาญณ์  สุวรรณสิทธิ์     ครู โรงเรียนวัดเขาวัง  
(แสง ช่วงสุวนิช) 

ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 

 3) การตรวจสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ หรือ
โอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานอ่ืน ว่าไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อหรือมีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน 
จ านวน 11 ราย 

  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัด  
1 นางวรรณกร      สายสงวน ครู โรงเรียนวัดปากท่อ ลาออกจากราชการ 
2 นายวัฒนา        ทองนวล ครู โรงเรียนวัดปากท่อ ลาออกจากราชการ 
3 นายภูสิษฐ์        จันเทพา ครู โรงเรียนวัดปากท่อ ลาออกจากราชการ 
4 นางสาวเพ็ญพัสตร์  บัวกองท้าย ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โอนย้ายสังกัด 
5 นางสาววนิชยา   เพชรชาบาล ครู โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม โอนย้ายสังกัด 
6 นางสาวอิงตะวัน ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาล ลาออกจากราชการ 
7 นางสุวนา         พิชญะภาคิน   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ลาออกจากราชการ 
8 นางสุภาภรณ์     ศรีนวลจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง ลาออกจากราชการ 
9 นางสาธัญญา     สุขจันทร์ ครู โรงเรียนประชาพัฒนวิทย์ ลาออกจากราชการ 

10 นางสาววรัญญา  สายนาค   ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม โอนย้ายสังกัด 
11 นายสานอารีย์    อินทร์ช านาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาถ้ ากุญชร ลาออกจากราชการ 

 4) ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จ านวน 3 ครั้ง 
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    4.1 โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 7 หลักสูตร 

4.2 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจ าการ ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ ระยะเวลา 2 ปี  

4.3 โครงการพิเศษตามความร่วมมือ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร (เรียนนอก
เวลาราชการ) ระดับปริญญาโท สาขาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา  

 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษา 
และสมัครเข้าศึกษาต่อไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 2. ข้าราชการที่ประสงค์ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปติ ประเภท ข ที่ยื่ นเรื่อง         
ขออนุญาตลาศึกษาต่อ สามารถด าเนินการออกค าสั่งอนุมัติให้ไปศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
       2. ชือ่งาน  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม สัมมนา 

ฝึกอบรม เป็นคณะท างาน เป็นวิทยากรการอบรม และการอนุญาตให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ 

         2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
2.1.1) เชิงปริมาณ 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการคัดเลือกไปเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
อบรม  จ านวน  71  ครั้ง  รวม  311  คน  ดังนี ้

ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวน 

ครั้ง คน 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา 12 33 
2 ครูผู้สอน 15 171 
3 ศึกษานิเทศก์  19 32 
4 บุคลากรทางการศึกษา 25 35 

 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา 
ฝึกอบรม  เป็นคณะท างาน  จ านวน 25 ครั้ง รวม 28 คน ดังนี้ 

ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวน 

ครั้ง คน 
1 ผู้บริหารสถานศึกษา 4 4 
2 ครูผู้สอน 7 10 
3 ศึกษานิเทศก์  4 4 
4 บุคลากรทางการศึกษา 8 10 
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 3. อนุญาตให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดราชการเพ่ือไปเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา 
และไปศึกษาดูงานตามความต้องการ จ านวน 40  ครั้ง จ านวน 40 ราย 

 4. การรายงานการไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 27 ครั้ง 

 5. การประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ประชุมสัมมนา จ านวน  62 ครั้ง 

 2.1.2) เชิงคุณภาพ    

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา เป็นคณะท างาน
และเป็นวิทยากรการอบรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาและพัฒนาการจัด   
การเรียน การสอน และปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
      3. ชื่องาน การขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศ   
           3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  3.1.1) เชิงปริมาณ 

1. อนุญาตให้ข้าราชการครูไปศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปกติ ประเภท ข จ านวน 1 ราย คือ 
     1) นางสาวอนงค์กาญจน์   ศรีจันทร์  ครูโรงเรียนวัดบางกระ   

2. เสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือทราบ เกี่ยวกับการลาศึกษาต่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาราชการ จ านวน 4 ราย  ได้แก่  

 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง/สังกัด ระดับ/สถาบันอุดมศึกษา 
1 นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์     ผู้อ านวยการโรงเรียน

บ้านโป่งกระทิงล่าง 
ป ริ ญ ญ า เ อ ก  ส า ข า วิ ช า บ ริ ห า ร
การศึกษา 
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

2 นายวุฒิชัย กลิ่นบ ารุง    ครู โรงเรียนบ้านล าพระ ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ม.กรุงเทพธนบุรี 

3 นายชัชวาล       ทองแยว ครู โรงเรียนบ้านล าพระ ปริญญโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ม.กรุงเทพธนบุรี 

4 นางสาวจินตกาญณ์  สุวรรณสิทธิ์     ครู โรงเรียนวัดเขาวัง  
(แสง ช่วงสุวนิช) 

ปริญญโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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3. การตรวจสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการ หรือโอนย้าย    
ไปปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานอ่ืน ว่าไม่อยู่ระหว่ างการลาศึกษาต่อหรือมีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน       
จ านวน 11 ราย 

  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/สังกัด  
1 นางวรรณกร      สายสงวน ครู โรงเรียนวัดปากท่อ ลาออกจากราชการ 
2 นายวัฒนา        ทองนวล ครู โรงเรียนวัดปากท่อ ลาออกจากราชการ 
3 นายภูสิษฐ์        จันเทพา คร ูโรงเรียนวัดปากท่อ ลาออกจากราชการ 
4 นางสาวเพ็ญพัสตร์  บัวกองท้าย ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โอนย้ายสังกัด 
5 นางสาววนิชยา   เพชรชาบาล ครู โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม โอนย้ายสังกัด 
6 นางสาวอิงตะวัน ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาล ลาออกจากราชการ 
7 นางสุวนา         พิชญะภาคิน   ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ลาออกจากราชการ 
8 นางสุภาภรณ์     ศรีนวลจันทร์  ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง ลาออกจากราชการ 
9 นางสาธัญญา     สุขจันทร์ ครู โรงเรียนประชาพัฒนวิทย์ ลาออกจากราชการ 

10 นางสาววรัญญา  สายนาค   ครู โรงเรียนบ้านท่ามะขาม โอนย้ายสังกัด 
11 นายสานอารีย์    อินทร์ช านาญ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาถ้ ากุญชร ลาออกจากราชการ 

 
4. ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเข้า

ศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จ านวน 3 ครั้ง 
    4.1 โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 7 หลักสูตร 
 4.2 โครงการพัฒนาครูดนตรีประจ าการ ประจ าปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ ระยะเวลา 2 ปี  
  4.3 โครงการพิเศษตามความร่วมมือ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร (เรียนนอกเวลา
ราชการ) ระดับปริญญาโท สาขาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา  

 3.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและการ
ประชาสัมพันธ์การเปิดหลักสูตรการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษา 
และสมัครเข้าศึกษาต่อไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนด  
 2. ข้าราชการที่ประสงค์ลาศึกษาต่อภายในประเทศ ภาคปติ ประเภท ข ที่ยื่นเรื่องขออนุญาต               
ลาศึกษาต่อ  สามารถด าเนนิการออกค าสั่งอนุมัติให้ไปศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
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4. กลุ่มงานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ชื่องาน การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

    1.1.1) เชิงปริมาณ 

ที ่ โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ได้รับการ
คัดเลือก 
(ราย) 

1 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2563 
1) นายยรรยงค์ เจริญศรี  ผอ.สพป.ราชบุรี                        

ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด 

ม.ค. – เม.ย. 
2564 

1  

2 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือ                 
ครูอาวุโส ประจ าปี 2563  จ านวน 49 ราย 

1) ผอ.รร., รอง ผอ.รร.     
2) ครูผู้สอน 
3) ศึกษานิเทศก ์ 
3) ขอรับเงินช่วยเหลือ              

ม.ค. – เม.ย. 
2564 

 
 

5 
43 
1 
- 

3 การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(OBEC Awards) ครั้งที่ 11 ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 75 ราย  

มี.ค. – เม.ย. 
 2564 

75 

4 รางวัล "บุคลากรทางการศึกษาดีเด่น" ประจ าปี พ.ศ. 2563 
1) นางกัลยา  แตงข า           ศึกษานิเทศเชี่ยวชาญ 
2) นางสุนันท์  อยู่พงษ์พิทักษ์ นักจัดการงานทั่วไปอาวุโส 
3) นางสาวอารีย์  อินทร์วงศ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4) นางสาวเนตรนารี  สรรสม  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
5) นายประจักษ์  สารพัด       ช่างไม้ 5 

ก.พ. - พ.ค. 
2564  

5 

5 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น และผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น             
ประจ าปี 2563 
  1) ผู้บริหารสถานศึกษา    
  2) ครูผู้สอน          

ก.พ. – ส.ค. 
2564   

 
 

6 
74 

6 รางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจ าปี 2564  ส านักงาน สกสค. 
1)  นายยรรยงค์  เจริญศรี  ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 

พ.ค. – ก.ค. 
2564 

1 
 

7 การคัดเลือกรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ประจ าปี 2564  
1) นางสาวปิยรัตน์ โลดโดด โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
2) นางอ าพร   ฉายบุ         โรงเรียนวัดป่าไก่ 
3) นายชาลี    บุญโต         โรงเรียนวัดเกาะลอย  

มิ.ย. – ก.ย. 
2563 

1 
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ที ่ โครงการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ได้รับการ
คัดเลือก 
(ราย) 

(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)  
         

8 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลของ             
คุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 2562  จ านวน 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.น้ าตกห้วยสวนพลู  

เม.ย.-ส.ค. 
2564 

 
 

 

 

- 

- 

- 

3 
 
 

9 รางวัล “โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข” ปีการศึกษา 2563 ก.ค. - ธ.ค.
2563 

19 

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

ก.ค. – ธ.ค. 
2563 

 
2 
1 

32 
474 

 

 1.1.2) เชิงคุณภาพ    

1. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ด าเนินการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถในด้านต่างๆ เพ่ือด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนดไว้ ด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม      
สามารถตรวจสอบได้ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดทุกโครงการ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มีเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณ  
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 2. ชื่องาน การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ 
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  Obec Awards ครั้งที่ 10 ประจ าปีการศึกษา 
2563 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 

      2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
     2.1.1) เชิงปริมาณ 
1. กิจกรรมที่มีการส่งผลงานเข้าประกวดในระดับภาค  จ านวน 260 รายการ 
2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในระดับภาค จ านวน 1,229 คน 
3. ผู้ผ่านเข้าประกวดในระดับชาติ จ านวน 323 คน 
     2.1.2) เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards จากภาคกลางและภาค

ตะวันออก  มีประสบการณ์การจัดท าผลงานตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และหลักเกณฑ์ ที่สพฐ.ก าหนด 
2. ผู้มีคะแนนผลงานผ่านเกณฑ์การประกวด ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยได้รับเกียรติบัตร 

เป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความมุ่งมั่นในการท างานจนประสบ
ผลส าเร็จ 

3. ผู้ที่มีผลงานได้รับรางวัลในระดับภาค และผู้ที่ผ่านเข้าประกวดในระดับชาติ สามารถสร้าง   
ความภูมิใจให้ตนเอง หน่วยงาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด  เป็นแบบอย่างในการสร้าง
ผลงานทีด่ีและมีคุณค่า ให้กับผู้อื่นได้ต่อไป 
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      กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ด าเนินการ     
ตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบ           
ที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการ
ปฏิบัติงาน/โครงการ /กิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มงานธุรการ  

      1. ชื่องาน งานออกแบบระบบงานสารบรรณให้สอดคล้อง ถูกต้องรวดเร็ว  

  1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
           1.1.1) เชิงปริมาณ 
                   1) การออกแบบระบบงานสารบรรณ หนังสือรับเข้าภายนอก    จ านวน 415    เรื่อง 
                   2) การออกแบบระบบงานสารบรรณ หนังสือส่ง     จ านวน 381   เรื่อง 
         3) การออกแบบระบบงานสารบรรณ หนังสือค าสั่ง     จ านวน   75   เรื่อง 
         4) การออกแบบระบบงานสารบรรณ ประกาศ     จ านวน   16   เรื่อง 
           1.1.2) เชิงคุณภาพ 
                   1) สามารถด าเนินการรับ – ส่งเอกสาร ได้เป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขั้น  

          2) เมื่อเจ้าหน้าที่ธุรการลา/ไม่สามารถมาปฏิบัติงาน บุคคลอ่ืนในกลุ่มสามารถปฏิบัติงาน
แทนได้ เพราะมีการออกแบบจัดระบบที่ชัดเจน 
                   3) สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
                   4) มีความง่ายท าให้บุคลากรเข้าถึงข่าวสารได้ดีข้ึน  

                             5) การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ผ่านคอมพิวเตอร์ ท าให้ง่ายต่อการสืบค้น 
 

     2. ชื่องาน   ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกข้อความ ค าสั่ ง  ประกาศ หนังสือราชการ                                    
เพื่อน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

  2.1. ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  2.1.1) เชิงปริมาณ  

   1) ตรวจสอบความถูกต้องของ บันทึกข้อความ  จ านวน 415   เรื่อง 
   2) ตรวจสอบความถูกต้องของ ค าสั่ง    จ านวน 381   เรื่อง 
   3) ตรวจสอบความถูกต้องของ ค าสั่ง   จ านวน   75   เรื่อง 
   4) การออกแบบระบบงานสารบรรณ ประกาศ   จ านวน   16   เรื่อง 

  2.1.2) เชิงคุณภาพ 
   1) การปฏิบัติงานด้านหนังสือราชการมีความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบ              
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 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) เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เสนอหนังสือ ท าให้เกิดความถูกต้อง ชัดเจน ได้รับ              
ความสะดวกรวดเร็ว ลดเวลา และข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
  3) ระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการหนังสือของผู้บริหารลดลง โดยสามารถ
พิจารณาให้แล้วเสร็จครบถ้วน/ถูกต้อง ภายใน 1 วัน 

 4) การพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและลงนามของผู้บริหาร สามารถท าได้อย่างสะดวก ถูกต้อง 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่ก าหนด และ
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 

     3. ชื่องาน  งานรับ– ส่ง หนังสือ และค าสั่ง ผ่านระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงาน                 
     เขตพื้นที่การศึกษา AMSS++  
   3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

      3.1.1) เชิงปริมาณ  
  1) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 ลงทะเบียนรับหนังสือ จ านวน  415   เรื่อง 
  2) ออกเลขท่ีหนังสือ และส่งหนังสือผ่านระบบ        จ านวน  381   เรื่อง 
  3) ออกเลขที่ค าสั่ง ผ่านระบบ                             จ านวน  75     เรื่อง 

                3.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) สามารถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมก ากับการรับส่งเอกสาร และปฏิบัติราชการได้อย่างครบถ้วน

ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 2) สามารถลดขั้นตอนในการส่งหนังสือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 

เขต 1 ถึงโรงเรียนในสังกัดได้        
 3) สามารถค้นหางานเก่าและงานใหม่ได้สะดวกขึ้น และลดพ้ืนที่การจัดเก็บเอกสาร 

 
     4. ชื่องาน งานจัดหาและดูแลบ ารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
  การจัดการศึกษา 
  4.1. ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               4.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) บ ารุงดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 10 เครื่อง 
 2) บ ารุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน 11 เครื่อง 
 3) บ ารุงรักษาตู้เย็น    จ านวน 1 เครื่อง 
 4) บ ารุงรักษาโทรทัศน์   จ านวน 1 เครื่อง 
 5) บ ารุงรักษาโต๊ะท างาน พร้อมเก้าอ้ี จ านวน 15 ชุด 
 6) ตรวจเช็คอุปกรณ์และพัสดุส านักงานในทุกเช้าของทุกวัน 
            4.1.2) เชิงคุณภาพ 

      1) มีวัสดุครุภัณฑ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่ในระดับดี 
      2) วัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุดได้รับการบ ารุงรักษาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      3) วัสดุอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการใช้งาน ท าให้มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน 
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 4) วัสดุครุภัณฑ์ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ส่งผลให้ผู้ใช้งาน 
มีทักษะในการแสวงหาความรู้และงานส าเร็จอย่างต่อเนื่อง 

 5. ชื่องาน งานจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศกลุ่มฯ และงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

  5.1.1) เชิงปริมาณ  
            จัดเก็บข้อมูลเอกสารสารลงในระบบงานสารสนเทศ และงานธุรการ จ านวน 962 เรื่อง 

   5.1.2) เชิงคุณภาพ 
1) จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และงานธุรการเป็นระบบ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 
2) สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

 
2. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
     1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
       1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
              1.1.1) เชิงปริมาณ  
  1) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ได้รับการประเมินการอ่านเขียน
ภาษาไทย 
          2) ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอนภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 
 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
           4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต ๑ ทุกคน เข้ารับการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  5) ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด จ านวน ๑๗๕ คน  มีแนวทางการใช้
ห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่มีความสนุกสนาน ท้าทาย กระตุ้นความสนใจ และเป็นแรงจูงใจ   
ให้ผู้เรียนอ่านหนังสือได้อย่างมีความสุข 
              1.1.2) เชิงคุณภาพ 
          1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)        
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังนี้ 

 ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ เพิ่มข้ึน/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 โดยด าเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน และ
รายงานผลผ่านระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์เดิม (e-MES) ทุกโรงเรียน 
         3) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2564  เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ภาษาไทยของนักเรียนตามแนวปฏิบัติของมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบคลิปวีดิโอสั้นการท่องบทอาขยานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พร้อมทั้งจัดท าเกียรติบัตรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นนักเรียน 147 ฉบับ  และครูผู้ฝึกสอน จ านวน 
147 ฉบับ  รวมทั้งหมด 294 ฉบับ          
        4) การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย “เด็กไทย
วิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”  โดยจัดท าเป็นเอกสารและวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 5-10 นาที    
 ◊ รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ  อ าเภอปากท่อ   
 ◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อ าเภอเมือง 
  ◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔(บ้านหนองเกตุ) อ าเภอปากท่อ 
 ◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์  อ าเภอปากท่อ 
                     5) ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยส ารวจ
ข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1-6 ที่ไม่ผ่านการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย พร้อมระบุสาเหตุ   
       6) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ พร้อมทั้ง
ให้สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนตนเองทุกแห่ง   
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        2. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตร
สถานศ ึกษาขั ้นพื ้นฐาน )  ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  

            2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
             2.1.1) เชิงปริมาณ 
                    1) ครูโรงเรียนในสังกัด จ านวน 173  โรงเรียน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการน าหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)  ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษา รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting  
                 2.1.2) เชิงคุณภาพ 

            1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
             2) ครูสามารถน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และน าหลักสูตร   

ต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       3. ชื่อโครงการ เสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 
          3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                3.1.1) เชิงปริมาณ 

 1) กิจกรรมการขยายผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ       
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่เข้าร่วมจ านวน 173 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 2) กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ส าหรับผู้บริหารและครู โรงเรียนในสังกัด
เขตพ้ืนที่เข้าร่วมจ านวน 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 3)  กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ส าหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย      
รุ่น 10 % และ รุ่น 20 % จ านวน 59 โรงเรียน 

 4)  กิจกรรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ส าหรับโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนเครือข่าย   
รุ่น 10 % และ รุ่น 20 % จ านวน 59 โรงเรียน 

 5) การขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) โรงเรียน   
ในสังกัดเขตพ้ืนที่เข้าร่วมจ านวน 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

 6) กิจกรรมการด าเนินการเก็บข้อมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์สุจริต     
ของนักเรียน ด าเนินการเสร็จสิ้นส าหรับโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 9 โรงเรียน 
 7) กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ต้านทุจริต (สื่อภาพยนตร์สั้น)  โรงเรียนในสังกัด            
เขตพ้ืนที่เข้าร่วมจ านวน 173 โรงเรียน เป็นตัวแทนระดับเครือข่ายและคัดเลือกระดับเขตจ านวน 4 ผลงาน  

 8) กิจกรรมการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนที่เข้าร่วมจ านวน 173 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100  
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 9) กิจกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน     
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) กลุ่มเป้าหมายการประเมินประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564       
เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลจ านวน 50 โรงเรียน มีผลการประเมินระดับ A ขึ้นไปจ านวน 16 
โรงเรียน 

 10) กิจกรรมการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ผลการประเมิน 98.18 คะแนน ได้ระดับ AA 

 11) กิจกรรมส านึกพลเมือง (Project Citizen) ขับเคลื่อนกิจกรรมส าหรับโรงเรียน
สุจริตต้นแบบโดยการรายงานผลการด าเนินงาน Project Citizen เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับโรงเรียน
เครือข่ายในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากปัญหาการด าเนินงานในสถานการณ์ของโรคโควิด 19 
 3.1.2) เชิงคุณภาพ 

 1) ครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1  มีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 มีภาพลักษณ์             
ในการด าเนินงานที่ดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 3) นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง              
มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต และมีพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์ สุจริต 

 

       4. ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้   
           4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 4.1.1) เชิงปริมาณ 
  1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1    
ร้อยละ 100 จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          2) ผู้เรียนในสถานศึกษา ร้อยละ 85 มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 4.1.2) เชิงคุณภาพ 
           1) สถานศึกษาจัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
         ๒) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

 5. ชื่อโครงการ  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม    
  5.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 5.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) ติดตามการด าเนินการระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษ (Special Education 
Technology: SET) โดยด าเนินการแจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนเรียนรวมให้กรอกข้อมูลนักเรียนแยก        
ตามประเภทความพิการของนักเรียนพร้อมยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องในระบบ SET จ านวน 123 โรงเรียนให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564  



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 228 

 

 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าการตรวจสอบข้อมูลนัก เรียนพิการเรียนรวม     
ของโรงเรียนในสังกัด พร้อมยืนยันข้อมูลที่หน้าระบบโปรแกรมสารสนเทศ SET ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระหว่างวันที่ 1-25 มิถุนายน 2564 

 3) รายงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม ปี 2564  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  
 ข้อมูลโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวมจ านวน 123 โรงเรียน 
 ข้อมูลนักเรียนเรียนรวม แยกตามประเภทความพิการ มีจ านวน 1,596 คน  
 ข้อมูลสัญญาจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ประเภทจ้างเหมาบริการ จ านวน 10 คน 
 ข้อมูลสัญญาจ้างพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ประเภท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้
ราชการ จ านวน 31 คน  
 4) ติดตามการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP) ของนักเรียนพิการเรียนรวมให้ครบทุกโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเรียนรวม และแล้วเสร็จ
ภายใน วันที่ 19 กันยายน 2564  
   5.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนที่มีจัดการศึกษาเรียนรวมและโรงเรียนต้นแบบสามารถจัดการศึกษาเรียน
รวมในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีคุณภาพและตามศักยภาพ      
ของนักเรียนพิการ  

 2) นักเรียนได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 3) ครูในโรงเรียนจัดการศึกษาเรียนรวม สามารถจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
      6. ชื่อโครงการ  พัฒนากิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  
          6.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  6.1.1) เชิงปริมาณ 
  1) จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี    
เขต 1 จ านวน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม (สังฆรักษ์ราษฎร์บ ารุง) โรงเรียนบ้านหนองโก                                        
โรงเรียนบ้านยางคู่ โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกูล) โรงเรียนรุจิรพัฒน์ โรงเรียนวัดเขาวัง                      
(แสง ช่วงสุวนิช) โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์)  โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด และโรงเรียน
บ้านเขาถ่าน เข้าร่วมสมัครแข่งขันขอรับทุนการสนับสนุนโรงเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   2) จ านวนสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี     
เขต 1 จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองโก ได้รับทุนการสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษา                                      
ขั้นพ้ืนฐาน ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด   
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 6.1.2 เชิงคุณภาพ 
            1) สถานศึกษาจัดให้มีกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2) สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการ    
โดยวิเคราะห์วิธีการ หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์แบบบูรณาการขึ้นใช้เองสัมพันธ์กับการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือโครงการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

      7. ชื่อโครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
           7.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  7.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) ครูปฐมวัยจ านวน 173 แห่ง ที่ได้รับการพัฒนา สามารถจัดถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง               
 2) เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 173 แห่ง ได้เรียนรู้และ         
มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
 3) โรงเรียนที่เข้ารับการประเมิน จ านวน 15 โรงเรียน ผ่านการประเมินผลงานและ
ได้รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 4) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 173 โรงเรียน มีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์   
อย่างต่อเนื่อง 
 5) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 173 โรงเรียน ได้รับการนิเทศติดตามการด าเนินงาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 7.1.2) เชิงคุณภาพ 

 1) ครูปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ถ่ายทอดความรู้   
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง                                 
  2) เด็กปฐมวัยของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ใน        
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  3) ทุกโรงเรียนที่เข้ารับการประเมินผลงานผ่านการประเมินและได้รับตราพระราชทาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
  4) ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
  5) โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้รับการนิเทศ
ติดตามการด าเนินงาน 
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      8. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการสอนกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียน 
           8.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  8.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) พัฒนาครูแนะแนว โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 30 โรงเรียนสังกัดส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 
 2) ครูผู้สอนแนะแนว ได้รับการนิเทศ ติดตามพัฒนาความรู้ด้านการจัดกิจกรรม    
แนะแนวในโรงเรียน 
 8.1.2) เชิงคุณภาพ 

1) ครูมีความรู้ และมีความเข้าใจในหลักสูตรการอบรมดังนี้      
- การจัดกจิกรรมแนะแนวในโรงเรียน 
- หลักสูตร Activity Based Learning กับกระบวนการส่งเสริมงานแนะแนว 
- ทักษะการออกแบบการสอนด้วย Activity Based Learning 
- การสอนงานแนะแนวด้วย Activity Based Learning 
- 5 Steps การติดตามผล 

  2) ครูน าความตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
ส าหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-19) 
 
      9. ชื่อโครงการ การขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
          9.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  9.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) โรงเรียนที่มีครูลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษา      
แบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th จ านวน  169 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
97.69 
 2) ครูเข้ารับการอบรมการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์     
ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th จ านวน 1,014 คน จากเดิมมีเพียง 365 คน 
 3) ครูเข้ารับการอบรมการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์     
ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th  ผ่านหลักสูตรครบทั้ง 8 หน่วย และได้รับเกียรติบัตร 
จ านวน 486 คน 
 4) ครูเข้ารับการอบรมการอบรมโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์      
ผ่านทางเว็บไซต์ http://cse-elearning.obec.go.th  ยังอบรมไม่ครบหน่วยการเรียนรู้ หรืออยู่ระหว่างการ
อบรม จ านวน 528 คน 
 5) นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
คิดเป็นร้อยละ 100 
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 9.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) ครมีูความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะ

ชีวิตแบบเชิงรุก (Active Learning)                                   
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ได้โล่รางวัล เขตพ้ืนที่
การศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
  3) ศึกษานิเทศก์ ได้รับเกียรติบัตร ศึกษานิเทศก์ดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (นางประกายมาศ บุญสมปอง) 
  4) นักวิชาการศึกษา ได้รับเกียรติบัตร นักวิชาการศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต (นายกัลป์ ธารามัค นักจิตวิทยาโรงเรียน) 

       

 10. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนในโรงเรียน 
       10.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 10.1.1) เชิงปริมาณ 
 1)  จ านวนครูที่ เข้ ารับการอบรมพัฒนาในหลักสูตร มีจ านวน ๒,๑๕๘ คน          
(ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๔) 
 2) ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของจ านวนข้อสอบ ๓๐ ข้อ ๑,๘๔๕ คน 
และได้รับเกียรติบัตรของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๐ 
 3) ผู้เข้ารับการอบรมไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของจ านวนข้อสอบ ๓๐ ข้อ ๓๑๓ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๐ 
 10.1.2) เชิงคุณภาพ 
  ครูได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรมพัฒนา เรื่องการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายในโรงเรียน  
 

      11. ชื่อโครงการ วิจัยเชิงนโยบายเพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา              
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
(COVID - 19) ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

            11.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
             11.1.1) เชิงปริมาณ 
 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกโรงเรียน          
จ านวน 173 โรงเรียน ได้รับผลการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค       
โดยคณะนักวิจัยร่วมกันวิเคราะห์  การบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน      
โดยมีจ านวนผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

 1)  ผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือรักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน 
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 2)  ครู คือ ครูผู้สอน ได้แก่ ครูจ านวนโรงเรียนละ 3 คน คือ ครูระดับชั้นปฐมวัย 
จ านวน 1 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 1 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 1 คน 
และโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 1 คน  
 11.1.2) เชิงคุณภาพ 

 1) คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านการวิจัยนโยบายการจัดการเรียนรู้       
วิถีใหม่ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 

 2) นักวิจัยระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีศักยภาพในการท าวิจัยทาง  
การศึกษา 

 3) ข้อมูลในการวางแผนและจัดท านโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ให้เป็น  
ไปในทิศทางท่ีตอบสนองต่อการจัดการเรียนรู้ให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

 

      12. ชื่อโครงการ การศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
           12.1 ผลการด าเนนิงาน/ผลส าเร็จ 
  12.1.1) เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล จ านวน 50 โรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และขับเคลื่อน   
การจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 12.1.2) เชิงคุณภาพ 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการด าเนินงานโครงการ กิจกรรม หรือกระบวน   
การส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยการศึกษาผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และได้นิเทศติดตามผลการพัฒนาตามตัวชี้วัดในแต่ละด้านจ านวน 6 ด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (2) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา       
(3) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (4) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (5) ด้านนิเทศ
การศึกษา (6) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

 2) การด าเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ใน 5 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านที่ 1  ด้านการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (ความ

เข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษา ( ITA) และ
มีความพร้อม ในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวม
การศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนได้) 
                ด้านที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมคัดเลือกผลงานระดับเขตพ้ืนที่กิจกรรมในโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลได้เข้าร่วมแข่งขันและได้จัดท านวัตกรรมการเรียนการส่งเสริมคุณธรรมภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(covid-19) โดยยกตัวอย่าง ดังนี้ 
                 ◊ การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้สถานการณ์     
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) 
                 ◊ โรงเรียนวัดบางลี่  (วุฒิพันธุ์วิทยา) "นวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีด้านการบริหาร
การศึกษา" BANGLI Model คนดีศรีบางลี่ 

 ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนานักเรียนของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (การเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะที่ส าคัญ ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต      
ทักษะภาษา เทคโนโลยีดิจิทัลและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21) 

 ◊ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ศึกษาผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผล 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล โดยมีผลในแต่ละด้าน ดังนี้ 
       ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 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 าต าบล (ความพร้อมในทุกด้านทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ        
มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน คลังนวัตกรรม
การเรียนการสอน) 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ศึกษาผลการประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล โดยภาพรวมอยู่ระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.8  ซึ่งแต่ละด้านมีรายละเอียด
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  

 ล าดับที่ (1) ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 97.6 

 ล าดับที่ (2) ด้านที่ 6 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 97.2 

 ล าดับที่ (3) ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น  
ร้อยละ 94.00 

 ล าดับที่ (4)ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 93.6 

 ล าดับที่(5)ด้านที่ 4 ความสามารถด้านผลงานและการน าเสนอ อยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ร้อยละ 88.6 
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 ล าดับที่ (6) ด้านที่ 5 ด้านนิเทศการศึกษาอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 86.2 และมี
นวัตกรรมการบริหารจัดการการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(covid-19) ยกตัวอย่าง เช่น 
                1. การจัดการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายใต้สถานการณ์ covid-19 เรื่อง 
DEK-D ของแผ่นดิน โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูลในพระบรมราชานุเคราะห์) 
                    2. นวัตกรรมเรื่อง ฝ่าวิกฤตโควิดด้วยหัวใจสุจริต 5 ห้อง ของโรงเรียนวัดห้วยตะแคง     
(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/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียนใน  
การขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่ อถือต่อ
คุณภาพของโรงเรียน ครู และผู้บริหาร รวมทั้ง เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน ให้การ
ยอมรับโรงเรียนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ) 
        โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล(1โรงเรียน1คุณภาพ) ด้านโรงเรียนเป็นที่ ยอมรับของชุมชน      
ด้านความร่วมมือกับ เอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียนในการขับเคลื่อนและพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล คิดเป็นร้อย 96.40 

3. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
      1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
        1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               1.1.1) เชิงปริมาณ           
  1) ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖ ได้รับการประเมิน              
การอ่านเขียนภาษาไทย 
  2) ร้อยละ ๘๐ ของครูผู้สอนภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย 
  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเพ่ิมขึ้น 
  4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่  ๑  สัง กัดส า นัก ง าน เขต พื้นที ่ก า รศึกษ า
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ทุกคน เข้ารับการประเมินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  5) ครูบรรณารักษ์หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด จ านวน 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 เพิ่มข้ึน/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 โดยด าเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านการเขียนของนักเรียน และ
รายงานผลผ่านระบบติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์เดิม (e-MES) ทุกโรงเรียน 
  3) การส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ.2564  เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ภาษาไทยของนักเรียนตามแนวปฏิบัติของมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ในรูปแบบคลิปวีดิโอสั้นการท่องบทอาขยานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พร้อมทั้งจัดท าเกียรติบัตรรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็นนักเรียน 147 ฉบับ  และครูผู้ฝึกสอน จ านวน 
147 ฉบับ  รวมทั้งหมด 294 ฉบับ          
  4) การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย 
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”  โดยจัดท าเป็นเอกสารและวีดิทัศน์ ความยาวประมาณ 5-10 
นาที    
  ◊ รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ  อ าเภอปากท่อ   
  ◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  อ าเภอเมือง 
   ◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒  ได้แก่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ) อ าเภอปากท่อ 
 ◊ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๓ ได้แก่ โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์  อ าเภอปากท่อ 
  5) ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย      
โดยส ารวจข้อมูลนักเรียนระดับชั้น ป.1 -6 ที่ไม่ผ่านการวัดและประเมินผลความสามารถในการอ่าน      
การเขียนภาษาไทย พร้อมระบุสาเหตุ   
  6) ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ พร้อมทั้งให้
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สถานศึกษาด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการอ่านของผู้ เรียน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนตนเองทุกแห่ง   
     2. ชื่อโครงการ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 
         2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               2.1.1) เชิงปริมาณ 

 1) นักเรียนชั้น ป.6 จ านวน 1,514 คน ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) และวัดความสามารถทางการเรียนของตนเอง 

 2) นักเรียนชั้น ม.3 จ านวน 335 คน ได้รับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ    
ขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) และวัดความสามารถทางการเรียนของตนเอง 

 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  สามารถจัดสอบนักเรียน
ชั้น ป.6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ครบถ้วน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียนเข้าสอบ 1,514  คน จ านวน 21 สนามสอบ 

ที่ ชื่อสนามสอบ รหัสสนามสอบ จ านวนนักเรียน จ านวนห้องสอบ 

      ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

1 วัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)  1070010045 98  5 
 

2 วัดห้วยไผ่  1070010048 59  3 
 

3 อนุบาลเมืองราชบุรี  1070010056 31  2  

4 อนุบาลราชบุรี  1070010044 450  23 16 

5 วัดดอนตลุง (ราษฎร์ศรัทธาทาน)  1070010001 50  3  

6 วัดใหม่ราษฎร์บ ารุงเจริญธรรม  1070010036 44  2  

7 วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)  1070010039 53  3  
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ระดับชันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวนนักเรียนเข้าสอบ 335  คน จ านวน 19 สนามสอบ 

 

ที่ ชื่อสนามสอบ รหัสสนามสอบ จ านวนนักเรียน จ านวนห้องสอบ 

      ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

1 วัดเขาวัง (แสง ช่วงสวุนชิ) 1070010045 147  8  

2 วัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 1070010039 22  1  

3 วัดบางลี่ (วฒุิพันธุว์ิทยา) 1070010018 15  1  

ที่ ชื่อสนามสอบ รหัสสนามสอบ จ านวนนักเรียน จ านวนห้องสอบ 

      ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

8 วัดบางลี่ (วฒุิพันธุว์ิทยา) 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 (บ้านทุง่กระถิน) 1070010075 44  2  

14 วัดด่านทับตะโก 1070010073 104  5  

15 ชุมชนบ้านบ่อ 1070010116 77  4  

16 บ้านตะโกลา่ง 1070010115 114  6  

17 รุจิรพัฒน ์ 1070010097 129  7  

18 อนุบาลสวนผึ้ง 1070010111 58  3  

19 บ้านโปง่กระทิงบน 1070010184 56  3  

20 บ้านล าพระ 1070010178 82  4 1 

21 วัดช่องลาภ 1070010192 39  2  
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ที่ ชื่อสนามสอบ รหัสสนามสอบ จ านวนนักเรียน จ านวนห้องสอบ 

      ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

4 วัดเขาปิ่นทอง 1070010088 13  1  

5 ไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุง่กระถิน) 1070010075 30  2  

6 มหาราช 7 1070010058 19  1  

7 บ้านตะโกลา่ง 1070010115 39  2  

8 รุจิรพัฒน ์ 1070010097 111  6 1 

9 อนุบาลสวนผึ้ง 1070010111 38  2  

10 บ้านโปง่กระทิงบน 1070010184 47  3  

  
 2.1.2) เชิงคุณภาพ 
 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที่ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/ต่ ากว่า 

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 

เฉลี่ยร้อยละ 42.13 16.94 41.12 21.25 -1.01 
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 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัดและระดับเขตพ้ืนที่ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/ต่ ากว่า 

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 

เฉลี่ยร้อยละ 40.02 15.49 41.12 13.62 1.11 

 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถจัดสอบนักเรียนชั้น ม.3   
ได้ครบถ้วน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังนี้  

                 

 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2563 ระดับประเทศและระดับเขตพ้ืนที ่

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/ต่ ากว่า 

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 

เฉลี่ยร้อยละ 36.01 13.96 32.45 10.43 -3.55 
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 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 ระดับสังกัดและระดับเขตพ้ืนที่  

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับสังกัด ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/ต่ ากว่า 

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 

เฉลี่ยร้อยละ 36.33 13.87 32.45 10.43 -3.88 

 
   
 3. ชื่อโครงการ  ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  3            
       3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
             3.1.1) เชิงปริมาณ 

       1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถจัดสอบนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 3,911 คน ได้ครบถ้วน 

 ๒) การตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

โรงเรียนที่ออกนิเทศ วันที่ออกนิเทศ จ านวนผู้รับการนิเทศ 
วัดน้ าพุ 24 มีนาคม ๖๔ ๖ 
วัดทุ่งหญ้าคมบาง 24 มีนาคม ๖๔ ๓ 
อนุบาลราชบุรี 24 มีนาคม ๖๔ ๗ 
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โรงเรียนที่ออกนิเทศ วันที่ออกนิเทศ จ านวนผู้รับการนิเทศ 
วัดดอนตลุง 24 มีนาคม ๖๔ ๔ 
บ้านไพรสะเดา 24 มีนาคม ๖๔ ๓ 
วัดราษฎร์สมานฉันท์ 24 มีนาคม ๖๔ ๓ 
บ้านหินสี 24 มีนาคม ๖๔ ๒ 
บ้านแม่ประจัน 24 มีนาคม ๖๔ ๒ 
บ้านพุแค 24 มีนาคม ๖๔ ๓ 
บ้านหนองตาเนิด 24 มีนาคม ๖๔ ๓ 
บ้านห้วยท่าช้าง 24 มีนาคม ๖๔ ๔ 
บ้านเบิกไพร 24 มีนาคม ๖๔ ๕ 
สินแร่สยาม 24 มีนาคม ๖๔ ๘ 
ชุมชนบ้านบ่อ 24 มีนาคม ๖๔ ๙ 
วัดหนองพันจันทร์ 24 มีนาคม ๖๔ ๔ 
บ้านเก่าต้นมะค่า 24 มีนาคม ๖๔ ๓ 
วัดเจติยาราม 2๕ มีนาคม ๖๔ ๒๔ 
วัดเขาวังฯ 2๕ มีนาคม ๖๔ ๒๙ 
วัดป่าไก่ฯ 2๕ มีนาคม ๖๔ ๒๘ 
บ้านหนองไผ่ 2๕ มีนาคม ๖๔ ๓๐ 
วัดเขาปิ่นทอง 2๕ มีนาคม ๖๔ ๓๖ 
มหาราช ๗ 2๕ มีนาคม ๖๔ ๒๘ 
อนุบาลสวนผึ้ง 2๕ มีนาคม ๖๔ ๓๐ 
บ้านโป่งกระทิงบน 2๕ มีนาคม ๖๔ ๓๐ 

รวม ๓๐๔ 

    

 3.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) นักเรียนจ านวน 3,911 คน ได้รับการทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน และ

ความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ดังนี้ 

ความสามารถของผู้เรียน 
ด้าน 

ระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยสูงกว่า/ต่ ากว่า 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

คณิตศาสตร์ 40.47 40.11 -0.36 
ภาษาไทย 47.46 46.29 -1.17 

เฉลี่ย 43.97 43.20 -0.77 
  

 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีฐานข้อมูลผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและน ามาวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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 ๓) ผลการส ัง เ กตการณ ์บ ร ิห ารการจ ัดสอบประ เม ินค ุณภาพ ผู้ เรี ยน (NT)                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ ดังนี้ 

 - มีการตรวจสอบรายชื่อผู้เรียนในระบบ NT Access 
 - ติดประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบหน้าห้องสอบ / ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 - การจัดห้องสอบมีการจัดเรียงตามล าดับ ห้องสอบมีความพร้อมส าหรับการสอบ 
 - ห้องสอบมีการจัดโต๊ะเรียงล าดับเลขที่นั่งสอบถูกต้อง และติดสติ๊กเกอร์ข้อมูล

ผู้เข้าสอบ 
 - มีการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบก่อนสอบ เพ่ือท าความเข้าใจ

เกี่ยวกับกระบวนการจัดสอบ และขั้นตอนการด าเนินงานของกรรมการคุมสอบ 
 - เปิดกล่องบรรจุแบบทดสอบในวันสอบ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง ก่อนการสอบ     

ต่อหน้าตัวแทนกรรมการคุมสอบ 
 - มีการเตรียมเอกสารการจัดสอบให้กรรมการคุมสอบ ครบถ้วน 
 ระหว่างด าเนินการสอบ กรรมการคุมสอบมีการตรวจบัตรประจ าตัวประชาชน

หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงตัวตนของผู้เข้าสอบ กรรมการแจกแบบทดสอบให้ผู้เข้าสอบเรียงตามล าดับ เลขที่
นั่งสอบ จากน้อยไปหามาก และถูกต้อง มีการจัดสอบในห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการทุจริต 
หรือผิดระเบียบระหว่างสอบ และผู้เรียนมีความตั้งใจในการท าแบบทดสอบ   

 หลังการด าเนินการสอบ กรรมการตรวจสอบการลงชื่อ - สกุล เลขที่นั่งสอบ และ
การลงลายมือชื่อบนหัวกระดาษค าตอบของผู้เรียนทุกคน กรรมการน าส่งกระดาษค าตอบและเอกสารประกอบ
ครบถ้วน มีการตรวจสอบความถูกต้อง    

 การตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ กรรมการมีการตรวจกระดาษค าตอบฉบับละ 
2 คน และร่วมแสดงความคิดเห็นในการให้คะแนน กรรมการตรวจกระดาษค าตอบของผู้เรียนต่างสถานศึกษา 
กรรมการมีการตรวจสอบ ชื่อ-สกุล ในกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบให้ตรงกับ ชื่อ – สกุล ในกระดาษค าตอบ         
เขียนตอบ ก่อนระบายคะแนนข้อสอบแบบเขียนตอบในกระดาษค าตอบแบบเลือกตอบทุกครั้ง 

    

      4. ชื่อโครงการ  ประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  
          4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               4.1.1) เชิงปริมาณ 

 1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 173 โรงเรียนด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย 
   2) นักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์การประเมินโดยอยู่ใน    
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 
จิตใจ คิดเป็นร้อยละ 99.82 พัฒนาการด้านสังคมคิดเป็นร้อยละ 99.85 พัฒนาการด้านสติปัญญา      
คิดเป็นร้อยละ 99.58  ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
 
       5. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (SchoolMIS) 
           5.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                5.1.1) เชิงปริมาณ 
      ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จ านวน ๑๗3 
โรงเรียน สามารถใช้โปรแกรม SchoolMIS รวมทั้ง เข้าใจการวัดและประเมินผลนักเรียน                 
               5.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จ านวน ๑๗3 
โรงเรียน  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรม SchoolMIS ในการกรอกข้อมูลได้ สามารถพัฒนา
รูปแบบ เทคนิคการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนได้ รวมทั้งลดภาระงานซ้ าซ้อนของโรงเรียน 

 
4. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     1. ชื่อโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบ New learn 
         1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               1.1.1) เชิงปริมาณ  

 1) ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
จ านวน 581 คน ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบ Online และ On-Demand ได้อย่างมีคุณภาพ 

 2) ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบ Online และ On-Demand  
ได้อย่างมีคุณภาพ 
               1.1.2) เชิงคุณภาพ 

 1) ครูผู้สอนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
จ านวน 581 คน ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ Online และ On-Demand ได้อย่างมีคุณภาพ  

 2) นักเรียนที่ได้เรียนรู้ผ่านรูปแบบ Online และ On-Demand ได้อย่างมีคุณภาพ 
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     2. ชื่อโครงการ  สร้างจิตส านึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
         2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               2.1.1) เชิงปริมาณ 
  1) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 173 โรงเรียน มีการคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือน าไป
จัดการอย่างเหมาะสม และมีโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ Best Pratice ได้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 
โรงเรียนบ้านหนองโก โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล) โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา ๖๔ (บ้านหนองเกตุ) และโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ที่ประเมินผ่านระดับดีขึ้นไป  
  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดท าแผนปฏิบัติการลด 
และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน ลดลงร้อยละ 5 ต่อเดือน 
                2.1.2) เชิงคุณภาพ 
            ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเรียน มีความรู้และเข้าใจแนวทางการ               
จัดกิจกรรมสามารถปฏิบัติงานการรณรงค์คัดแยกขยะ การจัดการขยะแบบครบวงจร  และการจัดท า
ธนาคารขยะเพ่ือการเสริมสร้างวินัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและน าไปถ่ายทอดแนะน าสู่ชุมชนที่อยู่ใน
ท้องถิ่นปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
      1. ชื่อโครงการ  การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/256๓ และมาตรการ

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)               
ในสถานศึกษา 

         1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               1.1.1) เชิงปริมาณ 

 1) นิเทศสถานศึกษา จ านวน ๓ โรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที ่๓ ต้ังแต่วันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม 2564 จ านวน ๖ โรงเรียน ดังนี้  
  - โรงเรียนวัดเวียงทุน 
  - โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล 
  - โรงเรียนวัดพิกลุทอง 
  - โรงเรียนวัดพเนินพลู 
  - โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 
  - โรงเรียนวัดท้ายเมือง 
                1.1.2) เชิงคุณภาพ 

 ๑) โรงเรียนมีจุดคัดกรองวัดไข้ นักเรียนสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่ออยู่ใน
โรงเรียนมีจุดบริการล้างมืออย่างเพียงพอ 

 ๒) โรงเรียนมีการปรับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาทั้งในระดับ
ปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
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 ๓) โรงเรียนมีการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ 

 ๔) สามารถน าข้อมูลสารสนเทศและผลการนิเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและ
ช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
      2. ชื่อโครงการ   การนิเทศ ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2563       

การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงาน
กองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจน)    

          2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               2.1.1) เชิงปริมาณ 

    1) สถานศึกษา ในสังกดั  จ านวน 34 โรงเรียน ดังนี้ 
ที ่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎร์บ ารุง 
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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ที ่ โรงเรียน 

19 โรงเรียนบ้านหนองสีนวล 
20 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 
21 โรงเรียนบ้านหุบพริก 
22 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 
23 โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 
24 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 
25 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 
26 โรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 
27 โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 
28 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 
29 โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี 
30 โรงเรียนบ้านหนองขาม 
31 โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว 
32 โรงเรียนบ้านกล้วย 
33 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 
34 โรงเรียนสินแร่สยาม 

 
ได้รับการนิเทศ ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร้อม เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 การด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงานกองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจน) ได้รับการนิเทศ 
ตรวจ ติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
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 )  
พร้อมทั้งได้นิเทศการจัดการศึกษาเรียนรวมในสถานศึกษา ตามประเด็นการนิเทศ ดังนี้ 1. การเขียน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 2. ติดตามการด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการเรียนรวม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   
                 2.1.2) เชิงคุณภาพ 

 1) สถานศึกษาจ านวน 10 โรงเรียน มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาค
เรียนที่ 2/2563 การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงานกองทุ น
เสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษ) เป็นไปตามระเบียบ 

 2) มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และ
ฉบับปรับปรุง 2560                    

 3) ครูทุกคนได้จัดท าโครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสม 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 247 

 

  4) โรงเรียนมีการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และ    
การด าเนินงานกองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจน) ให้กับนักเรียนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ              
มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV)               
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับนักเรียนปกติและ
นักเรียนพิการเรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพ  นักเรียนพิการเรียนรวมมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลครบ
ทุกชั้นเรียน 
 
      3. ชื่อโครงการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 และ

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ในสถานศึกษา 

           3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               3.1.1) เชิงปริมาณ 

          1) สถานศึกษา ในสังกัด  จ านวน   48   โรงเรียน ดังนี้ 
 

ที ่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนบ้านหนองตาหลวง  
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก  
3 โรงเรียนวัดแคทราย  
4 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว   
5 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ  
6 โรงเรียนวัดดอนแจง  
7 โรงเรียนบ้านบึง  
8 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน  
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา  

10 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์  
12 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 

13 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 

14 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 

15 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 

16 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 

17 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 

18 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 

19 โรงเรียนสินแร่สยาม 

20 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฏร์ 

21 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง 
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ที ่ โรงเรียน 
22  โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ   
23 โรงเรียนวัดศาลเจ้า   
24 โรงเรียนวัดเกตุน้อย   
25 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน   
26 โรงเรียนวัดเหนือวน 
27 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง   
28 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ   
29 โรงเรียนวัดนาขุนแสน   
30 โรงเรียนบ้านล าพระ   
31 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า    
32 โรงเรียนวัดสนามสุธาวาส  
33 โรงเรียนบ้านหนองน้ าใส   
34 โรงเรียนบ้านโป่ง   
35 โรงเรียนบ้านมณีลอย   
36 โรงเรียนบ้านยางคู่   
37 โรงเรียนบ้านอ่างหิน   
38 โรงเรียนบ้านพุเกตุ   
39 โรงเรียนบ้านรางเฆ่   
40 โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร   
41 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง   
42 โรงเรียนบ้านหนองขนาก   
43 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่   
44 โรงเรียนบ้านพุแค   
45 โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า   
46 โรงเรียนมหาราช 7   
47 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก   
48 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) สถานศึกษาใน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาที่ ๓ มีความพร้อมในการเปิด    
ภาคเรียนในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ แบบ On site , OnAir , Online , On Demand และ On Hand 

 ๒) สามารถจัดท าข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเครือข่าย
พัฒนาการศึกษาท่ี ๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้  

 3) สามารถน าข้อมูลสารสนเทศและผลการนิเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและ
ช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4) จากการนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ ศึกษา รูปแบบ             
การจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพ่ือจัดท า
ข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและน าผลการนิเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาและ
ช่วยเหลือสถานศึกษาให้สามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองการเปลี่ยนแปลง          
ในศตวรรษท่ี 21 ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ โรงเรียนมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วย
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 
 

ที ่ โรงเรียน เครือข่าย ชื่อผู้บริหาร 
จ านวน
ผู้รับการ
นิเทศ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

วัดหนองตาหลวง  
วัดโพธิ์ดก    
วัดแคทราย  
ชุมชนวัดคูบัว  
วัดหนามพุงดอ   
วัดดอนแจง 
บ้านบึง 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 

นางสุนิสา ชุ่มมงคล 
นางสาวกัญญา เริ่มภักตร์ 
นายสุวัฒน์ แก้ววันนา 
นายสมภพ ใสไหม 
นางสุภัทรา ภมร 
นางสุมาลี พวงพะยอม 
นายรุ่ง แผ่นสุวรรณ 

1 
3 
3 
2 
4 
3 
4 

45 
100 
179 
52 

136 
150 
241 
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ที ่ โรงเรียน เครือข่าย ชื่อผู้บริหาร 

จ านวน
ผู้รับการ
นิเทศ 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

8 
9 

10 
11 
12 

บ้านโป่งกระทิงบนอนุบาล
บ้านคา 
ประชาพัฒนาวิทย์ 
บ้านโป่งเจ็ด 
บ้านโป่งกระทิงล่าง 

9 
9 
9 
9 
9 

นายประเสริฐ นาคีสินธุ์ 
นางสาวฉัตรมณี จันทวงษ์ 
นายโสวัฒน์ เหลาธรรม 
นางหทัยรัตน์ ขาวอ่อน 

นางสาวสุภาพร เทพสวัสดิ์ 

5 
3 
2 
2 
4 

435 
202 
65 

100 
211 

 

 2. รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
 
 
ที ่

 
 
 

โรงเรียน 

รูปแบบการจัดการศึกษา 
การจัดการเรียน

การสอนที่
โรงเรียน (On 

Site) 

การจัดการ
เรียนการสอน 

Online 

การจัดการเรียน
การสอนรูปแบบ 

On Hand 

การจัดการ
เรียนการสอน
โดย DLTV 
(On Air) 

การจัดการ
เรียนการสอน 
On Demand 

1 วัดหนองตาหลวง      

2 วัดโพธิ์ดก         

3 วัดแคทราย       

4 ชุมชนวัดคูบัว       

5 วัดหนามพุงดอ  
 

     

6 วัดดอนแจง      

7 บ้านบึง      
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ที ่

 
 
 

โรงเรียน 

รูปแบบการจัดการศึกษา 
การจัดการเรียน

การสอนที่
โรงเรียน (On 

Site) 

การจัดการ          
เรียนการสอน 

Online 

การจัดการ          
เรียนการสอน
รูปแบบ On 

Hand 

การจัดการ
เรียนการสอน
โดย DLTV 
(On Air) 

การจัดการเรียน
การสอน On 
Demand 

8 
 

บ้านโป่งกระทิงบน      

9 อนุบาลบ้านคา 
 

     

10 ประชาพัฒนาวิทย์ 
 

     

11 บ้านโป่งเจ็ด 
 

     

12 
 

บ้านโป่งกระทิงล่าง      

 2. รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

 
 
 
ที ่

 
 
 

โรงเรียน 

รูปแบบการจัดการศึกษา 
 

การจัดการเรียน
การสอนที่

โรงเรียน (On 
Site) 

การจัดการ          
เรียนการสอน 

Online 

การจัดการ          
เรียนการสอน
รูปแบบ On 

Hand 

การจัดการ
เรียนการสอน
โดย DLTV 
(On Air) 

การจัดการเรียน
การสอน On 
Demand 

1 วัดหนองตาหลวง     1 

2 วัดโพธิ์ดก        2 

3 วัดแคทราย      3 

4 ชุมชนวัดคูบัว      4 
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ที ่

 
 
 

โรงเรียน 

รูปแบบการจัดการศึกษา 
การจัดการเรียน

การสอนที่
โรงเรียน (On 

Site) 

การจัดการ          
เรียนการสอน 

Online 

การจัดการ          
เรียนการสอน
รูปแบบ On 

Hand 

การจัดการ
เรียนการสอน
โดย DLTV 
(On Air) 

การจัดการเรียน
การสอน On 
Demand 

5 วัดหนามพุงดอ        

6 วัดดอนแจง      

7 บ้านบึง      

8 บ้านโป่งกระทิงบน      

9 อนุบาลบ้านคา      

10 ประชาพัฒนาวิทย์      

11 บ้านโป่งเจ็ด      

12 บ้านโป่งกระทิงล่าง      

 

ตอนที่ ๒  สรุปผลการนิเทศติดตามการปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา 

ที ่ รายการนิเทศ 
ระดับ

คุณภาพ 
ระบุวิธีการ/

หลักฐานอ้างอิง 

๑ มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา 4 ภาพถ่าย/รายงาน
มาตรการฯ 

2 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา และมี
หน้ากากอนามัยส ารองไว้บริการ 

4  

3 จุดบริการล้างมือด้วยสบูห่รือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 4  
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ที ่ รายการนิเทศ 
ระดับ

คุณภาพ 
ระบุวิธีการ/

หลักฐานอ้างอิง 

4 ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร ในพ้ืนที่                  
เช่น อาคารส านักงาน ทางเดินในอาคาร โรงอาหาร ห้องเรียน ฯลฯ 

4  

๕ ความสะอาดห้องเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกัน   เปิดหน้าต่างประตู 
ระบายอากาศ ห้องเรียนที่ติดแอร์มีการก าหนดการท าความสะอาดและ        
ฆ่าเชื้อ 

4  

6 ความสะอาดห้องเรียน/พ้ืนผิวสัมผัสที่มีการใช้ร่วมกัน   เปิดหน้าต่างประตู 
ระบายอากาศ ห้องเรียนที่ติดแอร์มีการก าหนดการท าความสะอาดและ         
ฆ่าเชื้อ 

4  

7 จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจ านวนมาก ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน           
มีการเหลื่อมเวลา/ลดเวลาท ากิจกรรม 

4  

 

ตอนที่ ๓  สรุปการนิเทศ ติดตามบทบาทหน้าที่และการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาใน     
การจัดการเรียนการสอนในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19) 

ที ่ รายการนิเทศ ระดับคุณภาพ ระบุวิธีการ/หลักฐานอ้างอิง 

๑ การสื่อสาร ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียน
ด้วยวิธีที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขของ สบค.จังหวัด 

4 ภาพถ่าย/รายงานการเข้า
ประชุม/ให้ความรู้ผู้ปกครอง 

๒ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้อง
ส าหรับการจัดการศึกษาทางไกลที่จะเกิดข้ึน (กรณีที่หยุด
เรียนเป็นเวลานาน) 

4  

๓ การส ารวจความพร้อมการเข้าถึงการเรียนของนักเรียน
และผู้ปกครองด้านอุปกรณ์ คลื่นสัญญาณ และเวลา 

4 สมุดบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
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ที ่ รายการนิเทศ ระดับคุณภาพ ระบุวิธีการ/หลักฐานอ้างอิง 

๔ การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มที่มีความพร้อม
ปานกลาง ความพร้อมน้อย หรือไม่มีความพร้อม 

4  

๕ การมอบหมายครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแล
รับผิดชอบและพบปะนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล – 
ประถมศึกษามีการจัดระบบการเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือ
การเรียนรู้ของนักเรียนทุกคน ทุกชั้นเรียน แล้วแต่กรณี 

4  

 

๖ การจัดระบบการสื่อสาร วิธีการ วันและเวลา ระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครอง และนักเรียน 

4  

๗ การก ากับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนให้สามารถ
จัดการเรียนการสอนทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4  

๘  การก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการป้องกัน 
ช่วยเหลือความปลอดภัยส าหรับนักเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ ที่มี
ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 

4  

๙ การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือทันที กรณีฉุกเฉิน
หรือมีเหตุจ าเป็น 

4  

 
  จากการนิเทศติดตามการปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา พบว่าทั้ง 12 โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่ งครัดโดยมีภาพถ่ายและรายงานเตรียมความพร้อมและจัดการศึกษา ในสถานการณ์               
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-19) ในสถานศึกษา โดยนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-19) มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน  
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      4. ชื่อโครงการ   นิเทศการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    
ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบออนไลน์ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

           4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                4.1.1) เชิงปริมาณ 

 1) นิเทศการด าเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้วยรูปแบบการนิเทศแบบออนไลน์ 
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ โดยมีครูแต่ละโรงเรียน      
ที่เข้ารับการนิเทศ จ านวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๔   

 2) ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการนิเทศ ค่าเฉลี่ย 9.25 คิดเป็นร้อยละ 92.5 
              4.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) ครูมีความรู้ และมีความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก 
(Active Learning) และได้รับประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการนิเทศ ในเรื่องที่ได้รับ
การนิเทศ ดังนี้ 

 - การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 
 - การจัดการเรียนรู้ยาเสพติดในรายวิชาสุขศึกษา 
 - การจัดการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค 
 - การจัดการเรียนรู้ เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 

 2) ครูมีความเข้าใจและสามารถน าตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และ
ควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ส าหรับการจัดการเรียนรู้              
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
 3) ครูมีความเข้าใจในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (นวัตกรรม/
รูปแบบ/ชิ้นงาน /Best Practice) ในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 

 4) ครูมีความพึงพอใจทีดี่ต่อการเข้ารับการนิเทศ เข้าใจและพร้อมรับการนิเทศ 
 5) รายงานผลการนิเทศสรุปผลได้ดังเอกสารแนบ (ภาคผนวก หน้าที่ 39) 
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       5. ชื่อโครงการ  การนิเทศผลการด าเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์ อีดี           
ที่มีความภาคภูมิใจและประสบความส าเร็จ 

            5.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 5.1.1) เชิงปริมาณ 
 นิเทศทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี และ
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ จ านวน ๓7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100    
 5.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) ครูมีความรู้ และมีความเข้าใจและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

 2) มีความเข้าใจการจัดท าแผนการด าเนินงานที่ส่งผลในการสร้างนวัตกรรม      
การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
 
 6. ชื่อโครงการ การนิเทศ ตรวจ ติดตามการด าเนินงานโครงการดอกผลเพื่อโครงการอาหาร

กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาประจ าปี 2563 
      6.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  6.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) การนิเทศ ตรวจ ติดตามการด าเนินงานโครงการดอกผลเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา แระจ าปี 2563 ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือช่วยเหลือโรงเรียนในการแก้ปัญหา
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการและช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลขาดแคลนอาหารของ
นักเรียน ทั้งหมด 12 โรงเรียน ประกอบด้วย 
  

ที ่ โรงเรียน 
1 โรงเรียนบ้านหนองโก  
2 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 
3 โรงเรียนบ้านล าพระ  
4 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 
5 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 
6 โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี 
7 โรงเรียนโรตารี่1 บ้านพุน้ าร้อน 
8 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 
9 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 

10 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง 
11 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 
12 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 
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 6.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) จากการนิเทศ ตรวจ ติดตามการด าเนินงานโครงการดอกผลเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  ประจ าปี 2563 พบว่า ทั้ง 12 โรงเรียนสามารถด าเนินโครงการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีแนวทางช่วยเหลือโรงเรียนในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการและ
ช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลขาดแคลนอาหารของนักเรียน  มีการด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และการด าเนินงานกองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจน) ให้กับนักเรียน   
ทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบต่างๆ ในสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับนักเรียนปกติและนักเรียนพิการ
เรียนรวมได้อย่างมีคุณภาพ   
  

6. กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
      1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
           1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
   1) สถานศึกษา จ านวน ๑๗๐ แห่ง รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment 
Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   
    2) สถานศึกษา จ านวน ๒๑ แห่ง เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในแต่ละด้านระดับดีข้ึนไปร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป  
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
   1) สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาภาพรวมระดับปฐมวัยระดับดีขึ้นไป จ านวน  169 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  และสามารถ
จ าแนกผลการประเมินได้ดังนี้ 
         มาตรฐานที่ ๑         
              ระดับยอดเยี่ยม   จ านวน  44   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 26.04 
             ระดับดีเลิศ        จ านวน  86   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 50.89 
              ระดับด ี            จ านวน  39   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 23.07 
             ระดับปานกลาง   จ านวน    -    แห่ง   คิดเป็นร้อยละ     - 
             ระดับก าลังพัฒนา จ านวน    -   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ     - 
          มาตรฐานที่ ๒         
                 ระดับยอดเยี่ยม   จ านวน  37 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 21.89 
                       ระดับดีเลิศ        จ านวน  87   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 51.48 
              ระดับด ี            จ านวน  45   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 26.63 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 258 

 

             ระดับปานกลาง     จ านวน   -  แห่ง   คิดเป็นร้อยละ - 
             ระดับก าลังพัฒนา  จ านวน   -  แห่ง   คิดเป็นร้อยละ - 
             มาตรฐานที่ ๓         
     ระดับยอดเยี่ยม    จ านวน  44  แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 23.67 
             ระดับดีเลิศ         จ านวน  86  แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 50.89 
              ระดับด ี             จ านวน  43 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 25.44 
     ระดับปานกลาง     จ านวน   -   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ - 
             ระดับก าลังพัฒนา  จ านวน   -   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ - 
  2) สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับดีขึ้นไป จ านวน  170 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  และ
สามารถจ าแนกผลการประเมินได้ดังนี้ 
          มาตรฐานที่ ๑         
              ระดับยอดเยี่ยม   จ านวน  14   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 8.24 
             ระดับดีเลิศ        จ านวน  84   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 49.41 
              ระดับด ี            จ านวน  72   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 42.35 
             ระดับปานกลาง   จ านวน    -   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ - 
             ระดับก าลังพัฒนา จ านวน    -   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ - 
           
        มาตรฐานที่ ๒         
                 ระดับยอดเยี่ยม   จ านวน  27   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 15.88 
             ระดับดีเลิศ        จ านวน  85   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 50.00 
              ระดับด ี            จ านวน  58   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 34.12 
             ระดับปานกลาง   จ านวน    -   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ - 
              ระดับก าลังพัฒนา จ านวน    -   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ - 
 
              มาตรฐานที่ ๓         
             ระดับยอดเยี่ยม    จ านวน  23 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 13.53 
             ระดับดีเลิศ         จ านวน  89  แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 52.35 
              ระดับด ี             จ านวน  58 แห่ง   คิดเป็นร้อยละ 34.12 
             ระดับปานกลาง    จ านวน    -   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ - 
             ระดับก าลังพัฒนา  จ านวน   -   แห่ง   คิดเป็นร้อยละ – 
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  3) สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับปฐมวัย  
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จ านวน 50 แห่ง  ซึ่งได้การรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการ 
สมศ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จ านวน 21 แห่ง  และมีผลการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ในแต่ละด้าน
ระดับ “ดี” ขึ้นไป จ านวน 21 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกในระยะที่ 1 การประเมิน SAR ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ล าดับ 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  

ก.พ.-มี.ค.
64 

2 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี) ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

3 
โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์
บ ารุง) 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

ช่วงเดือน  

พ.ค.-ส.ค.64 

4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา64(บ้านหนองเกตุ) ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

5 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

6 โรงเรียนบ้านเขาถ้ า 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 
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ล าดับ ชื่อสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา
ปฐมวัย 

ระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน หมายเหตุ 

มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 มฐ.1 มฐ.2 มฐ.3 

13 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ าร้อน 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 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 
(ค าวอนประชานุกูล) 

ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

18 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) ด าเนินการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกแห่ง
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  จ านวน 9 เครือข่าย และสามารถจ าแนก
ผลการประเมินได้ดังนี้ 
 -  การสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๑  ได้ด า เนินการสัง เคราะห์               
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จ านวน 1๖๙ แห่ง พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีจ านวนครูผู้สอน
ระดับ ปฐมวัย ต่ ากว่า 10 คน (ร้อยละ ๗๒.7๘) มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน 1๔๘ แห่ง (ร้อยละ 8๗.๕๗)   
ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน ๒๑ แห่ง (ร้อยละ ๑2.๔๓) สถานศึกษา มีจ านวนนักเรียน ต่ ากว่า 50 
คน (ร้อยละ 42.47) มากกว่า  50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน (ร้อยละ ๓๐.๗๗) และจ านวนนักเรียนมากกว่า 
100 คนขึ้นไป  (ร้อยละ ๕๘.๕๘)  เป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ปกติทั่วไป 1๖๙ แห่ง (ร้อยละ 
๑๐๐.๐๐)  
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 ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม สถานศึกษามีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีเลิศและ
ยอดเยี่ยม จ านวน 129 แห่ง (ร้อยละ 76.33) และระดับดี จ านวน 40 แห่ง (ร้อยละ 23.70) โดยมี    
ผลประเมินแยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม   
จ านวน 125 แห่ง (ร้อยละ 73.96) ระดับดี จ านวน 44 แห่ง (ร้อยละ 26.04)  มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและ  การจัดการ มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม จ านวน 132 แห่ง (ร้อยละ 78.11) 
ระดับดี จ านวน 37 แห่ง (ร้อยละ 21.89) มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ        
มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม จ านวน 129 แห่ง (ร้อยละ 76.33) ระดับดี จ านวน 40 แห่ง                
(ร้อยละ 23.67)     
  - การสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต ๑  ได้ด าเนินการสังเคราะห์ผล          
การประเมินตนเองของสถานศึกษา จ านวน 170 แห่ง พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีจ านวนครูผู้สอน
การศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน   ต่ ากว่า 10 คน (ร้อยละ ๗๒.7๘) มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน 1๔๘ แห่ง 
(ร้อยละ 8๗.๕๗)  ไม่มีผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน ๒๑ แห่ง (ร้อยละ ๑2.๔๓) สถานศึกษามีจ านวน
นักเรียนต่ ากว่า 50 คน (ร้อยละ 42.47) มากกว่า  50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน (ร้อยละ ๓๐.๗๗) และ
จ านวนนักเรียนมากกว่า 100 คนขึ้นไป    (ร้อยละ ๕๘.๕๘)  เป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ปกติทั่วไป  
1๖๙ แห่ง (ร้อยละ ๑๐๐.๐๐)  
  ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม สถานศึกษามีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีเลิศ
และยอดเยี่ยม จ านวน 129 แห่ง (ร้อยละ 76.33) และระดับดี จ านวน 40 แห่ง (ร้อยละ 23.70)      
โดยมีผลประเมินแยกเป็นรายมาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม 
จ านวน 125 แห่ง     (ร้อยละ 73.96) ระดับดี จ านวน 44 แห่ง (ร้อยละ 26.04)  มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม จ านวน 132 แห่ง (ร้อยละ 78.11)   
ระดับดี จ านวน 37 แห่ง (ร้อยละ 21.89) มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ        
มีระดับดีเลิศและยอดเยี่ยม จ านวน 129 แห่ง (ร้อยละ 76.33) ระดับดี จ านวน 40 แห่ง               
(ร้อยละ 23.67)   
  - ด าเนินการตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมิน และสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑  มีสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จ าแนกได้เป็น
ประเภท ดังนี้ 
 1)  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน   โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 
 2)  โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี) 
 3)  โรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัด  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
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7. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
      1. ชื่อโครงการ พัฒนางานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ

การศึกษา 

          1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ   

 1) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 จัดท าข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้อง 
        2) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 100 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการจัดการศึกษาท้ังทางระบบอิเล็กทรอนิกส์และการติดตามเชิงประจักษ์ 
           3) สถานศึกษาในสังกัด ร้อยละ 80 สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา  

  4) มีการจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
1 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
            1) สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และการด าเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของต้นสังกัดได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับปัจจัย 
กระบวนการ และผลผลิต 
  2) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศระบบ
บริหารงาน 4 ฝ่าย ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 3) สถานศึกษาน าผลการนิ เทศ ติดตามไปปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพ                    
การจัดการศึกษา 

 

8. งานอ่ืน ๆ 
      1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
          1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                1.1.1) เชิงปริมาณ 
 ไดเ้ข้ารับการอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนาทางวิชาการ จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้    

                1)  การอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา"การสอนเพศวิถีศึกษา : 
การพัฒนาการเรียนรู้แบบ E – learning เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน" วันที่ 7 ตุลาคม 2563 

  2) การรับฟังการน าเสนอผลงานวิจัย โครงการ Grit Model  ของ บริษัท ผลิต
ไฟฟ้า ราชบุรี จ ากัด  ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564   
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                3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือรูปแบบการะบวนการเรียนรู้แบบ MCRU 
Meta Active Learning ที่สัมพันธ์กับ eDLTV มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 17-18 
พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 4) เข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการจัดท าแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 5) อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างโครงการ  กับ
ยุทธศาสตร์และแผนระดับรอง และการน าเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) (15 ชั่วโมง) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2564   

 6)  อบรม Online หัวข้อเลือกหนังสือเพ่ือให้ตอบโจทย์การพัฒนาการเรียนรู้
ปฐมวัย ของบริษัท NANMEEBOOK วันที่ 17 มกราคม 2564 

 7) อบรม Online หัวข้อ แนวทางการจัดการเรียนรู้ผ่าน Online ระดับ               
ชั้นอนุบาล ของบริษัท NANMEEBOOK วันที่ 23 มกราคม 2564 

 8)  ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด วันที่ 15-17 มีนาคม 2564 

 9) การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบและส ารวจความจ าเป็นและ   
ความต้องการใช้ระบบโครงการแพลตฟอร์มบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนพ้ืนที่
ชายขอบในภูมิภาคตะวันตก เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในวันพฤหัสบดีที่ 
25 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138) ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

 10) ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  วันที่ 25 
มีนาคม 2564 

 11) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประจ าปี 2565 ถึง 2569 วันที่ 1 เมษายน 2561 ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 

 12) อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้   
แบบ Active Learning ระดับภาคสงฆ์ที่ 15 (ครั้งที่ 1) วันที่ 28 เมษายน 2564 

 13) การอบรมออนไลน์หลักสูตร  Computing Science Genius หัวข้อ “นวัตกรรม
การศึกษาสร้างสรรค์การเรียนรู้ยุคดิจิทัล” (โครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2564) วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 ของโครงการคอนเน็กซ์อีดี 

 14) เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรทางการศึกษา โดยเข้า
รับการปฐมนิเทศทางระบบ Zoom ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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 15) อบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรทางการศึกษาโดย
แอพพลิเคชั่น ZOOM ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
(Video Conference)วันที  28 พฤษภาคม 2564    

 16) ประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM พิจารณาตารางก าหนดการจัดอบรม
สร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเท้นต์ พิจารณาคัดเลือกครูผู้สร้างคอนเท้นต์โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ
การจัดการเรียนการสอนส าหรับโรงเรียนพ้ืนที่ชายขอบในเขตภูมิภาคตะวันตก เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล วันที่ 4 มิถุนายน 2564 

  17) ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียน
ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่                 
7 มิถุนายน 2564   

 18) การประชุมพัฒนาบุคลากรเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่าง
วันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2564 โดยใช้รูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้ศึกษานิเทศก์ในการด าเนินงานแผนการจัดการเรียนรู้ยาเสพติดในรายวิชาสุขศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 19) การอบรมออนไลน์หลักสูตรการใช้งานแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ VLearn และวิเคราะห์ VClass ส าหรับศึกษานิเทศก์ภายใต้โครงการโรงเรียนคอนเน็กซ์ อีดี วันที่ 22 
มิถุนายน 2564 อบรมผ่านโปรแกรม V Room 

 20) ได้รับหนังสือเชิญเป็นวิทยากรการอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการศึกษาเรียน
รวม และการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน
วัดเจติยาราม ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงเรียนวัดเจติยาราม 

 21) อบรมพัฒนาความรู้เ รื ่อ งยา เสพติด เนื่อง ในวันต่อต้านยา เสพติด โลก 
ประจ าปี 2564 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 26 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร  

 22) กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองชลบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2564 

 23) การท าหน้าที่นิเทศ ก ากับ ติดตาม พร้อมทั้งตรวจและประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 กรกฎาคม 2564   

 24) การพัฒนา Versant Engl ish  ส าหรับศึกษานิเทศก์ ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) เดือนกรกฎาคม 
– เดือนสิงหาคม 2564  
 25) ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) วันที่ 7 กรกฏาคม 2564 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWiaum3nJQEIlR6EN3tvpiWnQ6r_a3bjd0JHNrQdSFFI1jLdSB-bHlY_AlFc492igJp5s0-RIOosHNNpkE0neRF_qAlM_AkYYdonOJyarppBCVoZuyz2_n2-B2Pr3ERezA&__tn__=*NK-R
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 26) เข้ารับการอบรมพัฒนาศึกษานิ เทศก์ ปี  2564 ส าหรับน าไปพัฒนา
ศึกษานิเทศก์ระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะศึกษานิเทศก์ให้เป็นผู้น าทางวิชาการโดยก าหนดรูปแบบ
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 การอบรมเชิงปฏิบัติการในภูมิภาค ช่วงเดือน สิงหาคม – 
กันยายน 2564    

 27) การประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง (Video Conference) เพ่ือชี้แจง        
การด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. 

  28) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ส าหรับครู
สังกัดส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 

 29) เข้าร่วมประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OWC Forum) ครั้งที่ 4 
เรื่อง EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัล วันที่ 17 สิงหาคม 2564 

 30) อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือน าคู่มือการ
จัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาข้ันพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ 26,27,30 สิงหาคม 2564 

 31) เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 “นวัตกรรม
การศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่าง
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 

 32) อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน 
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 33) ประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรแกนน าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาในด้านการวัด
และประเมินผลคุณภาพผู้ เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019         
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference ) 
วันที่  17 กันยายน 2564  

 34) เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (ทักษะด้านดิจิทัล) วันที่ 27 กันยายน 2564 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการเข้ารับการอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนาทาง
วิชาการ และสามารถน าแนวทางในการเข้ารับการอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนาทางวิชาการมาต่อยอด   
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เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการนิเทศการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
 
 2. ชื่อโครงการ โครงการเสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (เขตพื้นที่สุจริต) 
     2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  2.1.1) เชิงปริมาณ 

 1) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1     
เป็นโรงเรียนสุจริตทุกโรงเรียนครบร้อยละ 100 จัดการเรียนการสอนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สร้าง
จิตส านึก และปลูกฝังค่านิยมสุจริต 

 2) บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
จ านวน 79 คนมีคุณลักษณะ 5 ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด  มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ 

 3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integirty and 
Transparency Assessment – ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการประเมิน                     
มีคะแนนเฉลี่ย 98.18 ล าดับที่ 23 อยู่ในระดับ AA  ดังนี้ 
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       2.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณลักษณะ 5 ประการ ในระดับร้อยละ 90 

  2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีผลการประเมิน     
ที่สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 98.18 ล าดับที่ 23 อยู่ในระดับ AA   

      3. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมการคัดลายมือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                3.1.1) เชิงปริมาณ 
  1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 2,070 
คน  ได้รับการพัฒนาการเขียนและคัดลายมือให้ใช้ในการสื่อสารได้ดีขึ้น  และได้รับการยกย่องชิดชูเกียรติ 
   2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะสื่อสารการเขียนได้
อย่างมีคุณภาพ 
 3.1.2) เชิงคุณภาพ 
  1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถจ าแนกผลการประเมินได้  
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ 
หน้าที่  โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /
กิจกรรม ต่าง ๆ  ได้ดังนี้ 

1. กลุ่มงานธุรการ 
 1. ชื่องาน งานจัดระบบงานสารบรรณ 
  1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
    1.1.1) เชิงปริมาณ 
 จากกระบวนงานด้านธุรการ โดยใช้ระบบ AMSS++ ท าให้การท างานด้านงาน สาร
บรรณ ได้รับความรวดเร็ว แม่นย า ชัดเจน ท าให้การท างานของงานธุรการ มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม 
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  และโรงเรียน ได้รับข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ประสานงานได้รวดเร็ว เรียบร้อย 
โดยประมวลผล จ านวนทะเบียนรับหนังสือ จ านวน 2,087 เรื่อง จ านวนทะเบียนส่งหนังสือ จ านวน 
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 เป็นจ านวน  1,648  เรื่อง  
 
 2. ชื่องาน งานการประชุมภายในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 2.1.1) เชิงปริมาณ  
 ในการแจ้งประชุมกลุ่มท าให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารนโยบายการศึกษา 
และแนวปฏิบัติที่ต้องด าเนินการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสนองนโยบายของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตรงประเด็น  
 2.1.2) เชิงคุณภาพ 
 เจ้าหน้าที่ได้ท าความเข้าใจบทบาทหน้าที่และกระบวนการท างาน สามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
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 3. ชื่องาน ประชาสัมพันธ์งานการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  3.1.1)  เชิงปริมาณ  
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 3.1.2) เชิงคุณภาพ 
 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้รับบริการ ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   
มีการติดต่อ สื่อสาร ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทของบุคลากรและการท างาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
สามารถท างานร่วมกันได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

2. กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

 1. ชื่องาน  การด าเนินงานรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

 1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

 1.1.1) เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนในสังกัด จ านวน 173 โรงเรียน ได้รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2564 และน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน 
 2. ประชากรอายุ 3 ปี ได้เข้ารับการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 1 (3 ขวบ) จ านวน 
655  คน 
 3. ประชากรวัย เรียนในเกณฑ์การศึกษาภาคบั งคับได้ เข้ ารับการศึกษา             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  3,881  คน  
 4.  นัก เรียนที่ จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เข้ า เ รีย นต่อในระดับในระดับ              
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  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 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  2.1.1) เชิงปริมาณ 
   โรงเรียนในสังกัดได้รับอนุญาตให้เปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  1  (3 ปีบริบูรณ์)  
ปีการศึกษา 2564 รวม 54 โรงเรียน จ านวนนักเรียน 655 คน 
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  2.2.2) เชิงคุณภาพ 
 เด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ได้รับสิทธิและโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาเพ่ิมขึ้น 

  
 3. ชื่องาน การจัดเก็บหลักฐานทางการศึกษา 
 3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 3.1.1) เชิงปริมาณ 
 1. มีข้อมูลหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 173 
โรงเรียน โดยมีนักเรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษา(ปพ.1:ป) จ านวน 3,769 คน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น (ปพ.1:บ) จ านวน  934 คน 
  2. มีข้อมูลหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลระดับ
ประถมศึกษา (ปพ.1:ป) จ านวน 259 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.1:บ) จ านวน 322 คน ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1:พ) จ านวน 82 คน 
 3.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1. มีข้อมูลแสดงผลการจบการศึกษาของทุกโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษา      
และในทุก ๆ ปี ส าหรับให้บริการ ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่สถานศึกษา หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป  
 2. มีข้อมูลสารสนเทศผู้จบการศึกษาของทุกโรงเรียนไว้ส าหรับตรวจสอบวุฒิ
ทางการศึกษา 
 
 4. ชื่องาน การจัดซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา 
 4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  4.1.1) เชิงปริมาณ 
  สถานศึกษาในสังกัดมีแบบพิมพ์ทางการศึกษาไว้ใช้ในงานทะเบียนวัดผลประเมินผล 
โดยในปี 2564 มีการด าเนินการจัดซื้อให้กับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จ านวน 83 โรงเรียน  สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  (โรงเรียนเอกชน) จ านวน 
6 โรงเรียน รายละเอียดดังเอกสารตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 4.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1. สถานศึกษาในสังกัดมีแบบพิมพ์ทางการศึกษาไว้ใช้ในงานทะเบียนวัดผลประเมินผล 
 2. เพ่ือให้บริการสถานศึกษาในการออกเอกสารการจบการศึกษา 
 
 5. ชื่องาน  การเกณฑ์เด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

  ใหเ้ข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 

 5.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

 5.1.1) เชิงปริมาณ 

 1. ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2557 ต้องเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับปีการศึกษา 2564 ที่มีชื่อและที่อยู่ตาม ทร.14  ในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาในสังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  จ านวน  4,447  คน ได้เข้าเรียน จ านวน 
4,407 คน ไม่มีตัวตน  ในพื้นที่ จ านวน 39 คน และถึงแก่กรรม จ านวน 1 คน  สรุปผลการเกณฑ์เด็กเข้า
เรียนประจ าปีการศึกษา 2564  คิดเป็นร้อยละ 100   

 2.  มีข้อมูลประชากรวัยเรียนที่ เกิดปี พ.ศ.2557 ต้องเข้าเรียนตามเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ที่มีชื่อและท่ีอยู่ตาม ทร.14 ในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับสังกัดอ่ืน รวมทั้งสิ้น  850 คน 

 5.1.2) เชิงคุณภาพ 

 1. ประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2557 ต้องเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ 
ปีการศึกษา 2564 ที่มีชื่อและที่อยู่ตาม ทร.14  ในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค  และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกคน 

 2. มีข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2557 ต้องเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษา
ภาคบังคับ ปีการศึกษา 2564 ที่มีชื่อและที่อยู่ตาม ทร.14 ในเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ไปเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา ภาค
บังคับสังกัดอ่ืน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดต่อไป ใน
อนาคต 
 
 6. ชื่องาน การประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ             
  ปีการศึกษา 2565 และการประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 6.1.1) เชิงปริมาณ 
 1. มีบัญชีรายชื่อข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2558 ต้องเข้าเรียนตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 รวมทั้งสิ้น 4,447  คน แยกตามเขตพ้ืนที่บริการของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รวม 175 โรงเรียน  
 2. มีรายละเอียดเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ระดับประถมศึกษา จ านวน 175  โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 30 โรงเรียน            
 3. มีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ ปีการศึกษา 2565 และการประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปี
การศึกษา 2565 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี 
  6.1.2) เชิงคุณภาพ 
  1. มีบัญชีรายชื่อข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ.2558 ต้องเข้าเรียนตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2565 แยกตามเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
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  2. มีรายละเอียดเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นปัจจุบันครอบคลุมครบ
ทุกพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1           
  3. มีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ ปีการศึกษา 2565 และการประกาศจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2565 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี เพ่ือให้สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษ า
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ใช้ในการแจ้งผู้ปกครองให้ส่งเด็กเข้าเรียน 

 7. ชื่องาน  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่
สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ปีงบประมาณ 2564  

  7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  7.1.1) เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรีเขต 1 จ านวน 11 โรงเรียน ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามโครงการ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 
284,000 บาท 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโครงการพัฒนาการ   
จัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ) ที่เน้น
ทักษะทั้ง 3 ด้าน คือ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาการ รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ 
 7.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตาม
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโครงการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ) ที่
เน้นทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และทักษะวิชาการ เป็นไปตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

        
 8. ชื่องาน การศึกษาต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีการศึกษา 2564 

 8.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
   8.1.1) เชิงปริมาณ 
 1. บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือนักเรียนที่มีความประสงค์เรียนต่อศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีผู้ยื่นความประสงค์ขอเรียนต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปี  2564 (ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564) รวมทั้งสิ้น 21 ราย ประกอบด้วย 
 - เรียนต่อ กศน.อ าเภอจอมบึง  จ านวน   13  ราย 
 - เรียนต่อ กศน.อ าเภอเมืองราชบุรี  จ านวน     6  ราย 
 - เรียนต่อ กศน.อ าเภอปากท่อ  จ านวน     1  ราย 
 - เรียนต่อ กศน.อ าเภอด าเนินสะดวก จ านวน     1  ราย 
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 2. มีทะเบียนคุมข้อมูลการส่งเด็กเรียนต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยครบทุกปีการศึกษา 
  8.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1. เด็กที่มีฐานะยากจน หรือไม่มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระบบจนจบการศึกษา
ภาคบังคับและมีอายุยังไม่ครบ 16 ปีบริบูรณ์ แต่มีความประสงค์ศึกษาต่อศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้เข้ารับการศึกษาต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค 
 2. เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 3. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันมีอัตราลดลง 

 9. ชื่องาน การแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 

 9.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  9.1.1) เชิงปริมาณ 
  ด าเนินการติดตามเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563  รวมทั้งสิ้น  36  ราย   
ผลปรากฏ ดังนี้ 
 1. กลับเข้ามาเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับ  จ านวน     7  ราย 
 2. มีความประสงค์เรียนต่อ กศน.    จ านวน   23  ราย 
 3. ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์(ไม่มีตัวตนในพื้นที่)  จ านวน     6  ราย 
สรุปข้อมูลเด็กออกกลางคัน ปีการศึกษา 2563 คิดเป็นร้อยละ 0 
  9.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1. เด็กออกกลางคันสามารถกลับเข้ามาเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับหรือ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึงและเสมอภาค 
 2. เด็กสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. เด็กได้รับความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา และความช่วยเหลือในด้านการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น 
 4. เด็กได้รับโอกาสและทางเลือกที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีความสุข 
 
 10. ชื่องาน  การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 และการรายงานผลการด าเนินงาน 

ก ากับ ติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 

 10.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

  10.1.1) เชิงปริมาณ 

 1. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
จ านวน 175  โรงเรียน  ด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและแจกให้กับนักเรียนครบทุกคน 
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 2. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
จ านวน 175 โรงเรียน ด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามแนวทางที่ก าหนด และเป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐ   

  3. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
จ านวน 175 โรงเรียน มีหลักฐานทะเบียนคุมการแจกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดให้แก่นักเรียน 

 10.1.2) เชิงคุณภาพ 

 1. นักเรียนได้รับหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดครบทุกคน เสมอภาค ทั่วถึง โปร่งใส
และเป็นธรรม 

 2. สถานศึกษาด าเนินการจัดท าหลักฐานเอกสารประกอบการจัดซื้อถูกดต้องและ
เป็นไป ตามระเบียบของทางราชการที่ก าหนด 

  3. สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 4. สถานศึกษาด าเนินการควบคุมการรับ แจกจ่ายหนังสือเรียน และแบบฝึกหัด
ครบถ้วน 
 
 11. ชื่องาน การขออนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
 11.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 11.1.1) เชิงปริมาณ 
 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1   
ได้รับการอนุมัติเก็บเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  และโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)   

 11.1.2) เชิงคุณภาพ 

 1. สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. สถานศึกษาสามารถเพ่ิมศักยภาพให้ครูผู้สอนและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

 3. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนด้านอ่ืนๆ ได้มากขึ้น เช่น 
ด้านภาษาด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 
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 12. ชื่องาน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
 12.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 12.1.1) เชิงปริมาณ 
 1. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ได้รับอนุญาตให้จัด มีจ านวน 3 ครอบครัว คือ  

 1.1 ครอบครัวนางสาวอัญชนา  พงษ์ธรรมรักษ์  จัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ให้แก่เด็กหญิงเอวา  ลิมมหาชัย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 -6 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕62 เป็นต้นไป ณ 
โรงเรียนกวดวิชาซีไอซี  เลขท่ี 37/4 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ต าบลหน้าเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   

 1.2 ครอบครัวนางวัลลิกากร  สุขหนองบึง จัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้แก่
เด็กหญิงอินทิพร สุขหนองบึง  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕62 เป็นต้นไป ณ 
บ้านเลขท่ี 36/6 หมู่ 5 ถนนเขางู ต าบลเจดีย์หัก อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 1.3 ครอบครัวนางสาวบุษปวัน  ศรีกุลนาวา จัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้แก่
เด็กหญิงติณนา  วิเศษหล้า ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 – 3)  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕63 เป็นต้นไป  
ณ บ้านเลขที่ 67/3 หมู่ 7 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  ซึ่งมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ชุมชน, สื่อการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยครอบครัว 

  2. การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวทั้ง 3 ครอบครัว ผู้จัดการศึกษา
ครอบครัว มีความพร้อมและมีศักยภาพ สามารถจัดการศึกษาให้บุคคลในครอบครัวได้ 

 12.2.2) เชิงคุณภาพ 

 เป็นการศึกษาทางเลือกเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่ประสงค์จะ
เรียนในระบบการศึกษาปกติ ซึ่งมีเหตุผลมาจากพ้ืนฐานของบุคคลตามปรัชญาความเชื่อทางการศึกษาและ
การเรียนรู้โดยครอบครัว 

 
 13. ชื่องาน งานขออนุญาตพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 13.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 13.1.1) เชิงปริมาณ  
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 
3 แห่ง ที่ขออนุญาต จากจ านวน 173 แห่ง สามารถปฏิบัติตามระเบียบได้ถูกต้อง โดยมีโรงเรียนที่ขอ
อนุญาต ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน จ านวนเด็ก กิจกรรม 
บ้านสวนผึ้ง 2 คน ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE  

สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 25   
บ้านสวนผึ้ง 3 คน ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก  

ชมรม TO BE NUMBER ONE  ครั้งที่  4  
(RATCHABURI TO BE NUMBER ONE 
CAMP) 
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บ้านน้ าพุร้อน 8 คน มินิวอลเลย์บอล ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่  21 (ปีที่ 39) 

 13.1.2 ) เชิงคุณภาพ   
 1.โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในมาตรการในการพานักเรียน นักศึกษาไปนอก
สถานศึกษา และเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี และยุวกาชาด  
 2. โรงเรียนเข้าใจขั้นตอนการขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา และสามารถ
ด าเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 

 

 14. ชื่องาน  โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน : ระดับเขตพื้นที่ 

 14.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 14.1.1) เชิงปริมาณ  
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 
2 แห่ง เข้าร่วมการคัดเลือกแยกเป็น ประเภทนักเรียน 1 แห่ง ได้แก่ เด็กหญิงอภิญญา   ชาตินาฝาย  
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)  และประเภทสถานศึกษา 1 แห่ง ได้แก่  โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี 
 14.1.2) เชิงคุณภาพ   
 โรงเรียนและนักเรียนที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกมีจ านวนเพิ่มข้ึนในทุกปี 
 

 15. ชื่องาน  โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา  ต่อยอด  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ าใจและความหวัง” สถานศึกษาน าร่อง ระยะที่ 1 
และ   ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) 

 15.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 15.1.1 ) เชิงปริมาณ   
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา  ต่อยอด  ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง 
นา แห่งน้ าใจและความหวัง” สถานศึกษาน าร่อง ระยะที่ 1 และระยะที่ 1 (เพ่ิมเติม) จ านวน 1 แห่ง จาก 173 
แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 
 15.1.2) เชิงคุณภาพ   
 1. โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยเปลี่ยนห้องเรียนจากห้องเรียน
คลาสรูมเป็นห้องเรียนโลกกว้าง  
 2. โรงเรียนสามารถด าเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ในทุกเง่ือนไขของพ้ืนที่ 
 3. โรงเรียนเปลี่ยนวิธีการเรียนจากนักเรียนเป็นผู้เรียน พลิกห้องเรียนเป็นนักเรียนน า ครูแนะ           
 4. โรงเรียนสามารถเปลี่ยนวิธีการสอนจากครูเป็นผู้สอน เป็นนักเรียนค้นคิด 
วางแผน ทดลองท า  
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 16. ชื่องาน  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ

การศึกษาภาคบังคับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 16.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 16.1.1) เชิงปริมาณ 
 เด็กยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการฝึกอาชีพ  
หลักสูตร  ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จ านวน  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 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ 
 ก ากับ ดูแลสถานศึกษาที่ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ในความรับผิดชอบ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 12 แห่ง พร้อมทั้งเน้นย้ าให้มีการคัดกรอง
นักเรียนที่มีความจ าเป็นจริงๆ ในการกู้ยืมเงินกองทุนฯ และสร้างจิตส านึกในการช าระเงินคืนภายหลังจบการศึกษา
และมีงานท า ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (จ านวนนักเรียนที่กู้เงินกองทุนฯ ประจ าปีการศึกษา 2564) 
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 1. โรงเรียนนารีวิทยา      จ านวน   23   ราย 
 2. โรงเรียนดรุณาราชบุร ี     จ านวน   25   ราย 
 3. โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ    จ านวน   66   ราย 
 4. โรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)  จ านวน     0   ราย 
 5. โรงเรียนธรรมจาริณ ี     จ านวน     0   ราย 
 6. วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี   จ านวน  407  ราย 
 7. วิทยาลัยดรุณาราชบุรีโปลี่เทคนิค   จ านวน      0  ราย 
 8. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี    จ านวน    21  ราย 
 9. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี     จ านวน  165  ราย 
 10. วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ    จ านวน    43  ราย 
 11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี   จ านวน    72  ราย 
 12. ศูนยแ์พทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก   จ านวน      0  ราย 

รวม  822  ราย 
  
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาที่ด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สามารถด าเนินงานให้นักเรียน 
นักศึกษากู้ยืมได้ทันเวลาที่ก าหนดในระบบ e-Student loan  
 
 2. ชื่องาน งานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรทุนการศึกษา 
 2.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  2.1.1) เชิงปริมาณ 
  1. จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ฐานะยากจนและด้อยโอกาส จากส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดราชบุรี จ านวน 200 คน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 400,000 บาท 
 2. ประสานขอความอนุเคราะห์มูลนิธิเสริมกล้า ในการพิจารณาเงินทุนช่วยเหลือ
นักเรียนยากจนสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเรียนดีแต่ยากไร้ จ านวน  64  คน และทุนการศึกษาเพ่ือ
เด็กพิการและทุพพลภาพ จ านวน  16  คน รวมทั้งหมด  80  คน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 
บาท 
 3. ประสานงานขอความอนุเคราะห์ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดราชบุรี ในการช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนผู้ยากไร้ จ านวน  58 คน ๆ  ละ 1,000 บาท รวม 58,000  บาท 
 4. ประสานส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ขอรับทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ให้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จ านวน 3 คน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 
4,500 บาท 
 2.1.2) เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์หรือได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ได้รับความช่วยเหลือ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามศักยภาพ 
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 3. ชื่องาน งานวันเด็กแห่งชาติ 
 3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 3.1.1) เชิงปริมาณ 
 ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดเพ่ือรับรางวัล ดังนี้ 
  1. ประเภท เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ได้แก่  
  - นายสมยศ   สิงทอง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนวัดน้ าพุ 
 2. ประเภท บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ได้แก่ 
 - นายสุรเชษฐ์   กาญจนสินธ์   ชมรมศรศิลป์นาฏมวยไทย โรงเรียนวัดน้ าพุ 
 3. ประเภท กลุ่มเด็กและเยาวชน ได้แก่ 
 - ชมรมศรศิลป์นาฏมวยไทย โรงเรียนวัดน้ าพุ 
 การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจ าปี 2565 จ านวน 1 คน  ได้แก่ เด็กชายรพีวิชญ์  
จิรมิตรมงคล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนดรุณาราชบุรี   
 3.1.2) เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับขวัญก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน  และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน        
ในโรงเรียน และสังคม สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่นได้ 

 

 4. ชื่องาน การคัดเลือกเด็กเพื่อเข้ารับประกาศเกียรติคุณ“วัฒนธรรมวินิต” 

 4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 4.1.1) เชิงปริมาณ 
 ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนในสังกัดเพ่ือรับรางวัล ได้แก่ เด็กหญิงปณตพร  ดีพิจารณ์  นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 
 4.3.2) เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้รับขวัญก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในโรงเรียน                       
และสังคม สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่นักเรียนคนอื่นได้ 

 

 5. ชื่องาน งานทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ 
 5.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 5.1.1) เชิงปริมาณ 
   คัดเลือกนักเรียนเพ่ือรับทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนที่สนใจเรียนทางสาย
วิทยาศาสตร์ ของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
ร าไพพรรณี  ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน  1  คน  ได้แก่  เด็กหญิงชุติกานต์  มั่นคง  นักเรียน    
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
 5.1.2) เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนที่มีความสนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระบรม
ราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี   เป็นขวัญและ
ก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียนมากยิ่งขึ้น  
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 6. ชื่องาน ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน (cct) 

 6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

 6.1.1) เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 177 โรงเรียน ด าเนินงานระบบคัดกรองนักเรียน
ยากจนตามปฏิทินการด าเนินงานในแต่ละภาคเรียน เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 
โดยมีนักเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จ านวน   3,664 คน ๆ ละ 
2,000 บาท เป็นเงิน  7,328,000  บาท 

 6.1.2) เชิงคุณภาพ 

 นักเรียนที่มีฐานะยากจนผ่านระบบการคัดกรองจากสถานศึกษาได้รับเงิน
ทุนอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานและได้รับการดูแลอย่างเสมอภาคกัน สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ระดับหนึ่ง  

 

 7. ชื่องาน งานโครงการหารายได้ระหว่างเรียน 
 7.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  7.1.1) เชิงปริมาณ           
 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนขยายทางโอกาสในสังกัด จ านวน 30 แห่ง  
แจ้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.3) เพ่ือสมัครเข้าท างานช่วงปิดภาคเรียนกับส านักงานจัดหางาน
จังหวัดราชบุรี 
 7.1.2) เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้ท างานหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ความถนัด
ของตนเองในการท างานหรืออาชีพในอนาคตรายได้แบ่งเบาภาระของครอบครัว 
 
4. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 1. ชื่องาน การแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี   
  1.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  1.1.1) เชิงปริมาณ มีสถานศึกษาในสังกัดขอแต่งตั้งกลุ่ม กอง และผู้บังคับบัญชา ดังนี้ 

1. แต่งตั้งกลุ่มลูกเสือโรงเรียน จ านวน 8 โรงเรียน 
2. แต่งตั้งกองลูกเสือวิสามัญ จ านวน - กอง 
3. แต่งตั้งกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จ านวน 44 กอง 
4. แต่งตั้งกองลูกเสือสามัญ จ านวน 27 กอง 
5. แต่งตั้งกองลูกเสือส ารอง จ านวน 11 กอง 
6. แต่งตั้งผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ จ านวน - กอง 
7. แต่งตั้งผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จ านวน 51 ราย 
8. แต่งตั้งผู้ก ากับลูกเสือสามัญ จ านวน 37 ราย 
9. แต่งตั้งผู้ก ากับลูกเสือส ารอง จ านวน 12 ราย 
10. แต่งตั้งรองผู้ก ากับกองลูกเสือวิสามัญ จ านวน - ราย 
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11. แต่งตั้งรองผู้ก ากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จ านวน 137 ราย 
12. แต่งตั้งรองผู้ก ากับกองลูกเสือสามัญ จ านวน 62 ราย 
13. แต่งตั้งรองผู้ก ากับลูกเสือส ารอง จ านวน 15 ราย 
14 แต่งตั้งผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดราชบุรี จ านวน 1 ราย 
15. แต่งตั้งรองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดราชบุรี จ านวน - ราย 
16. แต่งตั้งผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน จ านวน 17 ราย 
17. แต่งตั้งรองผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน จ านวน 29 ราย 
18. เจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัด จ านวน - ราย 
19. แต่งตั้งผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน จ านวน 7 กลุ่ม 
20. แต่งตั้งรองผู้ก ากับกลุ่มลูกเสือโรงเรียน จ านวน 4 กลุ่ม 
21. แต่งตั้งกองเนตรนารี สามัญ จ านวน 2 กอง 
22. แต่งตั้งกองเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ จ านวน 1 กอง 
23. แต่งตั้งผู้ก ากับเนตรนารี สามัญ จ านวน 2 ราย 
24. แต่งตั้งรองผู้ก ากับเนตรนารี สามัญ จ านวน 3 ราย 
25. แต่งตั้งรองผู้อ านวยการลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 2 ราย 

   
  1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 สถานศึกษาในสังกัดได้แต่งตั้ง ผู้บังคับบัญชาถูกต้องตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วย การปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509, 2522, 2525, 2528 และ 2529 ข้อ 
64 การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการสานักงานลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อ านวยการ
ลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี และตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 ข้อ 7 ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตาม
เขตจังหวัด   
 
 2. ชื่องาน การแต่งตั้ง กลุ่ม กองลูกเสือ และหมู่เนตรนารี 
  2.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  2.1.1) เชิงปริมาณ สถานศึกษาในสังกัดขอแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือ  และกองลูกเสือ  ดังนี้   
 1. กลุ่มลูกเสือ จ านวน   3    โรงเรียน   8  กลุ่ม  ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวน(กลุ่ม) 
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา 3 
2 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 3 
3 โรงเรียนรัตนราษฎร์ 2 
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 2. กองลูกเสือที่ขอแต่งตั้ง   จ านวน   4   โรงเรียน   13  กอง ดังนี้       
 2.1 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่     

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวน(กอง) 
1 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา     7 
2 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี     2 
3 โรงเรียนวัดม่วง 1 
4 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 12 
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 2 
6 โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 8 
7 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง     3 
8 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์     1 

 
 กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(ต่อ)    

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวน(กอง) 
9 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1 

10 โรงเรียนวัดหนองเสือ 2 
11 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 1 
12 โรงเรียนวัดนางแก้ว 2 
13 โรงเรียนวัดดอนเสลา 1 
14 โรงเรียนวัดหนองกบ 1 

 2.2 กองลูกเสือสามัญ  

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวน(กลุ่ม) 
1 โรงเรียนสินแร่สยาม 3 
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา     4 
3 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี     4 
4 โรงเรียนบ้านรางม่วง  1 
5 โรงเรียนวัดเขาส้ม     1 
6 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 1 
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 1 
8 โรงเรียนวัดมาบแค     1 
9 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก (สามัคคึวิทยา) 1 

10 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1 
11 โรงเรียนวัดช่องพราน 2 
12 โรงเรียนวัดหนองเสือ 2 
13 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1 
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ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวน(กลุ่ม) 
14 โรงเรียนวัดแก้ว (รัตนบินวิทยาคาร) 1 
15 โรงเรียนวัดแหลมทอง 1 
16 โรงเรียนวัดโชติทายการาม 2 
17 โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 1 

  

 2.3 กองลูกเสือส ารอง 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน จ านวน(กลุ่ม) 
1 โรงเรียนสินแร่สยาม 1 
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา     1 
3 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี     3 
4 โรงเรียนบ้านรางม่วง  1 
5 โรงเรียนวัดม่วง     1 
6 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 1 
7 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 1 
8 โรงเรียนวัดมาบแค     1 
9 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง  1 

10 โรงเรียนบ้านฆ้องน้อย 1 
11 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1 

 2.1.2) เชิงคุณภาพ 
  สถานศึกษาในสังกัดแต่งตั้งกลุ่มและกองลูกเสือถูกต้องตามข้อบังคับคณะลูกเสือ
แห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษ พ.ศ. 2509, 2522, 2525, 2528 และ 2529 ข้อ 64 
การจัดตั้งกลุ่มหรือกองลูกเสือต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการส านักงานลูกเสือแห่งชาติ  หรือผู้อ านวยการ
ลูกเสือจังหวัดแล้วแต่กรณี และตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้ง
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 ข้อ 7 ผู้อ านวยการลูกเสือจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือตาม
เขตจังหวัด  

 

 3. ชื่องาน ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 
 3.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  3.1.1) เชิงปริมาณ   
 1. วิทยากรแกนน าลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด จ านวน 19 คน 
 2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และผู้ก ากับลูกเสือ จากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานลูกเสือ
จังหวัดราชบุรี จ านวน 60 สถานศึกษา ๆ ละ 2 คน รวม 120 คน 
  3. ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา จ านวน 2,400 คน 
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 4. หน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสังกัดส านักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรี 
จ านวน 60 หน่วย 
 3.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ
วิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน 
 2) เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือและตั้งหน่วย
ลูกเสือจิตอาสาในสถานศึกษาได้  
 3)  เพ่ือส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมน าหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสา
พระราชทานไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 4. ชื่องาน  งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์    
รัชกาลที่ 6 ของทุกป ี

 4.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  4.1.1) เชิงปริมาณ  
  มีลูกเสือ – เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จากโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
ลูกเสือเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและถวายราชสดุดี ณ โรงเรียนอนุบาล
ราชบุรี  อ าเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  จ านวน  200  คน 
  4.1.2) เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้มีทักษะทางลูกเสือ มีระเบียบวินัยในตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
มีเหตุมีผล  และมีสติในการใคร่ครวญ  มีจิตส านึกความเป็นชาติไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์  
มีการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ความรู้ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือมากขึ้น   
 5. ชื่องาน  งานประชาสัมพันธ์ด้านกิจการลูกเสือ 
  5.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
 5.1.1) เชิงปริมาณ   
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลูกเสือในด้านต่าง ๆ จ านวน 20 เรื่อง 
  5.1.2) เชิงคุณภาพ   
 กิจกรรมลูกเสือในด้านต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ไปยัง หน่วยงานสถานศึกษา           
ที่เก่ียวข้อง ท าให้หน่วยงานสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมลูกเสือ และการจัดกิจกรรม
ลูกเสือต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี 
 

 6. ชื่องาน  โครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส 
  6.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ เชิงปริมาณ 
  6.1.1) เชิงปริมาณ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3 จ านวน  173  โรงเรียน ได้รับแปรงสีฟันพร้อม     
ยาสีฟันครบทุกคน   
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  6.1.2) เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3  จ านวน 173 โรงเรียน  จะมีสุขภาพฟันที่ดีและ
สามารถแปรงฟันได้อย่างถูกต้อง 
 
 7. ชื่องาน โครงการตรวจติดตามเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

ประถมศึกษาประจ าปี 2564 
  7.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ เชิงปริมาณ 
  7.1.1) เชิงปริมาณ 
 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน 
 1.1 กิจกรรมสนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ จ านวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 
 - โรงเรียนบ้านหนองสีนวล    จ านวน  30,000  บาท 
 -  โรงเรียนบ้านหนองโก    จ านวน  28,000  บาท 
 1.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน จ านวน 1 โรงเรียน 
ดังนี้ 
 - โรงเรียนบ้านหนองสีนวล    จ านวน  49,000  บาท 
 1.3 กิจกรรมการพัฒนาระบบน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน จ านวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 
  - โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) จ านวน  52,000  บาท 
 - โรงเรียนบ้านหนองปรือ    จ านวน  52,000  บาท 
 
 2. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน 
 2.1 กิจกรรมสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน                   
จ านวน 6 โรงเรียน  ดังนี้ 
 - โรงเรียนบ้านหนองสีนวล   จ านวน  15,000  บาท 
 - โรงเรียนบ้านโป่ง   จ านวน  20,000  บาท 
  - โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี  จ านวน  15,000  บาท 
  - โรงเรียนบ้านหนองลังกา   จ านวน  15,000  บาท 
 - โรงเรียนบ้านหนองโก   จ านวน  15,000  บาท 
 - โรงเรียนบ้านเขาช้าง   จ านวน  15,000  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  306,000  บาท  (สามแสนหกพันบาทถ้วน)  
  7.1.2) เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการและมีน้ าดื่มทีส่ะอาดไว้ใช้ดื่มได้ 
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 8. ชื่องาน  โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน 
 8.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
  8.1.1) เชิงปริมาณ  
  โรงเรียนที่ส่งผลงานนวัตกรรมเพ่ือสุขภาวะที่ดีของนักเรียน จ านวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 
 1. โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 
  2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 (บ้านทุ่งกระถิน) 
  3. โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 
  4. โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉนัท์ 
  5. โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) 
   8.1.2) เชิงคุณภาพ   
  โรงเรียนได้มีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ท าให้โรงเรียนมีโอกาส
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี 
 
 9. ชื่องาน ขอความอนุเคราะห์ต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทางนักเรียนชาวต่างประเทศ 
 9.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 9.1.1) เชิงปริมาณ 
 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎร์บ ารุง) รับรอง ด.ญ. MITA  PHADET 
นักเรียน ชาวต่างประเทศ  สัญชาติกัมพูชา 
 9.1.2) เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนได้ต่ออายุการตรวจลงตราหนังสือเดินทางนักเรียนชาวต่างประเทศ  ให้สามารถ
เรียนในโรงเรียนจนจบหลักสูตร 
 

 10. ชื่องาน มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 25 
       10.2 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 10.1.1) เชิงปริมาณ 
 โรงเรียน จ านวน 173 แห่ง  รับทราบแนวทางและด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 25   
 10.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนทุกโรงเรียนปฏิบัติการป้องกันปัญหา                                       
 2. โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหา 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  
 11. ชื่องาน  แผนปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายแบบบูรณการในพื้นที่     

ชุมชนน่าอยู่ที่ท างานปลอดภัย  พ.ศ. 2564-2566 
 11.2 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 11.1.1) เชิงปริมาณ 
 โรงเรียน จ านวน 173 แห่ง  รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ น าโดยยุงลายเชิงรุกในสถานศึกษา  
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 11.1.2) เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคติดต่อ น าโดยยุงลายเชิงรุกในสถานศึกษา  
 12. ชื่องาน  สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 12.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 12.1.1) เชิงปริมาณ 
 โรงเรียน จ านวน 173 แห่ง  รับทราบการป้องกันและควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2019) 
 12.1.2) เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (2019)  และหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรืองานเทศกาลต่าง ๆ  
 

 13. ชื่องาน  ส ารวจความต้องการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  13.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 13.1.1 ) เชิงปริมาณ 
 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 13.1.2) เชิงคุณภาพ 

 โรงเรียนได้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 
(COVID-19) 

 

4. กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ 
 1. ชือ่งาน โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 1.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 กิจกรรมที่ 1  อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด แจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา จ านวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  
 กิจกรรมที่ 2  “ค่ายทักษะชีวิต” On line เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019   จึงจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม  ZOOM Meetings ระหว่าง
วันที่ 30 - 31  สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมพุดพิชญา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 
30 โรงเรียน ๆ ละ 3 คน = 90 คน คร ูจ านวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน = 30 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน 
 กิจกรรมที่ 3  รณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้า บุหรี่ โดยจัดสรรงบประมาณในการ
รณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้า บุหรี่ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-9 จ านวน 9 
โรงเรียน ๆ ละ 3,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์สถานศึกษาปลอดเหล้า บุหรี่ 
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 1.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) ส่งเสริมและสนับสนุนด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
จ านวน 173 โรงเรียน  
 2) สนับสนุนการเฝ้าระวังนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมในพ้ืนที่อ าเภอ 6 อ าเภอ 
 3) คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ และสนับสนุนกิจกรรมการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน จ านวน 9 เครือข่าย 
 1.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) สถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบได้ 
 2)  มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไม่เหมาะสม
ครอบคลุม 6 อ าเภอ 
 3)  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือสามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 

   
“ค่ายทักษะชีวิต” On line 

 

 2. ชื่องาน  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.1 ผลการดำเนินงาน/ผลส าเร็จ 
  2.1.1) เชิงปริมาณ 
   1) ส่งเสริมและสนับสนุนด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
จ านวน 173  โรงเรียน     
 2) สนับสนุนการเฝ้าระวังนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมในพ้ืนที่อ าเภอ 6 อ าเภอ 
 3) คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญเหตุพิเศษ และสนับสนุนกิจกรรมการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน จ านวน 9 เครือข่าย 
  2.1.2) เชิงคุณภาพ 
  1) สถานศึกษาในสังกัดด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบได้ 
 2) มีเครือข่ายในการเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไม่เหมาะสม
ครอบคลุม 6 อ าเภอ 
 3) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือสามารถเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ 
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 3. ชื่องาน  โครงการรณรงคเ์ฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

 3.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 กิจกรรมที่ 1 รณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการด าเนินงาน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ด าเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรม
รณรงค์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรายงานผลการจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่างๆ เพ่ือสื่อสารถึง
ความรักทุกรูปแบบ ตามแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
 ผลการด าเนินงาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
ด าเนินการจัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจ าปี 2564 ภายใต้
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดกิจกรรมประกวด
คลิปสั้นโดยใช้แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เช่น TikTok มีความยาวคลิปไม่เกิน 30 วินาที เพ่ือสื่อสารถึงความรักทุก
รูปแบบ เช่น ระหว่างเพ่ือน ระหว่างคนในครอบครัว/สังคม ตามกรอบแนวคิดของการส่งเสริมความรักทุก
รูปแบบมีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้ก าลังใจกันในวันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัวปลอดภัยและ
โรงเรียนปลอดภัย (Happiness Valentine’s Day : safety family and safety school) ตามแนวทางการ
ด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการประกวด ดังนี้  
 รางวัลชนะเลิศ อันดับ  1 เงินรางวัล  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  
ได้แก่  นายณัฐดนัย แสงมณี โรงเรียนบ้านหนองปากชัฏ  
 รางวัลชนะเลิศ อันดับ  2 เงินรางวัล  700 บาท พร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่  
นางสาวพินทุสร อมรสันต์ โรงเรียนวัดหนองตาหลวง  
 รางวัลชนะเลิศ อันดับ  3 เงินรางวัล  500 บาท พร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่ 
นางสาวสุชาวดี ทุกเครือ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)  
 รางวัลชมเชย รับ เกียรติบัตร  จ านวน 17 โรงเรียน มีการมอบเงินรางวัล
และเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมปักษาสวรรค์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
 3.1.1) เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัด จ านวน 173 โรงเรียน 
 3.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 173 โรงเรียน ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการรณรงค์เฝ้า
ระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ เพ่ือป้องกันเหตุการณ์แสดงออกที่เกินขอบเขต ซึ่งนักเรียนนักศึกษา
อาจถูกล่วงละเมิดและอาจได้รับอันตราย  
 2) นักเรียนในสังกัด จ านวน 80 คน สามารถพัฒนาทักษะในการน าเสนอผลงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ เนื้อหา คุณภาพในการผลิต เป็นต้น 
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 4. ชื่องาน ด าเนินการจัดกิจกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาการศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแล  
              ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 และร่วมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 1 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับภูมิภาค ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก 

 4.1 ผลการด าเนินงาน/ ผลส าเร็จ 
  4.1.1) เชิงปริมาณ 
 จัดท ารูปเล่มแบบรายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับภูมิภาค ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก  ส่งส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ านวน 1 ชุด 
  4.1.2) เชิงคุณภาพ 
 ผลคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน 
 
 
 
 5. ชื่องาน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 5.1.1) เชิงปริมาณ 
 1. มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 9 โรงเรียน ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ 
เพ่ือให้นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจ า 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 (ค าวอนประชานุกุล) 
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 1.7 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม) 
 1.8 โรงเรียนวัดสันติการาม  
 1.9 โรงเรียนวัดหนองบัว 
 2. มีนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จ านวน 17 คน ได้รับการให้ค าปรึกษาทางจิตวิทยา  
 3. กรณีศึกษาที่ได้รับแจ้งขอความอนุเคราะห์ รายงานดังนี้ 
  3.1 กรณี 4 กลุ่มโรค(สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า บกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก) 
จ านวน 10 ราย 
  3.2 กรณีปัญหาเร่งด่วน อาทิเช่น ครอบครัวยากจน มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการถูก
ทอดทิ้งจากผู้ปกครอง และมีความผิดปกติทางร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน จ านวน 1 ราย 
 3.3 กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ จ านวน 3 ราย 
 3.4กรณีภาวะซึมเศร้าในเด็กอย่างมีนัยยะทางคลินิก จ านวน 3 ราย 
 5.1.2) เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ จ านวน 9 โรงเรียน ได้รับบริการด้านจิตวิทยาจาก
นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจ า สพป. ราชบุรี เขต 1  
 2. นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จ านวน 17 คน ได้รับการส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาพฤติกรรม ด้านสุขภาพจิตด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งข้ึน 
 3. กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน ได้ประสานการส่งต่อไปยัง
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 

  
ให้ค าปรึกษาบุคลากรโรงเรียนเกีย่วกับขั้นตอนการ

ชว่ยเหลือ 
นักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

  
กิจกรรมนันทนาการที่บ้านพักเด็กฯ ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียน 
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ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะขาม วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 

ฉก.ชน.สพป.รบ.1 มอบเครื่องนอนช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

ผอ.กลุ่มสจ. มอบผ้าห่มช่วยเหลือเด็กหญิงดี (นาม
สมมติ) 

  
นักจิตวิทยาฯ ให้ค าปรึกษาและสร้างสัมพันธภาพ

เบื้องต้น 
นักจิตวิทยาฯสัมภาษณ์ครูผู้เกี่ยวข้อง 

  
การให้ค าปรึกษานักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

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

  
นร.ท าแบบประเมินโดยการดูแลของนางรุ่งอรุณ สว่างด ี นักจิตวิทยาโรงเรียนท าการแปลผลแบบประเมิน 

  
ให้ค าปรึกษารายบุคคลนักเรียนชั้นป. 6 ให้ค าปรึกษาผู้ปกครองนักเรียนชั้นป. 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 296 

 

ลงเยี่ยมนักเรียนที่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ค าวอนประชานุกุล) วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 

กรณีศึกษาที่ 1 นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น สัมภาษณ์ครูประจ าชั้นกรณีศึกษาที่ 2 

  
ประเมินพัฒนาการ 3 ด้าน กรณีศึกษาที่ 2 สัมภาษณ์และให้ค าปรึกษา กรณีศึกษาที่ 3 

  
สังเกตพฤติกรรมของกรณีศึกษาที่3 จากกิจกรรม

กลุ่มสัมพันธ์ 
ประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมทั้งให้ค าปรึกษาผู้ปกครอง 
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ลงพ้ืนที่โรงพยาบาลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี และ โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี 

กรณีศึกษาที่ 3 พบเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปากท่อ ท าแบบทดสอบโดยมีผู้ปกครองรับทราบ 

  
ประเมินพัฒนาการ 3 ด้าน กรณีศึกษาที่ 3 เข้าวินิจฉัยสภาวะจิตใจ ณ รพ.ศูนย์ราชบุรี 

  
นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ ติดตามสังเกตพฤติกรรม ประชุมผู้เกี่ยวข้องร่วมทั้งให้ค าปรึกษาผู้ปกครอง 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่              
โดยปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้องบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และ
ตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง  ๆได้ดังนี้ 
 
๑. กลุ่มงานตรวจสอบภายใน 
      ๑. ชื่องาน การตรวจสอบการบริหารทรัพย์สินและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
          ๑.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                ๑.1.๑) เชิงปริมาณ     
                          1)  ตรวจสอบการควบคุมพัสดุของโรงเรียน จ านวน   45   โรงเรยีน  
                       1.1 การควบคุมวัสดุ  จัดท าบัญชีวัสดุ การท าใบเบิกวัสดุ (การรับ-เบิกจ่ายวัสดุ) 
                         1.2 การควบคุมครุภัณฑ์  การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน  การคิดค่าเสื่อม
ราคาจัดท าประวัติการซ่อมบ ารุง และการให้รหัสครุภัณฑ์ 
                           2)  ตรวจสอบการตรวจสอบพัสดุประจ าปี จ านวน   45  โรงเรียน       
                                 2.1  หลักฐานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี รวมถึงการจ าหน่ายพัสดุ 
                                 2.2  สถานที่เก็บพัสดุเหมาะสมปลอดภัย พัสดุอยู่ในสภาพพร้อมใช้                                    
 

                   รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตาม  จ านวน 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.  โรงเรียนบ้านล าพระ          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. โรงเรียนวัดน้ าพุ   43. โรงเรียนบ้านหินสี 
12. โรงเรียนบ้านพุแค     28. โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง       (สาขาบ้านลานคา) 
13. โรงเรียนวัดชัฎใหญ่ 
14. โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 

29. โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 
30. โรงเรียนวัดเวียงทุน 

44. โรงเรียนบ้านนาคอก   
      (มิตรภาพที่ 104) 

15. โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 31. โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว 45. โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 
16. โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ           32. โรงเรียนบ้านหนองโก  
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 ๑.1.๒) เชิงคุณภาพ   
                           1. โรงเรียนมีการด าเนินการบริหารทรัพย์สินและความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง  ที่
เกี่ยวข้อง  มีผลการด าเนินงานดังนี้   
                                (1)  โรงเรียนจัดท าบัญชีวัสดุตามแบบที่ กวพ ก าหนด จ านวน  31  โรงเรียน  
คิดเป็นร้อยละ69 ไม่ได้จัดท าบัญชีวัสดุ  จ านวน  14  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 31  จัดท าหลักฐานการ
เบิก  จ านวน  35  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ  78  ไม่ได้จัดท าหลักฐานการเบิก  จ านวน 10  โรงเรียน คิด
เป็น  ร้อยละ 22 
                                (2)  โรงเรียนจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่ กวพ.ก าหนด จ านวน 36 
โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 80 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบอ่ืน(ทะเบียนครุภัณฑ์ ก าหนดแบบเอง) 
จ านวน 9  โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 20  จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินคุมครุภัณฑ์ครบถ้วน จ านวน 9  
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 20 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินคุมครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วนถูกต้อ ง จ านวน 36 
โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80 จัดท าประวัติการซ่อมบ ารุง จ านวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38 ไม่ได้
จัดท าประวัติการซ่อมบ ารุง จ านวน 28 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62 
                                (3)  โรงเรียนมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี จ านวน 33 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
73 ไม่ได้ตรวจสอบพัสดุประจ าปีตามระเบียบฯ จ านวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24  มีการจ าหน่าย
พัสดุและน าข้อมูลตรวจสอบพัสดุน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38 
                                (4)  โรงเรียนจัดเก็บพัสดุเหมาะสมปลอดภัย มีผู้รับผิดชอบดูแลพัสดุประจ าห้อง 
จ านวน    43 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 95  พัสดุมีสภาพพร้อมใช้(ตรวจสอบพัสดุประจ าปีไม่มีพัสดุช ารุด) 
จ านวน  30 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 67 พัสดุไม่พร้อมใช้งานโดยเป็นพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพจนไม่สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ รอซ่อมบ ารุง รอการจ าหน่ายตามระเบียบฯ จ านวน 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33 
                            2. โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินและความคุ้มค่าในการ
ใช้ทรัพย์สินและด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มากยิ่งขึ้น 
 
      ๒. ชื่องาน  การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงเรียนในสังกัด 
           ๒.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
                 ๒.1.๑) เชิงปริมาณ     
                          1)   สุม่ตรวจหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  จ านวน  399  เรื่อง 
                          2)   ตรวจสอบการเงินบัญชี พัสดุ โรงเรียนในสังกัด  จ านวน  45   โรงเรียน 
                     รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการตรวจติดตาม  จ านวน 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     
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 6.  โรงเรียนบ้านล าพระ          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. โรงเรียนวัดน้ าพุ   43. โรงเรียนบ้านหินสี 
12. โรงเรียนบ้านพุแค     28. โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง       (สาขาบ้านลานคา) 
13. โรงเรียนวัดชัฎใหญ่ 
14. โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 

29. โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 
30. โรงเรียนวัดเวียงทุน 

44. โรงเรียนบ้านนาคอก   
      (มิตรภาพที่ 104) 

15. โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 31. โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว 45. โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 
16. โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ           32. โรงเรียนบ้านหนองโก 

 
 

               ๒.1.๒) เชิงคุณภาพ     
                       1) โรงเรียนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างวิธี เฉพาะเจาะจง เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน  31  โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 69  เรื่องจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบฯ  จ านวน  351  เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 88 
          2) โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 มากยิ่งขึ้น 
 
       ๓.  ชื่องาน  การตรวจทานการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของโรงเรียนในสังกัด 
            ๓.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
               ๓.1.๑) เชิงปริมาณ   
              สุ่มตรวจหลักฐานการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ที่ด าเนินการ
เบิกจ่ายแล้ว จ านวน  3 โรงเรียน ดังนี้ 
                         1) โรงเรียนบ้านหนองโก  เป็นการจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับช านาญงาน
(ระดับ 1-2 )หรือเทียบเท่า(บ้านแฝด)บ้านพักครู 204/61(ฝ) จ านวน 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) มีการด าเนินการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เป็นไปตาม
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  ได้รับบ้านพักข้าราชการระดับช านาญงาน(ระดับ 1-2)หรือเทียบเท่า
(บ้านแฝด)บ้านพักครู 204/61(ฝ) จ านวน 1 หลัง  วงเงินงบประมาณ  1,652 ,000.-  บาท  
คณะกรรมการก าหนดราคากลาง เป็นเงิน  1,652,000.- บาท  ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่  ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด  สิธา ก่อสร้าง  เสนอราคาต่ าสุด เป็นเงิน 1,336,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน        
ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ซึ่งต่ ากว่างบประมาณ/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
ก าหนดราคากลาง เป็นเงิน 4,656,000  บาท  ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.สิธา ก่อสร้าง เสนอราคา
ต่ าสุด เป็นเงิน 3,395,000 บาท รวมภาษีมูลค่า เพ่ิม และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ซึ่งต่ ากว่างบประมาณ 633,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 15 ต่ ากว่าราคากลาง เป็นเงิน 
1,261,00 บาท  
       (3) โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง ได้รับอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ปรับปรุงอาคารเรียน 2  
ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุงโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง 1 หลัง วงเงินงบประมาณ  4,028,000 บาท  คณะ กรรมการ
ก าหนดราคากลาง เป็นเงิน 4,028,000  บาท  ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ หจก.สิธา ก่อสร้าง  เสนอ
ราคาต่ าสุด เป็นเงิน 3,246,000 บาท รวมภาษีมูลค่า เพ่ิม และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งต่ ากว่างบประมาณ/ต่ ากว่าราคากลาง 782,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 19  
          ๒) โรงเรียนมีความรู้ความความเข้าใจ ปฏิบัติงานถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบฯ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
มากยิ่งขึ้น 

     ๓) โรงเรียนมีอาคารเรียนพร้อมใช้งานเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  
 

       ๔. ชื่องาน การตรวจสอบการด าเนินงานการจัดหาหนังสือเรียน  ตามแนวทางการด าเนินงาน
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

          ๔.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
             ๔.1.๑) เชิงปริมาณ   
                            การตรวจสอบการด าเนินงานการจัดหาหนังสือเรียนตามแนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564  สุ่มตรวจ จ านวน  5   โรงเรียน  ดังนี้ 
 

                 ๑)  โรงเรียนบ้านหนองแร้ง        
                            ๒)  โรงเรียนบ้านทุ่งแจง   
                            ๓)  โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้         
                            ๔)  โรงเรียนบ้านหนองลังกา        
                            5)  โรงเรียนรุจิรพัฒน์         
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 ๔.1.๒) เชิงคุณภาพ    
                               1) โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการด าเนินงานการจัดหาหนังสือเรียน 
ตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครบถ้วนทุกข้ันตอนมากยิ่งข้ึน 
                           2) ท าความเข้าใจในประเด็นที่ตรวจพบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงครูผู้สอน ครูวิชาการ เพ่ือให้ปัญหาอุปสรรคได้รับการแก้ไขโดยเร็ว ในขณะเดียวกันก็
เปิดโอกาสให้ผู้รับตรวจได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม และให้ข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วย 
 
        ๕. ชื่องาน   ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  (รายการค่า
เครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) 

            ๕.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
             ๕.1.๑) เชิงปริมาณ        
   ตรวจสอบการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ของสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 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) สถานศึกษาสามารถด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ในด้านโอกาสทางการศึกษา ส่งผลให้นักเรียนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา มีความพร้อมที่จะเรียนและได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพและ  มาตรฐาน สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนสอดคล้องกับ เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล 
 ๒) สถานศึกษา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุและด าเนินการในงานที่เกี่ยวข้องกับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย          
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ถูกต้องตามระเบียบหรือแนวทางการด าเนินงานที่ได้ ก าหนดไว้ได้อย่าง     
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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     ๖. ชื่องาน  การตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเรื่องการ
ด าเนินงานค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) 

            ๖.1  ผลการด าเนนิงาน / ผลส าเร็จ 
                   ๖.1.๑) เชิงปริมาณ 
       ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เรื่องการด าเนินงาน      
ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว) จ านวน 5 แห่ง  ได้แก่ 1) โรงเรียนรุจิรพัฒน์    2) โรงเรียน
วัดเขาไก่แจ้ 3) โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 4) โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 5)โรงเรียนบ้านหนองลังกา ซึ่งเรื่อง          
ที่ตรวจสอบประกอบด้วย1)การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว  3) การ
รายงานผลการด าเนินงาน 

           ๖.1.๒) เชิงคุณภาพ  
      สถานศึกษามีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาสอดคล้องกับภารกิจ นโยบาย
และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมจากเงิน
อุดหนุนไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ มีการใช้จ่ายใน
ลักษณะ 3 ประเภทรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร  งบด าเนินงาน และงบลงทุน 
 
       ๗. ชื่องาน การตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเรื่องการ
ด าเนินงานเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
          ๗.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
                ๗.1.๑) เชิงปริมาณ 
     ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา เรื่องการด าเนินงานเงิน
อุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน จ านวน 5 แห่ง  ได้แก่ 1) โรงเรียนรุจิรพัฒน์  2) โรงเรียนวัดเขาไก่
แจ้ 3) โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 4) โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 5)โรงเรียนบ้านหนองลังกา ซึ่งเรื่องที่ตรวจสอบ
ประกอบด้วย1)การจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน  2) การจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจน  

        ๗.1.๒) เชิงคุณภาพ  
        สถานศึกษาได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนตรงตามข้อมูลนักเรียนในระบบ 
DMC และจ่ายเงินสด ให้กับนักเรียนโดยตรงตามรายชื่อที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจ่ายเป็นค่าพาหนะในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายที่นักเรียนยากจน
ต้องการจ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน     
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 ๘.  ชือ่งาน   งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  การตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันอาหารเสริม (นม) การด าเนินงานกองทุนเสมอภาค (นักเรียนยากจนพิเศษ) 
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 256๓ และการนิเทศ ตรวจติดตามการเตรียม      
ความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2563 

 ๘.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
 ๘.1.๑) เชิงปริมาณ 

 การตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามแนวทางการนิเทศ  ตรวจ
ติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และ แนวทางการนิเทศติดตามการเตรียม
ความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ตั้งแต่วันที่   16 กุมภาพันธ์  ถึง  วันที่  
31  มีนาคม 2564  จ านวน  ๒9 โรงเรียน ดังนี้ ๑) โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ๒) โรงเรียนวัด   
ดอนตลุง  ๓) โรงเรียนวัดเกาะลอยชุณหวัต  ๔) โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์  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) โรงเรียนบ้านหนองวัวด า 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) โรงเรียนมีความรู้ความความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน มากยิ่งขึ้น 
                           ๒) ท าความเข้าใจในประเด็นที่ตรวจพบ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ปัญหาอุปสรรคได้รับการแก้ไขโดยเร็ว และให้ข้อเสนอในการพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน 
                        ๓) ได้นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓  ตามแบบ
ตรวจติดตามที่จัดส่งให้โรงเรียน 
                              3.1 ด้านบริหารงานทั่วไป มีการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครู
และผู้เข้ามาติดต่อทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา มีนโยบายก าหนดให้นักเรียน ครู และผู้เข้ามาในสถานศึกษา
ทุกคน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือด้วยสบู่อย่างเพียงพอ มีการจัดวางเจล
แอลกอฮอล์ ส าหรับใช้ท าความสะอาดมือ บริเวณทางเข้า อาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรง
อาหารอย่างเพียงพอ    
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                     3.2 ด้านการบริหารงบประมาณ มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี การเงินจัดท า
บัญชีคุม รับ-จ่ายเงิน  จัดท าบัญชี/ทะเบียนคุมพัสดุ มีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และมีการคัดกรอง
นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ  งบประมาณโครงการอาหารกลางวัน การตรวจเยี่ยมด้านโครงการอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม(นม) การจัดอาหารโดยใช้ประสบการณ์ครูผู้รับผิดชอบ เทียบเคียงโปรแกรม    
Thai School Lunch และใช้โปรแกรม Thai School Lunch วิธีการจัดท าอาหาร โดยโรงเรียนซื้อวัตถุดิบ 
จัดตั้งครูเวรเพื่อประกอบอาหาร นักเรียนได้รับประทานอาหารเพียงพอต่อความต้องการ  มีเจลล้างมือ  สบู่ 
จุดล้างมือนักเรียนครูสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีครูดูแลก่อนการรับประทานอาหาร              
มีการจัดโต๊ะนั่งในโรงอาหาร จัดเว้นระยะห่างกัน อย่างน้อย 1-2 เมตร (ยึดหลัก Social distancing) แสดง
สัญลักษณ์จุดต าแหน่งชัดเจน     
                     3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล มีการแต่งตั้งคณะท างานป้องกันการแพร่ระบาดโรค
โควิด 19  และ  มีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงาน/เวรประจ าวัน มีการส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในภาคเรียนที่ 2/2563 
                       3.4 ด้านการบริหารงานวิชาการ  มีค าสั่งคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ  จัดท า
แผนการจัดการเรียนการสอน มีการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ มีการใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดท าแบบ 
ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 มีการจัดท ากิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่อง 
        ๙. ชื่องาน  งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  วิทยากรอบรม โครงการฝึกประสบการณ์และเรียนรู้

งานบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
            ๙.1 ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
              ๙.1.1) เชิงปริมาณ     
                 นักศึกษา  รุ่น 32 จ านวน 21 คน    รุ่น 33 จ านวน 18 คน  รวม 39 คน    
                ๙.1.2) เชิงคุณภาพ     
                     1) นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 32 -33 ฝึกประสบการณ์และ
เรียนรู้งานบริหารการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ส านักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                         2) นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 32-33 ได้ฝึกประสบการณ์และ
เรียนรู้งานบริหารการศึกษา (กระบวนการตรวจสอบการด าเนินงาน และการตรวจสอบการด าเนินงานตาม
ข้อก าหนดตามระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง) ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
                         3) การรู้งานด้านการตรวจสอบช่วยลดและป้องกันข้อผิดพลาดของการท างานอ่ืนๆ 
ที่มีกระบวนงานคล้ายกัน และช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะและความสามารถของการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น   
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๒. กลุ่มงานบริหารการตรวจสอบ 
        ๑. ชื่องาน  โครงการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 

  ๑.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
              ๑.1.๑) เชิงปริมาณ 
        ตรวจสอบสถานศึกษาได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี จ านวน 60 แห่ง ประกอบด้วย  
              1) ตรวจสอบการบริหารจัดการทางการเงิน บัญชีและพัสดุ   พร้อมทั้งประเมินผล      
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 45 แห่ง  ได้แก่           
1) โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 2)โรงเรียนบ้านหนองโก 3) โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 4) โรงเรียนบ้าน
หนองจอก 5) โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 6) โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 7) โรงเรียนบ้านล าพระ 8) โรงเรียน
อนุบาลบ้านคา 9) โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 10) โรงเรียนธรรมศาสตร์ -จุฬา) 11) โรงเรียนบ้านหนอง
หม้อข้าว 12) โรงเรียนวัดนาขุนแสน 13) โรงเรียนบ้านหนองขาม 14) โรงเรียนบ้านพุแค 15) โรงเรียนวัด
ชัฏใหญ่ 16) โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 17) โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 18) โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ          
19) โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 20) โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 21) โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 22) โรงเรียนบ้าน
วังปลา 23)โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 24) โรงเรียนวัดนาหนอง 25) โรงเรียนวัดดอนตะโก 26) โรงเรียน
วัดหนองกระทุ่ม 27) โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง 28) โรงเรียนวัดน้ าพุฯ 29) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี    
30) โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง 31) โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 32) โรงเรียนวัดเวียงทุน  33) โรงเรียนวัด
ดอนทราย 34) โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 35) โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 36) โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 
37) โรงเรียนบ้านพุคาย 38) โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 39) โรงเรียนบ้านโป่ง 40) โรงเรียนสีวะรา    
41) โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 42)  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 43) โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)   
44) โรงเรียนบ้านนาคอกมิตรภาพที่ 104 45) โรงเรียนอนุบาลปากท่อ       
           2) ตรวจสอบการด าเนินงาน  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียน
รุจิรพัฒน์ 2) โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ 3) โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 4) โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 5)โรงเรียนบ้าน
หนองลังกา  
               3) ตรวจสอบการด าเนินงาน เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (โครงการอาหารกลางวัน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 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  
 ตรวจสอบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1และสถานศึกษา  
ในสังกัดได้ครบถ้วนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 และรายงานแจ้ง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทางระบบ Smart Obec  ARS  และ KRS ทันตามก าหนดเวลา       
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  ๒. ชื่องาน   การประเมินระบบควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
              ๒.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  
  ๒.1.๑) เชิงปริมาณ 
  สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 ได้ครบถ้วน จ านวน 10  กลุ่มงาน  ประกอบด้วย 1) กลุ่มอ านวยการ 2) กลุ่ม
นโยบายและแผน  3) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 4) กลุ่มบริหารงานบุคคล 5) กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 6) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทาง  
การศึกษา 8) กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 9) กลุ่มกฎหมายและคดี                     
10) หน่วยตรวจสอบภายใน 

       ๒.1.๒) เชิงคุณภาพ 
   การประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 1  มีความเพียงพอ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ส าหรับกิจกรรม
ที่ยังไม่สามารถลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ กลุ่มงาน ต่าง ๆ ได้มีการจัดท าแผนการปรับปรุง    
การควบคุมภายในแล้ว 
           
 ๓. ชื่องาน   การตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคต  และ กองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ 

เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         ๓.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

   ๓.1.๑) เชิงปริมาณ 
         ตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคตและบัญชีกองทุนชลอ  กองสุทธิ์ใจ
เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 256๓ และรายละเอียดลูกหนี้รายตัว ปี 256๓ ของบัญชีกองทุน
สวัสดิการจักรยานสู่อนาคต จ านวน 1๑ ราย และรายละเอียดลูกหนี้รายตัว ปี 256๓ ของบัญชีกองทุนชลอ 
กองสุทธิ์ใจ  เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1o ราย รวมทั้งสิ้น 2๑ ราย 
  
 ๓.1.๒) เชิงคุณภาพ  

   กองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคต และกองทุนชลอ  กองสุทธิ์ใจ  เพ่ือการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน  มีงบแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 256๓ ถูกต้องตามที่ควรและ   
ได้ท าข้ึนตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป  
 
 
 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 308 

 

        ๔. ชื่องาน   การตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา   ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี     
เรื่องการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา 

    ๔.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
    ๔.1.๑) เชิงปริมาณ 

         ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 10 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 2) โรงเรียนบ้านห้วยผาก         
3) โรงเรียนบ้านบ่อหวี 4) โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 5) โรงเรียนบ้านบึง 6) โรงเรียนวันครู (2503)    
7) โรงเรียนบ้านสันดอน 8) โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 9) โรงเรียนวัดบ้านกล้วย  10) โรงเรียนวัดโพธิ์ดก    
ซึ่งตรวจสอบในเรื่อง 1) การขอรับเงินอุดหนุนฯก่อนวันเปิดภาคเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
2) การควบคุมเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 3) การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน     
4) การรายงานผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน   
 ๔.1.2) เชิงคุณภาพ  

   การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน  10 แห่ง
ได้รับโอนเงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทันเปิดภาคเรียน แต่ได้รับโอนเงินครบถ้วนตามจ านวน
นักเรียนที่มีอยู่จริง  และนักเรียนได้รับประทานครบทุกคน  อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่    
โรงอาหารสะอาด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด    

 
        ๕. ชือ่งาน  การตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจ าปีเรื่องการ

ด าเนินงานเงินรายได้สถานศกึษา 
          ๕.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
             ๕.1.๑) เชิงปริมาณ 
         ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาเรื่องตรวจสอบ           
การด าเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา จ านวน 45 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 2)โรงเรียนบ้าน
หนองโก 3) โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 4) โรงเรียนบ้านหนองจอก 5) โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี          
6) โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 7) โรงเรียนบ้านล าพระ 8) โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 9) โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 
10) โรงเรียนธรรมศาสตร์ -จุฬา) 11) โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว 12) โรงเรียนวัดนาขุนแสน             
13) โรงเรียนบ้านหนองขาม 14) โรงเรียนบ้านพุแค 15) โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 16) โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 
17) โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 18) โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 19) โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 20) โรงเรียนบ้านพุ
ตะเคียน 21) โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 22) โรงเรียนบ้านวังปลา 23) โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส           
24) โรงเรียนวัดนาหนอง 25) โรงเรียนวัดดอนตะโก 26) โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 27) โรงเรียนวัดทุ่ง
หญ้าคมบาง 28) โรงเรียนวัดน้ าพุฯ 29) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี  30) โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง            
31) โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 32) โรงเรียนวัดเวียงทุน  33) โรงเรียนวัดดอนทราย 34) โรงเรียนบ้านเขา
อีส้าน 35) โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 36) โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 37) โรงเ รียนบ้านพุคาย                  
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38) โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 39) โรงเรียนบ้านโป่ง 40) โรงเรียนสีวะรา 41) โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 
42)  โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 43) โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 44) โรงเรียนบ้านนาคอก
มิตรภาพที่ 104 45) โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ซ่ึงเรื่องที่ตรวจสอบประกอบด้วย 1) การควบคุมและการใช้
จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 2) หลักฐานการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา 3) การจัดท ารายงานการ       
รับ – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา                              
 ๕.1.๒) เชิงคุณภาพ 
        การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนจ านวน 38 แห่ง ที่การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และถูกต้อง ตามระเบียบ   
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินที่รับทุกรายการ  ส่วนที่เหลือ จ านวน 7 
แห่ง ที่การใช้จ่ายไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด          
ซึ่งมีการใช้จ่ายเกี่ยวกับงบบุคลากร (ค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน) งบด าเนินงาน (ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ
การศึกษา ค่าปรับปรุงซ่อมแซม) และค่าครุภัณฑ์  
        ๖.  ชื่องาน  การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา   
              ๖.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

       ๖.1.๑) เชิงปริมาณ                 
       ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 45 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 2)โรงเรียนบ้านหนองโก 3) โรงเรียนประชาพัฒนา
วิทย์  4 )  โรงเรียนบ้ านหนองจอก 5) โรงเรียนวัดยอดสุ วรรณคีรี  6 )  โ รง เรี ยนบ้านโป่ ง เจ็ ด                      
7) โรงเรียนบ้านล าพระ 8) โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 9) โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 10) โรงเรียน
ธรรมศาสตร์-จุฬา) 11) โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว 12) โรงเรียนวัดนาขุนแสน 13) โรงเรียนบ้านหนอง
ขาม 14) โรงเรียนบ้านพุแค 15) โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 16) โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 17) โรงเรียนบ้านทุ่ง
แฝก 18) โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 19) โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 20) โรงเรียนบ้านพุตะเคียน           
21) โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 22) โรงเรียนบ้านวังปลา 23) โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 24) โรงเรียนวัดนา
หนอง 25) โรงเรียนวัดดอนตะโก 26) โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 27) โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง         
28) โรงเรียนวัดน้ าพุฯ 29) โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 30) โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง 31) โรงเรียนวัดศรัทธา
ราษฎร์ 32) โรงเรียนวัดเวียงทุน  33) โรงเรียนวัดดอนทราย 34) โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 35) โรงเรียนวัด
ราษฎร์สมานฉันท์ 36) โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 37) โรงเรียนบ้านพุคาย 38) โรงเรียนวัดสนาม
สุทธาวาส 39) โรงเรียนบ้านโป่ง 40) โรงเรียนสีวะรา 41) โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 42)  โรงเรียนบ้านแม่
ประจัน 43) โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 44) โรงเรียนบ้านนาคอกมิตรภาพที่  104           
45) โรงเรียนอนุบาลปากท่อ ซึ่งตรวจสอบในเรื่องส่วนที่ 1 การตรวจสอบแผนปฏิบัติการประจ าปี และส่วน
ที่ 2 การตรวจสอบการปฏิบัติงานทางด้านการเงินการบัญชี ประกอบด้วย 1) การควบคุมเงินคงเหลือ 2) 
การเก็บรักษาเงิน 3) การควบคุมการรับเงิน 4) การควบคุมการจ่ายเงิน 5) การจัดท าบัญชี 6) การจัดท า
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รายงานการเงิน 7) การตรวจสอบการรับ -จ่ายประจ าวัน 8) การควบคุมเงินยืม 9) การควบคุม
ใบเสร็จรับเงิน                             
            
 ๖.1.๒) เชิงคุณภาพ 

  ๑) สถานศึกษามีการควบคุมการรับเงิน และควบคุมเงินคงเหลือ ได้รัดกุมครบถ้วน
ถูกต้องเพ่ิมมากข้ึน 

    ๒)  สถานศึกษามีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานทางด้านการเงิน   
การบัญชีทีถู่กต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ  ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
                       ๓)  สถานศึกษามีการจัดท าบัญชีถูกต้องเป็นปัจจุบัน  มีการควบคุมทางบัญชี       
ที่รัดกุมและปฏิบัติถูกต้อง เป็นไปตามระบบการควบคุมของหน่วยงานย่อยและหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

                  ๔)  สถานศึกษามีการจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวัน  ณ วันสิ้นเดือนส่ง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพ่ิมมากข้ึน 

 
         ๗. ชื่องาน   การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบแจ้งสถานศึกษา 

  ๗.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
     ๗.1.๑) เชิงปริมาณ 

     รายงานผลการตรวจสอบทางด้านการเงินการบัญชีของสถานศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด     
ได้ครบถ้วน จ านวน 45 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 2)โรงเรียนบ้านหนองโก 3) โรงเรียน
ประชาพัฒนาวิทย์ 4) โรงเรียนบ้านหนองจอก 5) โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 6) โรงเรียนบ้านโป่งเ จ็ด     
7) โรงเรียนบ้านล าพระ   8) โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 9) โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 10) โรงเรียน
ธรรมศาสตร์-จุฬา) 11) โรงเรียนบ้านหนองหม้อข้าว 12) โรงเรียนวัดนาขุนแสน 13) โรงเรียนบ้านหนอง
ขาม 14) โรงเรียนบ้านพุแค 15) โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 16) โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 17) โรงเรียนบ้านทุ่ง
แฝก 18) โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 19) โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 20) โรงเรียนบ้านพุตะเคียน           
21) โรงเรียนวัดด่าน  ทับตะโก 22) โรงเรียนบ้านวังปลา 23) โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส 24) โรงเรียนวัด
นาหนอง 25) โรงเรียนวัดดอนตะโก 26) โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 27) โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง     
28) โรงเรียนวัดน้ าพุฯ  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
ประจัน 43) โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา) 44) โรงเรียนบ้านนาคอกมิตรภาพที่  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   การจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน  ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี

งบประมาณพ.ศ. 2564  ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๘.1   ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     ๘.1.๑) เชิงปริมาณ 
         รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี    เขต 1  ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ จ านวน 2 เล่ม คือรอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือนประกอบด้วย 
                       1) งานสอบทานระบบการควบคุมภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรีเขต 1 จ านวน 1 แห่ง 

              2) การตรวจสอบบัญชีกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคตและกองทุนชะลอ กอง
สุทธิ์ใจ เพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

              ๓) งานตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของส่วนราชการ (ตามนโยบายคณะ
คณะรัฐมนตรี)ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1จ านวน1แห่ง 
                           4) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 
45 แห่ง 
                     5) งานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 48 แห่ง  
                             5.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ของ โรงเรียน จ านวน 3 แห่ง  
                             5.2 การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงของโรงเรียนจ านวน 45 แห่ง  
                          6) งานตรวจสอบการบริหารทรัพย์สิน การควบคุมพัสดุของโรงเรียนในสังกัด 
จ านวน 45 แห่ง 
                          7) หลักฐานการจ่าย 
                          8) ตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศึกษา 
                             8.1 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนงวดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 10 แห่ง  
                            8.2  เงินรายได้สถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 45 แห่ง  
                             8.3 ตรวจสอบการด าเนินงาน  เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย         
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 5 แห่งประกอบด้วย  1)  เงินอุดหนุนรายหัว  2)  เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐาน
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นักเรียนยากจน  3)  ค่าหนังสือเรียน  4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน  5) ค่าอุปกรณ์การเรียน  6) ค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
         ๘.1.๒) เชิงคุณภาพ 
 หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี   เขต 1 
จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน ได้ครบถ้วนทุกกิจกรรมการตรวจสอบ
ตามแผนปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจัดส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ประจ าปี เสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทาง ระบบ Smart Obec  ARS  และ KRS 
ได้ทันภายในก าหนดเวลา   
   
๓.  กลุ่มงานธุรการและสารสนเทศ 
      ๑. ชื่องาน   ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินตามแนวทางการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 – 2564 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

          ๑.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
     ๑.1.๑) เชิงปริมาณ 

  ตรวจสอบใบส าคัญ และหลักฐานการจ่าย ของโรงเรียนในเขตอ าเภอต่างๆ  จ านวน  ๔๕   แห่ง 
ดังนี้ 

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน (แห่ง) 
บ้านคา ๙ 
สวนผึ้ง 4 
จอมบึง ๙ 
เมือง ๗ 
วัดเพลง  3 
ปากท่อ 13 

 

   ๑.1.๒) เชิงคุณภาพ 
    ตรวจสอบใบส าคัญ และหลักฐานการจ่ายของโรงเรียน บางแห่งมีหลักฐานครบถ้วน 
ถูกต้อง แต่บางแห่งปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แจ้งให้ด าเนินการแก้ไข   
ให้ถูกต้อง 
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        ๒. ชื่องาน   ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภคตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภค
ค้างช าระของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑                              

      ๒.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
     ๒.1.๑) เชิงปริมาณ 
 ๑) ตรวจสอบการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือติดตามและรายงานสถานภาพการใช้

สาธารณูปโภคในหน่วยงาน  จ านวน  1 รายการ 

   ๒) ตรวจสอบระยะเวลาการได้รับใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภคจ านวน๑๘๑ฉบับ 
  ๓) ตรวจสอบระยะเวลาการจ่ายช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคจ านวน ๑๘๑  ฉบับ   

 4) ตรวจสอบการเรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ    
รับเงิน (ZAP_RPT506) กรณีเบิกจ่ายตรงค่าสาธารณูปโภค จ านวน  ๕๒ ฉบับ 
 5) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคในทะเบียนคุมฯ จ านวน  
73 รายการ 

  6) ตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค จ านวน 73 ฎีกา                                 
    ๒.1.๒) เชิงคุณภาพ 

 สอบทานการควบคุมการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน                   
ค่าสาธารณูปโภคส่วนใหญ่มีหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการสรุปรายงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ทันภายในเวลาที่ก าหนด  
 
        ๓. ชื่องาน ตรวจสอบการใช้จ่ายสาธารณูปโภค และสภาพหนี้ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด (รายไตรมาส)  
   ๓.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

   ๓.1.๑) เชิงปริมาณ 
          1) ตรวจสอบการข้อมูลการใช้  การเบิกจ่าย  และควบคุมสาธารณูปโภคของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 และบันทึกข้อมูลในแบบที่ 1   จ านวน 4 ชุด และแบบที่ 3 
จ านวน 4 ชุด (ไตรมาสละ 1 ชุด แหล่งข้อมูลจากกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มอ านวยการ และระบบ     
e-budget) 
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           2) ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคในระบบ e – budget ของ
โรงเรียนในสังกัด  

รายการ จ านวน (โรงเรียน) 
ไตรมาส 4 (ปีงบประมาณ ๒563) 173 

ไตรมาส 1 (ปีงบประมาณ 2564) 172 
ไตรมาส 2 (ปีงบประมาณ 2564) 172 
ไตรมาส 3 (ปีงบประมาณ 2564) 172 

           3) รวบรวมข้อมูล และบันทึกตามแบบที่ 2 (ข้อมูลจากระบบ e-budget)  

             4) ตรวจสอบ และจัดพิมพ์รายงานข้อมูลไตรมาสที่ 4 (ปีงบประมาณ 2563)       
และไตรมาสที่ 1 - 3 (ปีงบประมาณ 2564)  ตามแบบที่ 1 – 2 จ านวน 4 ชุด (ไตรมาสละ 1 ชุด) 
                     ๕) จัดท าบันทึกข้อความ และหนังสือน าส่งแบบที่ 1 - 3 ให้ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ านวน  4 ชุด (ไตรมาสละ 1 ชุด) 

            6) ส่งรายงานค่าสาธารณูปโภคในระบบ ARS  (ไฟล์ Excel)  ตามแบบที่ 1 และ     
แบบที่ 2 จ านวน 4 ครั้ง (ไตรมาสละ 1 ครั้ง) 

   ๓.1.๒) เชิงคุณภาพ 
   จัดท ารายงานค่าสาธารณูปโภค ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
และส่งรายงานดังกล่าวในระบบ ARS ครบถ้วน ถูกต้อง ทันตามเวลาที่ก าหนด  
 
       4. ชื่องาน ควบคุมการรับและน าส่งหนังสือ ของหน่วยตรวจสอบภายใน         

     4.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 
     4.1.๑) เชิงปริมาณ 

 บันทึกรับหนังสือของหน่วยตรวจสอบภายในจ านวน ๑๘๓  เรื่อง  (มกราคม ๒๕๖๓ - 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
 4.1.๒) เชิงคุณภาพ 
 บันทึกรับหนังสือครบถ้วนถูกต้องและส่งให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ ทันตามก าหนดเวลา 
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        5.  ชื่องาน  กรรมการและเลขานุการสืบสวนข้อเท็จจริง (งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย) 
            5.1  ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

     5.1.๑) เชิงปริมาณ 
     1) ด าเนินการสืบสวนพยานบุคคล 4 คน ประกอบด้วย 

 (1) ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 (2) ข้าราชการบ านาญ (ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ e-Classroom) 

 (3) ครูผู้ดูแลการใช้ห้องเรียน e-Classroom  
 (4) ครูผู้ใช้ห้องเรียน e-Classroom 

 2) วิเคราะห์ประเด็นจากพยานบุคคล และพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1 ชุด 
 3) สรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริง 1 ชุด  
     5.1.๒)  เชิงคุณภาพ 
 1) การด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 
 2) สรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริง ตามพยานบุคคลและพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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กลุ่มกฎหมายและคด ี
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มกฎหมายและคดี ได้ด าเนินงานตามนโยบาย ภารกิจ หน้าที่โดย
ปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ กฎหมาย พระราชบัญญัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง  บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
และ   ตามก าหนดระยะเวลา  ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดผลการปฏิบัติงาน /โครงการ /กิจกรรม ต่างๆ ได้
ดังนี้ 

1. กลุ่มงานธุรการ 
 1. ชื่องาน งานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการทั้งภายในและหนังสือ

ราชการภายนอก และการลงทะเบียนเอกสารลับ  
     1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 

     1.1.1) เชิงปริมาณ 
 1) การรับหนังสือจากภายในหน่วยงาน     จ านวน   4   ครั้ง  /   4  เรื่อง 

  2) การส่งหนังสือภายในหน่วยงาน         จ านวน   2   ครั้ง  /   2  เรื่อง 
  3) การรับหนังสือราชการจากภายนอกหน่วยราชการ  จ านวน 11   ครั้ง  / 14  เรื่อง 
  4) การส่งหนังสือราชการให้ภายนอกหน่วยราชการ    จ านวน   5  ครั้ง  /  14  เรื่อง 
  5) การรับหนังสือลับ       จ านวน 17  ครั้ง  /  17  เรื่อง 
  6) การส่งหนังสือลับ       จ านวน 17  ครั้ง  /  20  เรื่อง 
  1.1.2) เชิงคุณภาพ  
           จากการด าเนินการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มกฎหมายและคดี ของเจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม
กฎหมายและคดีท าให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสามารถปฏิบัติงานได้แล้วเสร็จทันตามก าหนดเวลา                           
มีประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด 
 
2. กลุ่มงานกฎหมายและคดี 
      1. ชื่องาน การด าเนินการเกีย่วกับเรื่องร้องเรียน 
          1.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ   
     1.1.1) เชิงปริมาณ  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รับเรื่อง
ร้องเรียน จ านวน 8 เรื่อง ดังนี้  
    1) กรณีร้องเรียนผู้อ านวยการโรงเรียน ในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล                                 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดปัญหาต่างๆ                  
กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 1 ราย 
    2) กรณีร้องเรียนผู้อ านวยการโรงเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกี่ยวกับการบริหารงาน                          
ในสถานศึกษาและไม่โปร่งใส จ านวน 1 ราย     
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    3) กรณีร้องเรียนพฤติกรรมของข้าราชการครู ในเรื่องขาดสอนนักเรียนบ่อยครั้ง เนื่องจาก                  
ติดการพนันและต้องหนีเจ้าหนี้ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน จ านวน 1 ราย   

  4) กรณีร้อง เรียนเรื่ องการด า เนินโครงการปรับปรุ งห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์               
(e-Classroom)ตามระเบียบฯ จ านวน 1 เรื่อง  
  5) กรณีร้องเรียนข้าราชการครูมีพฤติกรรมใช้วาจาไม่เหมาะสมกับนักเรียน จ านวน         
1 เรื่อง  

  6) กรณีร้องเรียนเรื่องข้าราชการลงโทษนักเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ จ านวน 1 เรื่อง  
  7) กรณีร้องเรียนข้าราชการครูมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศต่อนักเรียน จ านวน       
1 เรื่อง  
  8) กรณีร้องเรียนเรื่องข้าราชการครูมีพฤติกรรมทางชู้สาว จ านวน 1 เรื่อง   

     1.1.2) เชิงคุณภาพ 
    1) กรณีร้องเรียนในเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเกิดปัญหาต่างๆ กับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน    
ได้ด าเนินการตรวจสอบตามกรณีร้องเรียนแล้ว ไม่พบการกระท าความผิดตามที่ถูกร้องเรียนกล่าวหา 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและยุติเรื่อง 
    2) กรณีร้องเรียนผู้อ านวยการโรงเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เกี่ยวกับการบริหารงาน                          
ในสถานศึกษาและไม่โปร่งใส ได้ด าเนินการตรวจสอบตามกรณีร้องเรียนแล้ว และให้ผู้อ านวยการที่ถูก
ร้องเรียนด าเนินการอย่างถูกต้องและเพ่ิมความระมัดระวังให้มากขึ้น รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและ     
ยุติเรื่อง 
    3) กรณีร้องเรียนเรื่องพฤติกรรมของข้าราชการครู ในเรื่องขาดสอนนักเรียนบ่อยครั้ง 
เนื่องจากติดการพนันและต้องหนีเจ้าหนี้ ท าให้ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบตามกรณีร้องเรียนแล้ว ไม่ปรากฏว่าครูมีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียนกล่าวหา รายงานหน่วยงาน
ที่รับเรื่องร้องเรียน (สพฐ.) ทราบและยุติเรื่อง  
  4) กรณีร้ อง เรียนเรื่ องการด า เนินโครงการปรับปรุ งห้องเรียนอิเ ล็กทรอนิกส์               
(e-Classroom) ตามระเบียบฯ ได้ด าเนินการตรวจสอบตามกรณีร้องเรียนและแจ้งผลไปยังหน่วยงานที่รับ
เรื่องร้องเรียน (ปปท.) ทราบและยุติเรื่อง  
    5) กรณีร้องเรียนข้าราชการครูมีพฤติกรรมใช้วาจาไม่เหมาะสมกับนักเรียน ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบตามกรณีร้องเรียนแล้ว และให้ข้าราชการครูที่ถูกร้องเรียนเพ่ิมความระมัดระวังให้มากขึ้น   
รายงานหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน (รอ สพฐ. พิจารณา) 
    6)  กรณีร้องเรียนเรื่องข้าราชการลงโทษนักเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบตามกรณีร้องเรียนแล้ว และให้ข้าราชการครูที่ถูกร้องเรียนเพ่ิมความระมัดระวังให้มากขึ้น   
รายงานหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียน (สพฐ.) ทราบและยุติเรื่อง 
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    7) กรณีร้องเรียนข้าราชการครูมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศต่อนักเรียน ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบตามกรณีร้องเรียนแล้ว ไม่ปรากฏว่าครูมีพฤติกรรมตามที่ถูกร้องเรียนกล่าวหา รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบและยุติเรื่อง  
    8) กรณีร้องเรียนเรื่องข้าราชการครูมีพฤติกรรมทางชู้สาว อยู่ระหว่างแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินการ 
 
      2. ชื่องาน การด าเนินการสอบสวนวินัย และการตรวจพิจารณาเสนอโทษวินัย 
          2.1  ผลการด าเนินงาน/ผลส าเร็จ 
     2.1.1) เชิงปริมาณ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ได้การด าเนินการทางวินัย                       
อย่างร้ายแรง และวินัยไม่ร้ายแรงกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1  รวมจ านวน 3 เรื่อง ด าเนินการเสร็จสิ้นจ านวน 3 เรื่อง            
(ร้อยละ 100)  
  1) การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีทุจริตในการเบิกจ่ายงบประมาณ         
(ค่าพาหนะ) จ านวน 1 เรื่อง 
   2) การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง กรณีมีพฤติกรรมเชิงชู้สาว จ านวน 1 เรื่อง 
  3) การด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง กรณีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการลงโทษ
นักเรียน จ านวน 1 เรื่อง  

 2.1.2) เชิงคุณภาพ 
         การพิจารณาตรวจสอบส านวน เสนอความเห็นลงโทษ ผู้ถูกลงโทษไม่อุทธรณ์เมื่อได้รับ

ค าสั่งลงโทษทางวินัย การด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง และวินัยไม่ร้ายแรง การจัดท าส านวนครบถ้วน
ถูกต้องตามข้ันตอนปฏิบัติตามท่ีระเบียบกฎหมายก าหนด  

 
3. ชื่องาน การด าเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 

  3.1 ผลการด าเนินการ/ผลส าเร็จ 
  3.1.1) เชิงปริมาณ  
  การด าเนินการเกี่ยวกับการรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่จ านวน 1 เรื่อง ผู้ต้องรับผิด

ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จ านวน 1 ราย จ านวนเงิน 17,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี 
            3.1.2) เชิงคุณภาพ 
  ผลการด าเนินการสอบข้อเท็จจริงเพ่ือหาผู้รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการรวบรวม
พยานหลักฐานปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายก าหนด ให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง                 
น าพยานหลักฐานแสดงพิสูจน์อย่างเต็มที่ ความเสียหายจากการกระท าละเมิด ก าหนดสัดส่วนความรับผิด                  
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ทางละเมิดจ านวนเงินที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน อย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามระเบียบฯเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และผู้ท าละเมิดยินยอมชดใช้เงินครบถ้วน 
 4. ชื่องาน การด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง 
 4.1 ผลการด าเนินการ/ผลส าเร็จ 

  4.1.1) เชิงปริมาณ 
   การด าเนินคดีปกครองจ านวน 1 เรื่อง จ านวนเงินเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการผิดสัญญา

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจ านวน 107,216.80 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินนับ
จากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะช าระเสร็จสิ้น ได้ยื่นต่อศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี จ านวน    
5 ครั้ง  คือ ด าเนินการจัดท าค าชี้แจงยื่นต่อศาลจ านวน 1 ครั้ง ท าค าให้การยื่นต่อศาลจ านวน 1 ครั้ง     
ท าค าให้การ แก้ค าฟ้องเพ่ิมเติมจ านวน 1 ครั้ง ท าค าให้การเพ่ิมเติมแก้ค าคัดค้านค าให้การจ านวน 1 ครั้ง  
และท าค าให้การแก้ค าขอแก้ไขเพ่ิมเติมค าฟ้องจ านวน 1 ครั้ง   
  4.1.2) เชิงคุณภาพ 
  การด าเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ด าเนินการยื่นต่อ
ศาลภายในก าหนดเวลา อยู่ระหว่างรอค าพิพากษาศาลปกครองเพชรบุรี 
 
      5. ชื่องาน การตรวจสอบ ระเบียบ กฎหมาย กรณี ส านักงาน ปปท.เขต 7 อ าเภอเมือง จังหวัด 
  นครปฐมและส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดราชบุรี  ขอทราบข้อเท็จจริงและ      

ขอเอกสารหลักฐาน 
          5.1 ผลการด าเนินการ/ผลส าเร็จ 

 5.1.1) เชิงปริมาณ 
  เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน ส านักงาน ปปท.เขต 7 อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม และส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดราชบุรี รวมจ านวน 3 เรื่อง ด าเนินการเสร็จสิ้นจ านวน               
3 เรื่อง (ร้อยละ 100) 
 5.1.2) เชิงคุณภาพ 
 การด าเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานที่ได้ตรวจสอบแล้ว การตรวจสอบ                   
ข้อกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติที่ทันสมัย ฉบับแก้ไขปรับปรุงและใช้อยู่ในปัจจุบัน และการชี้แจงโดยยึด
หลักการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับหน่วยงานหรือโรงเรียนในสังกัด 
 
 6. ชื่องาน การสืบหาลักทรัพย์ 
          6.1 ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ 

 6.1.1) เชิงปริมาณ     
       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
ด าเนินการสืบหาหลักทรัพย์แล้ว จ านวน 1 เรื่อง ดังนี้  
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    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ขอความร่วมมือสืบหา
หลักทรัพย์ตามค าพิพากษาของศาล ในฐานะผู้รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งศาลจังหวัดอุดรธานีได้ออกหมายบังคับคดี จ านวน 1 ราย  
    ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์สืบหาหลักทรัพย์ไปยังส่วนราชการและหน่วยงาน                       
ที่เก่ียวข้องและอยู่ในเขตรับผิดชอบ รวมจ านวน 15 แห่ง ดังนี้ 
    1) ที่ว่าการอ าเภอเมืองราชบุรี อ าเภอวัดเพลง อ าเภอปากท่อ อ าเภอจอมบึง อ าเภอสวน
ผึ้ง และอ าเภอบ้านคา 
    2) ธนาคารกรุงไทย สาขาราชบุรี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาราชบุรี และธนาคารออม
สิน สาขาราชบุรี 
    3) ส านักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สาขาปากท่อ จอมบึง และสาขาสวนผึ้ง 
    4) ส านักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 
    5) ส านักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี    
     6.1.2) เชิงคุณภาพ 

  กรณสี านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1  ขอความร่วมมือสืบ
หาหลักทรัพย์ตามค าพิพากษาของศาล ได้ด าเนินการแล้วเสร็จโดยได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอยู่ในเขตรับผิดชอบเป็นอย่างดี และสามารถสรุปผลแจ้งไปยังหน่วยงานผู้ขอความ
อนุเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว 
 
        7. ชื่องาน การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 

 7.1 ผลการด าเนินการ/ผลส าเร็จ 
 7.1.1) เชิงปริมาณ  
  1) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จ านวน 173 โรงเรียน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย โดยการให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน 2 ครั้ง/ปีการศึกษา 

   2) การตอบปัญหาและให้ค าปรึกษาเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษา
วินัย รวมจ านวน  21 เรื่อง ตอบปัญหาและให้ค าปรึกษาเสร็จสิ้น 21 เรื่อง (ร้อยละ 100) 

  (2.1) ข้าราชการครู ผู้ค้ าประกัน ถูกส านักงานบังคับคดียึดทรัพย์ขายทอดตลาดตาม
ค าพิพากษาศาลจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอย่างใด 

(2.2) ครูผู้ช่วย ไม่ผ่านการประเมิน จะสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นครูได้อีก
หรือไม ่
                       (2.3) กรณีครูป่วยทางจิต ต้องมีการประเมินเพ่ือเข้ารับการรักษา กับ แพทย์         
เพ่ือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานและเพ่ือป้องกันการกระท าผิดระเบียบฯ หรือไม่ 
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                       (2.4) การผิดสัญญาจ้าง ศาลพิพากษาให้ลูกหนี้ชดใช้หนี้ การขอบังคับคดีต่อ เจ้า
พนักงานบังคับคดีเพ่ือยึดทรัพย์สินมาช าระหนี้จะด าเนินการอย่างไร 
                      (2.5) การจัดท าส านวนการสอบสวนวินัยกรณีการเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
                      (2.6) การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบฯ คณะกรรมการสอบสวนวินั ยต้อง
ด าเนินการแสวงหาพยานหลักฐานจากที่ใด และด าเนินการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างไร 
                        (2.7) การติดตั้งอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนโดยใช้ชื่อของผู้อ านวยการโรงเรียนกรณี
ยกเลิกการใช้บริการจะด าเนินการข้ันตอนอย่างไร  
        (2.8) กรณีผู้อ านวยการโรงเรียนต้องรับผิดชดใช้ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเมื่อมีการยุบเลิก
สถานศึกษา จึงควรด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมโดยไม่ต้องชดใช้ค่าบริการ 

      (2.9) กรณีก า รบริหารภายในสถานศึกษา เนื่องจาก ข้าราชการครูไ ม่ปฏิบัติ
ระเบียบฯ ปัญหาการจัดการด้านการเงิน 
       (2.10) กรณีผู้ปกครองนักเรียนกล่าวหาครูโดยไม่มีข้อเท็จจริง ในลักษณะหมิ่น
ประมาททางออนไลน์ 
       (2.11) กรณีการด าเนินการทางวินัย กรณีข้าราชการครูไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา 

   (2.12) คดีแพ่ง เกี่ยวกับมรดก เนื่องจากเจ้ามรดกเสียชีวิต 
   (2.13) การด าเนินการทางวินัย กรณีการจ่ายเช็คโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 

   (2.14) การด าเนินกระบวนการสอบสวนวินัย มีวิธีการข้ันตอนอย่างไร 
    (2.15) การด าเนินกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริง มีวิธีการข้ันตอนอย่างไร 

        (2.16) การรับสภาพหนี้ กรณีผู้ว่าจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามก าหนดเวลา  เนื่องจากขาด
สภาพคล่องการจัดท าบันทึกรับสภาพหนี้ไว้ต่อกัน 

    (2.17) กระบวนงานการสืบสวนข้อเท็จจริง การจัดท าส านวนการสอบสวนวินัย                      
การพิจารณาโทษทางวินัย 

       (2.18) การจ่ายเงินบ านาญให้ข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง            
จะด าเนินการเรียกคืนเงินบ านาญที่ได้รับไปหรือต้องรับผิดอย่างไร 

  (2.19) กรณีข้าราชการครูไม่ยินยอมท าแบบประเมิน เพ่ือประกอบการพิจารณา
เงินเดือนผู้อ านวยการโรงเรียนจะด าเนินการอย่างไร 

  (2.20) การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ที่ถูกว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา และมีปัญหา
การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ 

  (2.21) ข้าราชการครูมีพฤติกรรมไม่ เ หมาะสมเรื่องเพศ ละทิ้งหน้าที่ไม่อยู่ เ ว ร     
มีหนี้สินไม่ช าระหนีเจ้าหนี้ 
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7.1.2) เชิงคุณภาพ  
 1) การด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ เป็นผลให้สามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าที่อย่างถูกต้อง มีวินัยและรักษาวินัย มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบาย
พัฒนา ส่งเสริม แก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 2) การตอบข้อหารือ ตอบปัญหาข้อสงสัย ให้กับผู้ที่สอบถามปัญหาได้ตรงตาม
ประเด็นปัญหาเป็นผลให้ผู้สอบถามปัญหามีความรู้ความเข้าใจ และมีความพึงพอใจในการให้บริการ 
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บทท่ี 4 
ปัญหา อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 

   จากการสรุปผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ที่จะน าไปขับเคลื่อน พัฒนา
งาน/โครงการ /กิจกรรม ในปีงบประมาณต่อไป  ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ โดยจะน าเสนอเป็นรายกลุ่ม
และภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1 ปัญหาอุปสรรค 

         จากการสรุปผลการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค จ าแนกรายกลุ่มได้ดังนี้ 

    4.1.1  กลุ่มอ านวยการ 
                1) งานยานพาหนะเม่ือข้าราชการต้องไปราชการนอกสถานที่  ซึ่งมีความเร่งด่วนและประสงค์ 
จะใช้รถราชการหลายคัน จึงท าให้รถราชการไม่เพียงพอต่อการใช้งาน  ซึ่งเจ้าหน้าที่จ าเป็นต้องใช้รถยนต์
ส่วนตัว 
 2) การขออนุญาตไปราชการกรณีงานเร่งด่วน ท าให้ข้าราชการไม่ได้เขียนขออนุญาต จึงต้อง
ใช้วิธีประสานงานทางโทรศัพท์  
 3) ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถติดตาม
หรือทราบได้ว่ าข้ าราชการคนใดประสงค์ลา (ถ้าไม่ ได้มีการเขียนขออนุญาตลาให้ เจ้ าหน้าที่ )     
                4) บุคลากรลืมลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีลงเวลา  และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ข้าราชการและลูกจ้างประจ า  ตลอดจนลูกจ้างชั่วคราวต้องปฏิบัติ
ราชการ  ณ ที่พักอาศัย ในบางครั้งบางคนมาท างานแต่ไม่ได้ลงเวลาปฏิบัติราชการ จึงต้องมีการติดตาม
ประสานให้ลงเวลาให้ถูกต้องอยู่เสมอ   
              5) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้มีการจัด
ประชุมผู้บริหารโดยใช้ระบบทางไกล ท าให้การตรวจสอบการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหารเป็นไปได้ยาก 
เพราะบางท่านอาจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว แต่ไม่ได้อยู่ร่วมประชุมจนจบท าให้ไม่ทราบเนื้อหา    
การประชุม 
               6) การประชุมในบางครั้งผู้บริหารสถานศึกษาติดราชการ จึงมอบหมายให้ข้าราชการครู    
เข้าร่วมประชุมแทน ท าให้ไม่ทราบหรือไม่ได้ออกความคิดเห็นในเรื่องส าคัญบางเรื่อง 
 7) เจ้าหน้าที่รวบรวมงานในหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย มีการจัดรูปแบบค าสั่งมอบหมายงาน 
ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กลุ่มอ านวยการก าหนด ท าให้เกิดความล่าช้าในการเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ                        
              8) บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  ในการจัดท าหนังสือราชการตามระเบียบ
งานสารบรรณท่ีก าหนด 
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   9) ขาดบุคลากรและความต่อเนื่องในการด าเนินงานตามโครงการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ในการดูแลอาคารสถานที ่

   10) เจ้าหน้าที่มีภาระงานมาก ท าให้การตรวจสอบความถูกต้องของงานที่เสนอผู้บังคับบัญชา
ลดน้อยลง จึงท าให้เสียเวลาในการแก้ไขงาน 
 11) เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบาดและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่จั งหวัดราชบุรีก าหนดจึงมีความจ า เป็นในการใช้ ไฟฟ้าเ พ่ิมมากขึ้น                  
ในการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติราชการกับสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานต่างๆ ท าให้บางเดือน          
มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้น แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด สามารถควบคุมปริมาณการใช้ไฟฟ้ายังอยู่ใน
เกณฑ์ปกติที่ยอมรับได ้รวมถึงมีปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ลดน้อยลง 

   12) คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ท าภาพหรือวีดีโอในการประชาสัมพันธ์มีความเร็วไม่เพียงพอ ท า
ให้การท าวีดีโอในการประชาสัมพันธ์เกิดความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
      13) ผู ้ร ับผ ิดชอบงานควบค ุมภาย ใน  ในสถานศ ึกษาย ังขาดความรู ้ท ักษะและ
ประสบการณ์ เนื ่องจากมีการเปลี ่ยนแปลงผู ้ร ับผิดชอบงาน  จึงส ่งผลให้ขาดช่วงในการสะสม
ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติ 
 
 4.1.2 กลุ่มนโยบายและแผน 
  การปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มนโยบายและแผน พบว่า มีปัญหาอุปสรรค 
สรุปได ้ดังนี้ 

            1) ด้านการวางแผน 
               (1) การจัดสรร/ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่โอนมาจากส่วนกลาง (สพฐ.) จะโอนมา
เป็นงวดๆ ซึ่งยากต่อการบริหารงบประมาณและโครงการให้เป็นไปตามปฏิทินที่ก าหนดไว้  
 (2) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมาในงวดแรกไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ท าให้เกิดปัญหา
ในการด าเนินงาน  
 (3) การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ไม่สามารถด าเนินการ    
ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดได้  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
             (4) การเสนอของบพัฒนาจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียด และแนวทางในการปฏิบัติที่มีความ
ยุ่งยาก มีเงื่อนไข มีระยะเวลา และเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการได้ แต่ก็ท าให้ยุ่งยากต่อการบริหารจัดการ  
              (5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 1 ก าลังประสบปัญหาคือ          
การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากประชากรวัยเรียน มีจ านวนลดลง 
และความนิยมของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง การมีโรงเรียนขนาดเล็กจ านวนมาก
ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ขาดแคลนครู และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา คุณภาพ
การศึกษา จึงลดลงอย่างต่อเนื่อง  
                (6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน    
ต่ ากว่า 120 คนลงมา หลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้ด าเนินการรวมหรือเลิกสถานศึกษา มี เพียงจ านวนน้อย              
ที่ไมโ่รงเรียนน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
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 (7) นักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีผลการเรียนไม่ดีจะกระจุกตัวอยู่ตามโรงเรียนขนาดเล็ก 
 (8)  ค่านิยมของผู้ปกครองจะให้บุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ท าให้เกิดปัญหาโรงเรียน  
ขนาดเล็กมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
 (9)  ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ประสงค์ให้นักเรียน        
ไปเรียนรวม หรือเลิกสถานศึกษา ด้วยเหตุผลหลายประการ    
               (10)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีโ รงเรียนขนาดเล็กที่มี
นักเรียนต่ ากว่า 120 คนลงมา หลายโรงเรียนที่ยังไม่ได้ด าเนินการรวมหรือเลิกสถานศึกษา มี เพียงจ านวน
น้อยที่ไมโ่รงเรียนน านักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนหลัก หรือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
               (11) นักเรียนที่ด้อยโอกาสและมีผลการเรียนไม่ดีจะกระจุกตัวอยู่ตามโรงเรียนขนาดเล็ก 
 (12) ค่านิยมของผู้ปกครองจะให้บุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ ท าให้เกิดปัญหา
โรงเรียนขนาดเล็กมีจ านวนเพ่ิมมากข้ึน 
 (13) ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ประสงค์      
ให้นักเรียนไปเรียนรวม หรือเลิกสถานศึกษา ด้วยเหตุผลหลายประการ    
               (14) การพิจารณาโครงการที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ชายแดน (อ.สวนผึ้ง อ.บ้านคา)          
ขาดการติดต่อ ประสานงาน และการรับรู้  รับทราบแนวทางการจัดท าโครงการ ระหว่างส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่ จึงท าให้โครงการที่เสนอไปไม่ครอบคลุมและไม่เป็นตามแนวทาง
ที่ก าหนด 

  2) ด้านงบประมาณ 
               (1) สถานศึกษาบางแห่ง ด าเนินการล่าช้า เนื่องจากครูผู้รับผิดชอบเดิมเกษียณอายุราชการ 
และครูผู้ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการต่อ ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการด าเนินการดังกล่าว ท าให้เวลา     
ในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการรายงานมีจ ากัด กรณีต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม 
               (2) แนวทางและวิธีการมีความยุ่งยากมาก มีรายละเอียดของแบบรายการ และราคา
มาตรฐาน  ที่ สพฐ.ก าหนดจ านวนมาก และเป็นราคาที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ท าให้โรงเรียนไม่สามารถ
ด าเนินการตามที่ประมาณการมาได้  จึงต้องน ากลับไปประมาณการราคามาใหม่ ท าให้เกิดปัญหา          
ในการประสานงานและให้ค าปรึกษาแนะน ากับสถานศึกษา 
               (3) เอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีแบบฟอร์มหลายแบบและ
ต้องกรอกลงในโปรแกรม Microsoft Excel ท าให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติ 
               (4) แบบค าขอตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯ  มีรายละเอียดมากและพบว่าโรงเรียน
จัดท าข้อมูลผิดพลาดเป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้เกิดความล่าช้าและเสียเวลา    
               (5) การแจ้งมาตรการ หรือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ      
ที่มีเงินเหลือจ่ายจาก สพฐ. โดยแจ้งว่าการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            
แล้วมีงบประมาณเหลือจ่าย และประสงค์ที่จะน างบประมาณเหลือจ่ายไปใช้จ่ายในรายการอ่ืนๆ นั้น       
ให้ สพท.  ทุกแห่งพิจารณาระงับการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ             
ที่มีงบประมาณเหลือจ่าย (เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ จัดจ้าง และเงินเหลือจ่ายจากการคืนเงินค่าเสาเข็ม) 
รายการงบลงทุนปี เดียวทุกรายการ โดย สพฐ. จะโอนงบประมาณดังกล่าวกลับคืนส่วนกลาง               
เพ่ือน างบประมาณ  ในส่วนนี้ไปด าเนินการตามนโยบายส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อไป ซึ่งท าให้
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โรงเรียนขาดโอกาสที่จะน าเงินในส่วนที่เหลือจ่ายนี้ไปใช้ตามความต้องการจ าเป็นในกิจกรรมการเรียน    
การสอนของโรงเรียน  
 (6) การส่งมอบงานก่อสร้างตามงวดงาน บางสัญญาส่งมอบงานในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ                                 
สามารถส่งรายละเอียดของบประมาณไปยัง สพฐ.ได้ทันภายในปีงบประมาณ จึงท าให้ต้องรอส่งเอกสาร      
การของบประมาณในงวดงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบในปีงบประมาณต่อไป ส่งผลให้ได้รับเงินค่าตอบแทนล่าช้า          
       (7) ด้านรายงานการจัดสรรให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ได้รายงานผลการจัดสรรงบประมาณ ให้ สพฐ.  ทราบ เพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดสรรครั้งต่อไปภายในระยะเวลาที่ก าหนด สิ่งที่พบบ่อยครั้ง คือ สพฐ.จะแจ้งในภายหลัง 
ว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่บางแห่งที่ยังไม่รายงาน จึงขอให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ส่งรายงานอีกครั้ง ซึ่งมองว่าเป็น
การท างานซ้ าซ้อน 
 
 3) ด้านการติดตามประเมินผล 
               (1) สิ้นปีงบประมาณจะมีการรายงานติดตามผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาของหลาย ๆ กลุ่มงาน และเป็นงานที่เร่งด่วน ซึ่งต้องรายงานตามก าหนดระยะเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด จึงท าให้การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอาจจะเกิด
การผิดพลาดได้บ้าง ต้องคอยตรวจสอบหลายรอบ 
       (2) การรายงานมีการน าระบบโปรแกรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ซึ่งต้องศึกษาให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เสมอ ๆ เกิดความสับสน ยุ่งยาก 
         
 4.1.3 กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร 

            ในการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มีปัญหา อุปสรรค พอสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 
    1) กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
 (1) สถานศึกษาในสังกัดบางแห่งไม่ด าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ตามระเบียบพัสดุ เพราะเห็น
ว่าการด าเนินการยุ่งยาก  
 (2) การด าเนินการซ่อมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการประสานการด าเนินการกับ
สถาบันอาชีวะศึกษาจังหวัดราชบุรี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้สถานศึกษาไม่ได้เปิดท าการเรียนการสอนในรูปแบบ  On-Site และสถาบัน
อาชีวะศึกษาจังหวัดราชบุรีไม่สามารถด าเนินการเข้าพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบซ่อมบ ารุงได้ 
 (3) การด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนให้กับสถานศึกษาต้องมีคณะกรรมการร่วม
ด าเนินการหลายฝ่าย ซึ่งบุคลากรของสถานศึกษาไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นกรรมการ  
      2) งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 (1) สถานศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
และการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 (2) บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 
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 (3) การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตล่าช้า ท าให้สถานศึกษาบางแห่งไม่สามารถ
ด าเนินการจัดหาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ เพราะการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 สามารถด าเนินการได้เมื่อได้รับโอนเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น 
 (4) คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความร่วมมือจาก
สถานศึกษาน้อยมาก เพราะสถานศึกษาไม่เข้าใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และกลัว
ความผิดพลาดต่าง ๆ 
 (5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (6) บุคลากรในสังกัดไม่ใช้งานอีเมล์ภาครัฐในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร นอกจากต้องใช้งานใน
ระบบที่บังคับใช้อีเมล์ภาครัฐ ซึ่งอีเมล์ภาคเอกชนจะไม่สามารถด าเนินการต่อได้  
 (7) บุคลากรในสถานศึกษาลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบ หรือบุคลากรมีการโยกย้ายและไม่ได้
แจ้งรหัสผ่านแก่ผู้มารับผิดชอบใหม่ ท าให้ผู้ดูแลระบบต้องท าการจัดการรหัสผ่านให้ใหม่บ่อยครั้ง ซึ่ง
ส่วนมากสถานศึกษาในสังกัดต้องใช้อีเมล์ภาครัฐในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

 
 3) งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา 
  (1) สถานศึกษามีระยะเวลาในการท างานค่อนข้างจ ากัด  เนื่องจากคุณครูมีภาระงานการสอน 
และสถานศึกษาบางแห่งเปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย ท าให้การด าเนินงานไม่ต่อเนื่อง จึงขาดความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการด าเนินงาน ท าให้ข้อมูลเกิดความผิดพลาดบ่อยครั้ง 
               (2) สถานศึกษาบางแห่งจ านวนครูผู้สอนไม่เพียงพอ ท าให้ต้องส่งธุรการ หรือลูกจ้างมาอบรม 
ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้การตัดสินใจในการกรอกข้อมูลไม่แม่นย า ท าให้ข้อมูลนักเรียนคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง 
          (3) สถานศึกษาท าการจ่ายเงินอุดหนุนรายหัวตอนก่อนเปิดภาคเรียนหรือช่วงต้น ๆ ของ    
การเปิดภาคเรียนท าให้เกิดปัญหาเมื่อมีผู้ปกครองย้ายเด็กไปเรียนที่อ่ืนโดยไม่แจ้งสถานศึกษานั้น ๆ ก่อน 

     
    4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

    (1) งานบ าเหน็จบ านาญ เป็นงานที่ปฏิบัติภายใต้กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เป็นแบบแผน 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องหมั่นศึกษากฎระเบียบ  และสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาเนื่องจากมีการโยกย้ายบุคลากร สถานที่ตั้งส านักงาน ท าให้เกิดปัญหาในระบบการจัดเก็บเอกสาร เช่น 
การขอรับบ าเหน็จตกทอด ทายาทไม่มีหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดในกรณีที่ข้าราชการ         
ถึงแก่กรรม ไม่มีทายาทตามกฎหมายมาแสดงการขอรับ 

    (2) งานบ าเหน็จบ านาญ ต้องจัดท าเรื่องขอรับเงินด้วยเอกสารตามระบบเดิมแล้วน าเสนอ     
ผู้มีอ านาจ ลงนามก่อน  แล้วปฏิบัติในระบบ e-pension จึงจะส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลัง
เขตอนุมัต ิ

     (3) ระบบ  e -pension  เป็นการปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อนและ     
ในการปฏิบัติ แต่ละขั้นตอนต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ และต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมบัญชีกลางได้อย่างรวดเร็ว     
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    (4) ผู้ขอรับบริการ น าเอกสารมาไม่ครบถ้วน เนื่องจากเอกสารต้องใช้ฉบับจริง เช่น วันเวลา
ทวีคูณ การเป็นครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่เข้าใจสิทธิประโยชน์ของตนเอง 

      (5) บ าเหน็จตกทอดมิใช่เป็นสิทธิส่วนตัวไม่สามารถโอนกันได้ ผู้รับบ านาญไม่มีทายาท และ
ไม่ได้ท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้ขอรับบ าเหน็จตกทอดไว้ 

      (6) ผู้รับบ านาญ ขอกู้เงินโดยใช้เงินบ าเหน็จไปค้ าประกันโดยฟังค าแนะน าจากธนาคารไม่ถ้วน
ถี่เนื่องจากธนาคารต้องการให้ผู้รับบ านาญกู้ ซึ่งธนาคารจะได้รับช าระหนี้เงินกู้ก่อนเป็นอันดับแรก  

      (7) ผู้รับบ านาญได้มีการกู้เงินไว้หลายประเภท หากกู้เงินประเภทนี้อีก อาจท าให้เงินหนี้ อ่ืน  ๆ          
ไม่สามารถหักหนี้อื่นได้ เนื่องจากเงินบ านาญหลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือไม่ถึง 30% 

      (8) การกู้เงินบ าเหน็จตกทอดค้ าประกันทายาทไม่รู้ว่าผู้รับบ านาญได้ขอกู้เงินบ าเหน็จตกทอด    
ค้ าประกันไปแล้ว ท าให้เวลาทายาทมาขอรับเงินสงสัยว่าผู้รับบ านาญได้เงินน้อยกว่าที่ควรจะได้รับเพราะ
ทางกรมบัญชีกลางได้หักเงินที่กู้ไปแล้ว  

     (9) ผู้รับบ านาญที่อายุไม่ถึง 65 ปี มาขอหนังสือรับรองแล้ว ไม่สามารถมาขอรับเงินบ าเหน็จ
ด ารงชีพเพ่ิมตอนอายุ 65 ปีได้เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้รับรองวงเงินไปแล้ว   
         (10) กรณีขอรับเงินกรณีเสียชีวิตกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ใช้แบบสอบปากค า
ทายาทต้องออกมาจากที่ว่าการอ าเภอที่ทายาทไปสอบสวนให้ปากค า ตามแบบที่กองทุนก าหนด  แต่ทาง
ที่ว่าการอ าเภอเนื่องจากเปลี่ยนปลัดอ าเภอที่ท าหน้าที่ทางด้านสอบปากค าเพ่ือขอรับเงิน กบข. เปลี่ยนแปลง
บ่อย ท าให้ไม่เข้าใจไม่ยินยอมสอบปากค าให้ ซึ่งทาง กบข ได้ท าหนังสือตกลงไว้แล้ว ท าให้ทายาทต้อง
เดินทางไปมาท าให้เสียเวลา และต้องชี้แจงบ่อยครั้ง  
             (11)  ผู้ขอรับบริการ น าเอกสารมาไม่ครบถ้วน 
             (12) กรณีสมาชิกเป็นโสด ไม่มีทายาท ต้องมีผู้จัดการมรดก ต้องใช้เวลานาน ท าให้ทายาทซึ่ง
มิใช่ข้าราชการ คิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก 
       (13) กรณีลาออกโดยไม่ได้รับเงินบ านาญ เนื่องจากอายุราชการไม่ถึง 10 ปี หรือขอรับ
บ าเหน็จสมาชิกสมาชิกจะไม่รู้สิทธิประโยชน์ของตนเอง  เพราะสมาชิกต้องได้เงินสะสม สมทบ และ
ผลประโยชน์จากกองทุนด้วย 

  (14) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะได้รับหนังสือแจ้งโอนเงินจัดสรรล่าช้า         
ท าให้กลุ่มงานที่ได้รับจัดสรร ไม่สามารถขอเบิก หรือยืมเงินได้ทันก่อนที่จะไปปฏิบัติหน้าที่  หรือก่อหนี้
ผูกพันได้ก่อนได้รับเงินงบประมาณ ท าให้ การปฏิบัติงานไม่คล่องตัว      

  (15) การบันทึกข้อมูล ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน เพราะไม่สามารถบันทึกย้ อนหลังหรือ
ด าเนินการก่อนมีงบประมาณได้ และมีระยะเวลาในการบันทึกข้อมูล 

  (16) การส่งเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทนของลูกจ้างชั่วคราวบางโรงเรียนล่าช้าไม่ตรงตามก าหนด
ที่แจ้งให้ปฏิบัติ คือ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

  (17) ลูกจ้างชั่วคราวบางรายมีการลากิจส่วนตัวระหว่างเดือน และส่ งเรื่องเบิกเงินหลังจาก   
ที่ท าการโอนเงินประจ าเดือนเรียบร้อยแล้ว  เป็นเหตุให้มีการเรียกคืนเงินจากลูกจ้างเพ่ือน าส่งคืนคลัง 
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  (18) การน าฝากเงินประกันสัญญา  โรงเรียนท าสัญญาจ้างเสร็จแล้ว บางโรงเรียนไม่ได้น าส่ง
ในเวลาที่ก าหนด คือ  7 วันท าการ ส าหรับจ านวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท และ ภายใน 3 วันท าการ  
ส าหรับจ านวนเงินเกิน 10,000 บาท   

  (19) การถอนเงินประกันสัญญา  บางโรงเรียนไม่ได้ส าเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเก็บไว้เป็น
หลักฐาน  ถึงก าหนดเวลาที่ต้องถอนเงินคืนผู้รับจ้าง  ต้องมาขอค้นเรื่องเบิกจ่ายที่เจ้าหน้าที่ผู้เบิก ซึ่งเป็น 
การค้นเอกสารย้อนหลัง 2 ปีงบประมาณ  ท าให้การถอนเงินคืนผู้รับจ้างล่าช้า  ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา 
ที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง 

  (20) โรงเรียนในสังกัด  ไม่ทราบอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ท าให้ส่งเรื่องเบิกเงินคลาดเคลื่อน  ไม่ตรงตามที่กระทรวงการคลังก าหนด  เจ้าหน้าที่ผู้เบิกต้องส่งเรื่องขอ
เบิกเงินสวัสดิการคืนแก้ไข ท าให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดได้รับเงินล่าช้า  

  (21) โรงเรียนส่งเอกสารประกอบการขอเบิกไม่ครบถ้วน  ต้องคืนเอกสารขอเบิกให้แนบ
เพ่ิมเติม  ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เบิกตั้งเรื่องขอเบิกล่าช้า 
     (22) ผู้ขอเบิกยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
     (23) การขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านประจ าเดือน พบว่าผู้ที่ช าระราคาบ้านกับธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (ธอส.) ได้รับใบเสร็จรับเงินล่าช้ามาก 
     (24) ผู้ยืมไม่ส่งใช้เงินยืมภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     (25) ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาคุณภาพของงานอย่าง
เป็นระบบ  
      (26) ผู้รับจ้างบางรายมีปัญหาด้านการเงิน ท าให้การด าเนินงานและการเบิกจ่ายล่าช้า 
     (27) บางโรงเรียนส่งเอกสารหลักฐานการขอเบิกเงินล่าช้า 
            (28) โรงเรียนยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการน าเงินส่งคลังผ่าน Bill Payment 
            (29) การท ารายการผ่านเครื่อง EDC บางครั้งระบบยังไม่อัพเดทรายการให้ในขณะที่น าเงินส่ง
คลัง จึงท าให้เกิดความผิดพลาดในการน าเงินส่งคลัง 
          (30) โรงเรียนมีการเปลี่ยนบุคลากรด้านงานพัสดุบ่อยมาก ท าให้ขาดความรู้และประสบการณ์ 
     (31) ผู้รับผิดชอบหรือผู้ได้รับมอบหมาย ไม่ทราบขั้นตอนการเสนอขอซื้อ/ขอจ้าง และกรอก
รายละเอียดข้อมูลไม่ชัดเจน  ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
             (32) ผู้รับจ้างบางรายมีปัญหาด้านการเงินหรือรับงานหลายที่ ท าให้การด าเนินงานล่าช้าซึ่ง
ส่งผลให้การส่งเบิกเงินล่าช้าและต้องเสียค่าปรับด้วย 
             (33) ในระหว่างการปฏิบัติงานตามค าสั่งงานต่างๆ ในระบบ GFMIS ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จในคราว
เดียวกัน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูล ระบบจะด าเนินการให้โดยสมบูรณ์ ถ้าบันทึกข้อมูล      
ไม่ถูกต้อง ครบถ้วนและสอดคล้องกัน ระบบจะไม่ด าเนินการบันทึกรายการต่อให้ จึงไม่สามารถบันทึกข้อมูลบางส่วน 
ในระหว่างปฏิบัติงานในแต่ล าค าสั่งงานได้ 
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             (34) รหัสสินทรัพย์ที่เคยสร้างไว้เดิมในระบบ GFMIS ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา        
มีรายการสินทรัพย์ที่ส่วนใหญ่ไม่บ่งชี้ว่าเป็นครุภัณฑ์ชนิดใดบ้าง ท าให้ยุ่งยากต่อการปรับปรุงรายการ
ย้อนหลัง 
             (35) ครุภัณฑ์บางรายการไม่ได้ก าหนดเลขรหัสครุภัณฑ์และเขียนรหัสบนตัวครุภัณฑ์ไม่ครบ
ทุกรายการ ท าให้เกิดความสับสนในการดูแลและการควบคุม 
             (36) ข้อมูลของทะเบียนคุมครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทั้งในระบบและนอกระบบ 
GFMIS ทั้งหมด ไม่มีการส่งมอบ ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้รับงานต่อเนื่อง ในการควบคุมและ      
การส ารวจครุภัณฑ์แต่ละประเภททั้งหมด และการด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า 
 
  4.1.5  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดความรู้ความเข้าใจ ความชัดเจนในการด าเนินงาน ส่งผลท าให้เพ่ิม
ขั้นตอนการด าเนินงาน เกิดการบริหารจัดการที่ซ้ าซ้อน ล่าช้า เพิ่มภาระงานไม่คล่องตัว 
      2) การก าหนดอัตราก าลังของข้าราชการครูในสถานศึกษาในปัจจุบันไม่เอ้ือต่อการพัฒนา
สถานศึกษา ในปัจจุบัน 
      3) ระบบสรรหาบุคลากรล่าช้า มีขั้นตอนในการด าเนินการที่ยุ่งยากซ้ าซ้อนและไม่ต่อเนื่อง 
 

    4.1.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1) กลุ่มงานฝึกอบรม 

 (1) การจัดอบรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ท าให้ไม่สามารถใช้รูปแบบ
วิธีการ face to face ได้  การอบรมรูปแบบทางไกลจึงมีอุปสรรคด้านการฝึกปฏิบัติในระหว่างอบรมบ้าง  

(2) ผู้เข้ารับการอบรมบางคน ยังมีความรู้น้อยในการเข้าอบรมรูปแบบทางไกล โดยใช้สื่อ
ออนไลน์ในรูปแบบแอพพลิเคชั่นต่างๆ  เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีใหม่  จึงท าให้ละความพยายามในการเข้า
อบรม 

(3) สัญญาณอินเตอร์เน็ต และเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต้องใช้ในการอบรม 
ของผู้เขา้รับการอบรมบางคนมีสมรรถนะที่ไม่พร้อมใช้งาน 
        2) กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 

(1) การประชาสัมพันธ์โครงการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเข้า
ศึกษาต่อภาคปกติ ประเภท ข บางหลักสูตรเป็นการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ของสถาบันอุดมศึกษา      
ไม่มีการประชาสัมพันธ์มาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ ท าให้ไม่ทราบก าหนดการที่ชัดเจน    

(2) ข้าราชการที่ขออนุญาตลาศึกษาต่อไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนด ท าให้เกิดปัญหาในการด าเนินการเสนอขออนุมัติให้ลาศึกษาต่อ 
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(3) การจัดท าทะเบียนผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในบางกลุ่มยังไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้
การขอข้อมูลในการด าเนินคัดเลือกผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม เป็นคณะท างาน/กรรมการคัดเลือก 
และเป็นวิทยากรในการอบรม บางครั้งไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(4) สถานศึกษาจัดส่งหนังสือขออนุมัติไปราชการผู้บริหารสถานศึกษาไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  บางครั้งเลยก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ ท าให้การอนุมัติให้ไปราชการเกิดความล่าช้า  

(5) การจัดการอบรมในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ต้องมีเว้นระยะห่างในการอยู่ร่วมกันตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาด ท าให้หน่วยงานที่ด าเนินโครงการ   
มีปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการด าเนินการโครงการ เป็นการประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่น 
google meet และ ZOOM Meeting จึงจ าเป็นต้องมีการแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวก าหนดการอบรม 
วิธีการ และช่องทางการเข้าอบรม/ประชุมให้ชัดเจน 
 3) กลุ่มงานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 การด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและ
ประกาศเกียรติคุณ เป็นการสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและเสียสละ การ
ด าเนินการคัดเลือกจึงต้องมีความโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้บุคคลที่มีความ
เหมาะสม ในการด าเนินการคัดเลือกแต่ละครั้งอาจมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ 

(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกบางหัวข้อไม่มีความชัดเจน หากมีข้อขัดแย้งหรือการให้ความเห็น
ของคณะกรรมการคัดเลือกไม่ตรงกันต้องมีการขอมติจากประชุม เพ่ือให้การคัดเลือกมีความโปร่งใส ถูกต้อง 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ผู้เสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกจัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือก ไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด ท าให้การประเมินผลการคัดเลือกมีความยุ่งยากเนื่องจากหัวข้อผลงานไม่ตรงตาม
ตัวชี้วัดในการประเมินต้องให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบในการตีความให้ค่าคะแนน 

(3) ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19) ต้องมีเว้น
ระยะห่าง    ในการอยู่ร่วมกันตามมาตรการเฝ้าระวังการระบาด ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีด าเนินการ
คัดเลือกโดยการจัดส่งเอกสารประกอบการคัดเลือกให้คณะกรรมการพิจารณา และด าเนินการประชุม
ทางไกลด้วยระบบออนไลน์ ทางแอปพลิเคชั่น google meet และ ZOOM Meeting   
 
   4.1.7 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
   1) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 
 (1) การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็กมีครูน้อยและไม่ครบ  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ แต่ต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเองซึ่งเป็นภาระหนักมาก  ดังนั้น โรงเรียนเหล่านี้จึงต้องไปจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษากับโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงหรือโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เดียวกัน  
             (2) การน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไปใช้  เนื่องจากครู  
มีภาระงานและกิจกรรม/งานโครงการที่โรงเรียนมีมาก  ทั้งโครงการจากส่วนกลางและโครงการที่โรงเรียน
จัดท าขึ้นเอง ท าให้ครูไม่สามารถวางแผนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         
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และไม่สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง จึงไม่ได้บันทึกการสอนหลังสอนได้ทุกครั้ง        
ครูจึงน าหน่วยการเรียนรู้ของส านักพิมพ์ต่างๆ มาใช้เลย ซึ่งบางครั้งบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่สอดคล้อง  
กับหลักสูตรสถานศึกษานั้นๆ 
 (3) ปัญหาด้านการวางแผนการประเมินหลักสูตร การประเมินหลักสูตรมักไม่มีการวางแผน
ล่วงหน้า ท าให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการประเมินผล และไม่ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการประเมิน 
 (4) ปัญหาด้านเวลา การก าหนดเวลาไม่เหมาะสมการประเมินหลักสูตร ไม่เสร็จตามเวลา     
ที่ก าหนด ท าให้ได้ข้อมูลเนิ่นช้าไม่ทันต่อการน ามาปรับปรุงหลักสูตร 
 (5) ปัญหาด้านความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการประเมินหลักสูตร คณะกรรมการประเมิน
หลักสูตรไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรที่จะประเมิน หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินผล     
ท าให้ผลการประเมินที่ได้ไม่น่าเชื่อถือ ขาดความละเอียดรอบคอบ ซึ่งมีผลท าให้การแก้ไขปรับปรุงปัญหา
ของหลักสูตรไม่ตรงประเด็น 
 (6) ปัญหาด้านความเที่ยงตรงของข้อมูล ข้อมูลที่ไม่ใช้ในการประเมินไม่เที่ยงตรงเนื่องจากผู้
ประเมินมีความกลัวเกี่ยวกับผลการประเมิน จึงท าให้ไม่ได้เสนอข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงหรือผู้ถูก
ประเมินกลัวว่าผลการประเมินออกมาไม่ดี จึงให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 (7) ปัญหาด้านวิธีการประเมิน การประเมินหลักสูตรส่วนมากมาจากการประเมิน             
ในเชิงปริมาณ ท าให้ได้ข้อค้นพบที่ผิวเผินไม่ลึกซึ้ง จึงควรมีการประเมินผลที่ใช้วิธีการประเมินเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพควบคู่กัน เพ่ือให้ได้ผลสมบูรณ์และมองเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
     (8 )  ปัญหาด้ านการประเมินหลั กสู ตรทั้ ง ระบบ การประ เมินหลักสู ตรทั้ ง ระบบ                     
มีการด าเนินงานน้อยมาก ส่วนมากมักจะประเมินผลเฉพาะด้าน เช่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในด้าน
วิชาการ (Academic Achievement) เป็นหลัก ท าให้ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด 
     (9) ปัญหาด้านการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการประเมินหลักสูตรหรือ             
ผู้ที่เกีย่วข้องมักไม่ประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
    (10) ปัญหาด้านเกณฑ์การประเมิน เกณฑ์การประเมินหลักสูตรไม่ชัดเจนท าให้ผล                
การประเมินไม่เป็นที่ยอมรับ และไม่ได้น าผลไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างจริงจัง 

 (11) การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม มีประเด็นดังนี้ 
  - จ านวนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น และมีความแตกต่าง

ทางด้านความบกพร่องหลายประเภท การดูแลจึงไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 
 - ผู้ปกครองผู้เรียนที่มีความบกพร่องไม่เข้าใจ ไม่น าบุตรหลานไปจดทะเบียนคน

พิการ 
 - ขาดบุคลากรในต าแหน่งครูการศึกษาพิเศษ เนื่องจากส่วนมากทางโรงเรียนมีครู

การศึกษาพิเศษเพียง 1 คน และบางโรงเรียนไม่มีครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
 - มีความยากล าบากในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กพิการเรียนรวมภายใต้

สถานการณ์โควิด-19 เนื่องจากขาดกติดต่อสื่อสารระหว่างครูกับเด็ก ครูกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็ก การ
ติดตามความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาทางด้านวิชาการหรือด้านอ่ืนๆที่จ าเป็นส าหรับเด็กพิการเรียนรวม 
เนื่องจากขาดแคลนบุคลากรหรือพ่ีเลี้ยงเด็กพิการที่จะเข้าไปให้บริการอย่างเต็มที่เต็มเวลา 

 (12) เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  
(COVID-19)  ท าให้การด าเนินงานบางขั้นตอนเป็นไปอย่างล่าช้า 
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 2) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
 (1) เนื่องจากอยู่ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    

(COVID-19)  ท าให้การด าเนินงานบางขั้นตอนเป็นไปอย่าง 
 (2) ครูผู้ปฏิบัติงานการจัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน SchoolMIS ส่วนมากเป็นครู
บรรจุใหม่ในทุกๆ ปี และด้วยระบบ SchoolMIS มีการปรับเปลี่ยนทุกปี ส่งผลท าให้โรงเรียนมีปัญหาในการ
จัดท าข้อมูลดังกล่าว 

 3) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  (1) เนื่องจากเป็นการจัดการอบรมรูปแบบออนไลน์ ท าให้ช่วงระหว่างการอบรมมีสัญญาณ
ขาดหาย ไม่ชัดเจน   
  (2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรมมีพ้ืนฐานทางด้านการใช้เทคโนโลยีไม่เท่ากัน
ท าให้การจัดการอบรมพบปัญหาบ้างแต่เนื่องจากข้อดีของการอบรมออนไลน์คือสามารถดูซ้ าได้จึงช่วยลด
อุปสรรคในข้อนี้ได้ 

 4) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 (1) ปัญหาอุปสรรคที่โรงเรียนพบในการจัดการเรียนการสอนส่วนใหญ่ คือ เรื่องอุปกรณ์การ

สื่อสาร และสัญญาณอินเตอร์เน็ตบางคนไม่มีโทรศัพท์เป็นของตนเอง ท าให้ไม่สามารถเรียนได้โดยใช้
โทรศัพท์ได้และสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้อง ซึ่งวิธีและแนวทางการแก้ปัญหาของโรงเรียนก็จะใช้การเรียน
การสอนแบบทดแทน ทบทวนเพิ่มเติม ด้านการการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
 (2) โรงเรียนบางส่วนมีปัญหาเรื่องการด าเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนภายใต้
เงื่อนไขงบประมาณท่ีมีจ ากัด โรงเรียนต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์เองเป็นส่วนมาก 
 (3) ขาดงบประมาณในการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
 (4) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       
ท าให้การด าเนินงานบางขั้นตอนเป็นไปค่อนข้างล าบาก ท าให้เกิดความล่าช้า และปัญหาด้านสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียร 
 (5) โรงเรียนบางแห่งมีรูปแบบการด าเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียนบางส่วนมีเอกสารไม่
ครบหรือต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมบ้างเพ่ือให้ครบตามประเด็นการนิเทศ   
 (6) มีปัญหาเรื่องการจัดเมนูอาหารให้นักเรียน โดยใช้เมนู School Lunch เนื่องจากบาง
โรงเรียนเป็นพ้ืนที่ห่างไกลจากวัตถุดิบการท าอาหารจึงต้องมีการจัดท าเมนูอาหารที่หลากหลายโดยใช้
รูปแบบอื่นๆร่วมด้วยแต่มีการควบคุมคุณภาพอาหารให้สารอาหารครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการและ
มีเพียงพอส าหรับนักเรียนทุกคน  
 (7) ข้อจ ากัดในการเรียนของนักเรียนในเครือข่ายพัฒนาที่ 8 คือ นักเรียนไม่สามารถเรียน    
ที่บ้านได้เนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์ และผู้ปกครองไม่สามารถดูแลนักเรียนขณะเรียนออนไลน์ได้ (ข้อจ ากัด
เรื่องภาษา และ เวลาในการท ามาหาเลี้ยงชีพ) 
 (8) ข้อจ ากัดของครูผู้สอน นักเรียนอยู่กระจาย และต่างพ้ืนที่ ครูไม่สามารถดูแลการจัดการเรียน
การสอน แบบออนแอร์ได้ท้ังหมด (การติดต่อสื่อสาร) 
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     (9) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)      
ท าให้นักเรียนบางส่วนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

     (10) ขั้นตอนในการคัดกรองนักเรียนมีรายละเอียดค่อนข้างมาก และมีเวลาจ ากัดในการจัดท า
ข้อมูล นักเรียนได้รับการคัดกรองไม่ทั่วถึง 

 5) กลุ่มงานอ่ืน ๆ 
   (1) เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       
ท าให้หลายโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
จึงไม่มีการด าเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ 
       (2) เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ท าให้การติดต่อประสานมีการคลาดเคลื่อนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  
 
   4.1.8 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

         ในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ 2564 ของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พบว่า           
มีปัญหา/อุปสรรค สรุปเป็น 3 ด้าน พอสังเขป ดังนี้ 

 1) ด้านการวางแผน 
 1.1 การแจ้งจัดสรรงบประมาณล่าช้า ไม่สอดรับกับการจัดท าแผนงาน/โครงการ  
 1.2 งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรมาไม่ เ พียงพอต่อการบริหารจัดการ ท าให้ เกิดปัญหา              
ในการด าเนินงาน  
 1.3 แผนปฏิบัติการประจ าปีขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม 
บางส่วนไม่สามารถจัดท าโครงการ/ กิจกรรม ให้ครอบคลุมตามภารกิจ เนื่องจากต้องรอ สพฐ.  จัดสรร
งบประมาณ   
 1.4 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย ท าให้ต้องปรับแผนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง     
ภายในระยะเวลาที่จ ากัด  
 1.5 การเสนอของบพัฒนาจังหวัดราชบุรี มีรายละเอียด มาตรการและแนวทางปฏิบัติ           
จะมีความยุ่งยาก มีเงื่อนไข มีระยะเวลา และเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการได้ แต่ก็ท าให้ยุ่งยากต่อการบริหาร
จัดการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จึงท าให้ไม่ได้งบประมาณ 
 1.6 การวางแผนการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากติด มาตรการป้องกัน  
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
 2) ด้านงบประมาณ 
  2.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่สอดรับกับแผนงาน/โครงการ ท าให้ผลการด าเนินงานไม่ครอบคลุม  
กับตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2 ได้รับอนุมัติงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดราชบุรีแล้ว เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาด  
โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 จึงท าให้ไม่ได้งบประมาณในการด าเนินการ 
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 3) ด้านการติดตามประเมินผล 
 3.1 การรายงานติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียนด้านด าเนินงานป้องกันยาเสพติด         
ในสถานศึกษา (NISPA) และระบบการดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) ซึ่งต้อง
รายงานตามก าหนดระยะเวลาก าหนด สถานศึกษามีงานที่ต้องรายงานหลายรายการ  จึงท าให้การรายงาน
ผลการด าเนินงานตามโครงการล่าช้า ต้องคอยตรวจสอบหลายรอบ และติดตามทวงถามบ่อยครั้ง 
 3.2 การรายงานมีการน าระบบโปรแกรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ซึ่งต้องศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ เสมอ ๆ เกิดความสับสน ยุ่งยาก 
 
   4.1.9 หน่วยตรวจสอบภายใน   
        เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ
ดังต่อไปนี้ 
            1) เอกสารหลักฐานการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคต และกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ 
เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ล่าช้าไม่เป็นตามก าหนดเวลา 
          2) การปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสืบทอดต่อกันมาและเข้าใจว่าถูกต้องและไม่มีการสอนงาน     
            3) เอกสารหลักฐานการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมการใช้จ่ายเงิน ยังไม่ครบถ้วนถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง       
ที่เก่ียวข้อง ไม่มีเอกสารต้นเรื่องประกอบการขอเบิกเงิน ไม่มีบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากผู้มีอ านาจและ
ใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องตามท่ีระเบียบก าหนด  
            4) กรณีจ้างเหมาท าอาหาร และกรณีโรงเรียนซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารและจ้างแม่ครัวเอกสาร
หลักฐานการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง          
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
ได้แก่ รายงานขอจ้างไม่สอดคล้องกับบันทึกตกลงจ้าง หรือใบสั่งจ้าง  ไม่มีใบส่งมอบงานจ้าง  ไม่มีการตรวจ
รบัพัสด ุและไม่เรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับจ้าง                
 5) ครูที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ความช านาญประสบการณ์  และขาดความมั่นใจ          
ในการปฏิบัติงานและยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหารสถานศึกษาอยู่เสมอ 
       6) โรงเรียนมีการจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  ไม่เป็นระบบยาก          
ต่อการค้นหาและการตรวจสอบ    
       7) สถานศึกษารายงานผลการตรวจสอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
เขต 1 ล่าช้าไม่เป็นไปตามก าหนด   
      8) ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติในการใช้จ่ายเงิน ท าให้การเบิกจ่ายมีความคลาดเคลื่อน 
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      9) กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP) มีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลามีผลท าให้การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แนวการปฏิบัติ
และระเบียบ ที่เก่ียวข้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
     10) โรงเรียนยังขาดการควบคุมพัสดุ ไม่ได้จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่ใส่รหัสครุภัณฑ์         
ที่ตัวครุภัณฑ์ถูกต้องตรงกับทะเบียนคุม และไม่ได้ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ไม่สามารถควบคุม             
และวางแผนการซ่อมบ ารุงและการวางแผนการจัดหาพัสดุให้เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ และด าเนินการ  
ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบฯ 
      11) โรงเรียนยังขาดการวางแผนหรือพิจารณาความต้องการก่อนการจัดหาพัสดุ และยังเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็น
ระเบียบพัสดุฯ ที่ปฏิบัติอยู่ เดิม และการปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง         
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  ที่เป็นระเบียบพัสดุฯ ที่ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงใหม่  รวมถึงหนังสือสั่งการเกณฑ์คุณลักษณะต่าง ๆ และแนวการปฏิบัติมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   
 12) ระเบียบฯ และแนวทางการปฏิบัติตามหนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนเข้าใจ
คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งเป็น
ระเบียบพัสดุฯ ที่ปฏิบัติอยู่ เดิม และ การปฏิบัติระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง         
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงหนังสือสั่งการ ต่างๆ เช่น  
การจัดประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ การค านวณค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ส าหรับเกณฑ์ครุภัณฑ์ก าหนด          
ให้ค านวณค่าเสื่อมราคา  และครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ไม่ต้องค านวณค่าเสื่อมราคา รวมถึงการจัดท าประวัติ
การซ่อมบ ารุง ที่ต้องมีการบันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
 13) แนวทางการด าเนินงาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามโครงการ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
       14) ครูที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และขาดความมั่นใจ      
ในการปฏิบัติงาน และมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
       15) บุคลากรของโรงเรียนมีจ ากัด ขาดการวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม มีผลท าให้การรายงานผล 
การปฏิบัติงานล่าช้า 
       16) งบประมาณที่โรงเรียนได้รับมีจ ากัดต้องบริหารจัดการ จัดหาอาหารให้เพียงพอทั้งด้านคุณภาพ
และปริมาณให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียน    
       17) โรงเรียนไม่ได้กรอกแบบตรวจติดตามการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันอาหารเสริม
(นม) การด าเนินงานกองทุนเสมอภาค(นักเรียนยากจนพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563         
และการนิเทศ ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  ท าให้ยากต่อ
การตรวจติดตาม 
       18) เป็นการอบรม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร
ระหว่างผู้อบรมและผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งยากต่อการเข้าใจในเนื้อหาบางส่วน 
       19) งานตรวจสอบเนื้อหาบางรายการผู้ไม่มีพ้ืนฐานอาจมีความเข้าใจได้ยาก 
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 20) เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ท าให้ต้องปรับเปลี่ยน 
วิธีการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยให้โรงเรียนน า เอกสารทางการเงิน บัญชี และพัสดุ   
พร้อมเอกสารการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน มาตรวจสอบที่ส านักงานฯ ท าให้เอกสารที่ได้รับล่าช้า 
ไม่ครบถ้วน และการให้ค าแนะน าต่าง ๆ ไม่ครอบคลุมประเด็นข้อตรวจพบ ไม่เหมือนกับการไปตรวจสอบ  
ที่โรงเรียนซึ่งสามารถให้ค าแนะน าประเด็นปลีกย่อยต่างๆ ได้ครบถ้วน สมบูรณ์ตามสภาพที่เป็นจริง  
 21) สถานศึกษาบางแห่ง ไม่ใช้ใบส าคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย และหลักฐานการจ่ายเงิน
อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน มีกรรมการจ่ายเงินไม่ครบ 3 คน  

  2๒) เอกสารหลักฐานการด าเนินงานรายได้สถานศึกษาหรือกิจกรรมการใช้จ่ายเงินยังไม่ครบถ้วน
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  2560  และกฎกระทรวง    
ที่เกี่ยวข้อง และเอกสารประกอบการจัดซื้อ/จัดจ้างไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกรายการ และไม่แนบโครงการ 
และหลักฐานการจ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญรับเงิน บิลเงินสด ไม่ประทับตราจ่ายเงินแล้ว          
และไมไ่ดจ้ัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา              
        23) การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ 
        24) ผู้ปฏิบัติงานการเงินบัญชีและพัสดุ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติ
ในเรื่องที่โรงเรียนด าเนินการ 
        25) โรงเรียนไม่ศึกษาและท าความเข้าใจหนังสือสั่งการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน 
        26) ทัศนคติของหน่วยรับตรวจต่องานตรวจสอบภายใน โดยผู้รับตรวจมองผู้ตรวจสอบ ในเชิงลบ 
บรรยากาศขององค์กรจะมีความตึงเครียด ไม่เป็นมิตร ไม่ไว้วางใจในการให้ข้อมูล ปกปิดข้อมูล             
ท าให้แก้ปัญหาไม่ตรงประเด็น ในทางตรงข้าม ผู้รับตรวจมองผู้ตรวจสอบในเชิงบวก บรรยากาศในองค์กร  
ไม่ตึงเครียด ให้ความเป็นมิตร ให้ความร่วมมือ ไว้วางใจและไม่หวาดระแวง ท าให้ผู้ตรวจสอบเข้าถึงข้อมูล   
ที่แท้จริง สามารถให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะได้ตรงกับปัญหาและเป็นประโยชน์แก่หน่วยรับตรวจ 
 
    4.1.10 กลุ่มกฎหมายและคดี 

  1) ผู้ร้องเรียน ไม่ส่ งพยานหลักฐานประกอบเรื่องร้องเรียน หรือส่งหลักฐานที่ ไ ม่ เกี่ยวกับ   
เรื่องร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลผิดพลาด ไม่ชัดเจน 

 2) ผู้ร้องเรียนไม่ทราบกระบวนการขั้นตอนการด าเนินการ ได้เร่งรัดโดยก าหนดระยะเวลา        
หรือขอทราบผลการด าเนินการทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถด าเนินการทันตามเวลาที่ก าหนด 
  3) ผู้ร้องเรียน ส่งเรื่องให้หน่วยงานหลายแห่งซ้ าซ้อนในเรื่องเดียวกัน จึงเพิ่มภาระงานมากขึ้น 
  4) การขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน เช่น คณะกรรมการร่วมด าเนินการ 
  5) การขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลของบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ไม่ได้รับความร่วมมือ  



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 338 

 

  6) ผู้ร้องเรียนท าการร้องเรียนด้วยวาจา โดยไม่มีพยานหลักฐานที่จะมาสนับสนุนในเรื่อง          
ที่ร้องเรียน 
  7) ผู้ร้องเรียนต้องการทราบผลทันที และให้ได้รับการเยียวยาตามความพึงพอใจ หากไม่ได้ตาม                  
ที่พึงประสงค์จะร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่มีอ านาจบังคับบัญชาเหนือกว่าและหน่วยงาน
ภายนอก ท าให้การแก้ปัญหาเกิดความล่าช้ายิ่งขึ้นไปอีก 
  8) การกระท าผิดวินัยส่วนมากเกิดจากการที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เข้าใจ
ระเบียบวิธีปฏิบัติ จึงท าให้เกิดการกระท าความผิดทางวินัย 
  9) ขั้นตอนการด าเนินการทางวินัย ตามระเบียบก าหนดระยะเวลาเร่งรัดไว้ กรณีสอบสวนวินัย                
ไม่ร้ายแรงจ านวน 90 วัน และสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 120 วัน คณะกรรมการสอบสวนไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จตามก าหนดเวลา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 2019 

  10) การแสวงหาพยานหลักฐานมีความยุ่งยาก ไม่สามารถรวบรวมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ มีสาเหตุ
และปัจจัยต่างๆ เช่น พยานไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากยังไม่มีวิธีการคุ้มครองพยานที่เพียงพอ เป็นผลให้                       
การด าเนินการล่าช้า เนื่องจากต้องใช้พยานหลักฐานสนับสนุนการกระท าความผิดอย่างชัดแจ้ง  

 11) คณะกรรมการสอบสวนยังไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย ระเบียบการด าเนินการ   
ทางวินัยเพียงพอ และยังขาดแคลนบุคลากรที่มีประสบการณ์เพ่ือร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย  
นิติกร และผู้ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ มีภาระหน้าที่อ่ืนๆ การนัดหมายเพ่ือสอบปากค าพยานไม่ตรงกัน    
จึงเป็นผลให้การด าเนินการสอบสวนล่าช้า 

 12) การพิจารณาการด าเนินการทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวน  อกศจ. และ กศจ.      
เป็นการใช้ดุลพินิจการเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  การช่วยเหลือ ให้การพิจารณาโทษสถานเบา       
ไม่พิจารณาตามหลักกฎหมายวิธีปฏิบัติ มติคณะรัฐมนตรี จึงอาจจะมีผลในเรื่องของการปฏิบัติและละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
      13) จ านวนพยานที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมาก ประกอบด้วย นักเรียนจ านวน 27 คน ผู้ปกครอง                       
ของนักเรียนจ านวน 27 คน พยานที่เกี่ยวข้องอีกจ านวนหนึ่ง เป็นผลให้กระบวนการสอบปากค าพยาน                    
เกิดความยุ่งยาก  เช่น พยานมีภูมิล าเนาไม่เป็นหลักแหล่ง  ระยะทางห่างไกล นักเรียนย้ายไปเรียน          
ที่โรงเรียนอ่ืน พยานไม่ให้ความร่วมมือในการสอบปากค า พยานจ าเหตุการณ์ไม่ได้เนื่องจากเกิดขึ้นมานาน
แล้ว เกิดความยุ่งยากในการรวบรวมข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาด าเนินการ 
  14) การรายงานผลการด าเนินการหาผู้รับผิดทางละเมิดและการชดใช้เงินค่าสินไหมทดแทน                      
ให้กระทรวงการคลัง ทราบทางระบบออนไลน์มีขั้นตอนยุ่งยาก การส่งเอกสารจ านวนมาก จึงไม่สามารถ                   
ทราบได้ว่าด าเนินการครบถ้วนถูกต้องทุกขั้นตอนหรือไม่ เนื่องจาก เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นกระทรวงการคลัง    
ไม่แจ้งผลให้ทราบ 
  15) แนวทางปฏิบัติของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเรียกค่าปรับผิดสัญญาในช่วงสถานการณ์                  
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 ก าหนดหลักเกณฑ์ ไม่ชัดเจนมีการแก้ไขปรับเปลี่ยน              
ไปตามสถานการณ์ จึงเกิดปัญหาการวินิจฉัยของคณะกรรมการในพิจารณาการขอขยายระยะเวลา       
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การท างานและการของดค่าปรับผิดสัญญา  จึงท าให้ผู้ฟ้องคดีน าคดีมาฟ้องต่อศาล การเรียกค่าปรับและ
ดอกเบี้ยต้องรอค าพิพากษาศาล 
  16) ผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งความล่าช้าส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ฟ้องคดีไม่เข้าท างานหรือ       
ให้คนงานเข้าท างานจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับภาระงาน แต่ผู้ฟ้องคดีได้ฟ้องเรียกค่าปรับคืนพร้อมดอกเบี้ย 
หากผู้ฟ้องชนะคดีต้องคืนค่าปรับ ภาระของหน่วยงานในการเบิกจ่ายเงินชดใช้ตามค าสั่งศาล กรณีการจ่าย
ดอกเบี้ย หากทางราชการได้รับความเสียหายอาจต้องตรวจสอบผู้ต้องรับผิดทางละเมิด 

  17) กรณีส านักงาน ปปท.เขต 7 อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และส านักงาน ป.ป.ช.ประจ า
จังหวัดราชบุรี ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน นั้น ไม่สามารถทราบได้ว่าวัตถุประสงค์การขอข้อมูล
น าไปใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องใด เอกสารหลักฐานที่เปิดเผยให้จึงมีความส าคัญหรือส่งผลกระทบ   
ต่อหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างไร แต่หากหน่วยงานปกปิดข้อมูลหรือไม่ส่งเอกสารให้ครบถ้วน                     
จะไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงต้องด าเนินการให้ถูกต้อง เกิดความชัดเจน และรัดกุม 

 18) ปัญหาการจัดท าเอกสารยื่นต่อศาล ก าหนดเวลาการให้จัดท าเอกสาร ภายใน 10 – 15 วัน                
มีผลต่อการตรวจสอบรวมรวมระเบียบกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีจ านวนมาก และเหตุการณ์              
เกิดข้ึนมานานแล้วจึงมีปัญหาในการค้นหาเอกสาร 

 19) ในการสืบหาหลักทรัพย์ บางครั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ความร่วมมือ หรือให้ความร่วมมือ
แต่ล่าช้า 
  20) งบประมาณในการจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ การจัดท าโครงการ การจัดหาวิทยากร 
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานจัดท าผลงานทางวิชาการ มีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอส าหรับการ ด าเนินการ             
ให้เกิดผลส าเร็จ 

  

4.2 ข้อเสนอแนะ 

          จากปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 แต่ละกลุ่มได้มีข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางาน        
ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

   4.2.1 กลุ่มอ านวยการ 
                  1) เมื่อมีการไปราชการเร่งด่วน ให้แจ้งบุคลากรในกลุ่มงานทราบ 
                         - เมื่อข้าราชการต้องไปราชการเร่งด่วนควรแจ้งผู้อ านวยการกลุ่มทราบ 
                - พิจารณานักศึกษาท่ีจะมาฝึกงาน ให้ตรงกับความรู้ ความสามารถท่ีเรียน  
                - ควรให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามแบบหนังสือราชการ ตามระเบียบ
งานสารบรรณ 
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           2) หากมีการก าหนดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยง  
การไปราชการอ่ืนหรือการลาที่ไม่จ าเป็น 
 3) หากมีการประชุมในประจ าสัปดาห์ ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านควรหลีกเลี่ยงการไปราชการ    
ลากิจ ลาพักผ่อนที่ไม่จ าเป็น 
                 4) ควรให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่ผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามแบบหนังสือราชการตามระเบียบ 
                    5) ควรเพ่ิมการตรวจสอบหนังสือราชการให้ละเอียดยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน เพ่ือลดภาระงาน
ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                  6) จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความช านาญการบ ารุง ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่โดยตรง เพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่องถูกต้องเรียบร้อย 
 7) เรื่องงานควบคุมภายควรมีการด าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบ     
การควบคุมภายใน  ขั้นตอนการด าเนินงาน  และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สถานศึกษาและบุคลากร      
ในสังกัด  เพื ่อใช้เป็นข้อมูล แนวทางปฏิบัติที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถาวร สามารถปรับปรุง           
ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ได ้
                  8) การประหยัดพลังงานควรมีการประชุมคณะท างาน เพ่ือทบทวนปรับปรุงมาตรการใน
การประหยัดพลังงานการก ากับติดตาม ตรวจสอบและให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการที่ก าหนด       
เพ่ือใหง้านบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
 
  4.2.2 กลุ่มนโยบายและแผน 
  เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มนโยบายและแผน  มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
 1) ด้านการวางแผน 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) ประเด็นส าคัญอยู่ที่การได้มาซึ่งความจ าเป็น 
ในการจัดท าแผน และการวิเคราะห์โอกาสผลส าเร็จที่เกิดจากแผนที่มีต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้น       
ในปีต่อไปทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่าง ๆ จะมีการพัฒนาการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

 (1) จัดให้มีการด าเนินงานในการสร้างความมีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น  โดยการการปรึกษาหารือ   
ถึงแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทิศทางในการขับเคลื่อนงานเพ่ือให้เกิดความเป็นรูปธรรม      
รวมทั้งสิ่งที่คาดหวังและผลส าเร็จที่เป็นเป้าหมายของโครงการแต่ละโครงการให้เกิดความชัดเจน        
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการก าหนดแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
ท าให้เกิดผลส าเร็จต่อองค์กร  
 (2) มีการเตรียมการ การวางแผนในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พัฒนา        
ให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีล่วงหน้า เพ่ือเป็นการสร้าง
ความเข้าใจในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น แนวนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดทุกระดับ           
กรอบระยะเวลาของแผน งบประมาณที่จัดสรร จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและที่ทันสมัย        
ให้พร้อมส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 (3) ด้านการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ควรด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้                  
แต่อาจมีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ผู้รับผิดชอบโครงการต้องพยายามด าเนินกิจกรรมให้เป็นไป   
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ตามแผนก าหนด ทั้งในด้านระยะเวลากิจกรรม รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ครบถ้วน 
 (4) ด้านการติดตามและประเมินผล ควรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผน 
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผน หรือเมื่อเกิดปัญหาควรให้ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จัดให้มีการสรุปรายงาน และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการต่อผู้บริหาร  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลโดยมีบุคลากรจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มาร่วมเป็น
เครือข่ายกับโรงเรียนในการติดตามและประเมินผล และควรก าหนดตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน 
รวมทั้งจัดท าแบบประเมินโครงการด้วย 
 (5) ผู้รับผิดชอบโครงการควรศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณนั้น ๆ    
ว่าจังหวัดราชบุรี มีแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางใดแล้วจึงน าแนวทางมาประกอบการเสนอโครงการไปยัง
จังหวัดราชบุรี  
           (6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะต้องมีการวางแผนพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น 
โดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือให้เกิดขนาดที่เหมาะสมกับบริบท       
ของเขตพ้ืนที่ รวมถึงการหารูปแบบในการบริหารจัดการให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการเพ่ือการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อไป 
           (7) ให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่และ         
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 

2) ด้านงบประมาณ 
 (1) เมื่อโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินงาน บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิต หรือโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือจากการจัดซื้อจัดจ้าง
แล้ว สามารถไปด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในสังกัด 
โดยไม่มีการระงับการด าเนินการเพื่อน าคืนส่วนกลาง   
           (2) ใช้ระบบการจัดการความรู้  (knowledge management) ในองค์กร เพ่ือเป็นการแบ่งปัน
ความรู้ในการท างานระหว่างเพ่ือนร่วมงาน จะท าให้ความรู้ในการท างานเพ่ิมพูนมากขึ้น และเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน 
          (3) ควรมีการจัดสรรงบประมาณไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือสามารถให้ความช่วยเหลือ
ไดต้ามความต้องการเร่งด่วน   

 3) ด้านการติดตามประเมินผล 
  (1) ควรมีการบูรณาการระบบการรายงานการผลการด าเนินงานของ สพฐ. ให้สามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้ เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
  (2) เนื่องจากมีระบบที่ต้องติดตามและรายงานหลายระบบ และมีการก าหนดระยะเวลา         
ในการรายงานชัดเจน ผู้รับผิดชอบควรเร่งด าเนินการตั้งแต่ระยะแรก ๆ ที่มีการแจ้ง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา      
ในการรายงานไม่ทันตามก าหนด 
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 4.2.3 กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ 
ดังต่อไปนี้ 
 1) ควรมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือช่วย
พัฒนาการด าเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร                   
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2) ควรมีการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3) ควรมีการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการ             
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ และนวัตกรรม 
 4) ควรอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับครุภัณฑ์อุปกรณ์การรับสัญญาณปลายทางโครงการ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มุ่งเน้นการปฏิบัติ และการแก้ปัญหาเบื้องต้น 
 5) สถานศึกษาควรสามารถน าค่าสาธารณูปโภคอ่ืนมาเบิกงบประมาณได้เพ่ือทดแทนงบประมาณ
ค่าเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถเบิกงบประมาณได้ 

 
 4.2.4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

 1) มีการให้ความรู้แก่ผู้ที่จะเกษียณ ถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ  ควรเตรียมหา
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน เช่น วันเวลาทวีคูณ หรือจังหวัดเสี่ยงภัยที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ 

 2. การใช้สื่อ Social ควรมีการตรวจสอบให้ถูกต้อง ชัวร์ ก่อน แชร์ 
 3. แนะน าผู้รับบ านาญจัดท าหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้ขอรับบ าเหน็จตกทอดให้ระบุ

บุคคลนอกเหนือจากทายาทตามกฎหมาย 
 4. เจ้าหน้าที่ต้องประสานงานทางด้านกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ แจ้งแนวปฏิบัติ

ให้ชัดเจนกับกรมการปกครองในการขอให้สอบปากค าทายาทเพ่ือขอรับเงินกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
 5. กรณีข้าราชการขอลาออกจากราชการ ถ้าอายุราชการไม่ถึง 10ปี จะไม่ได้รับบ าเหน็จ

บ านาญแต่ได้รับเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เป็นเงินสะสม+สมทบ+ผลประโยชน์ ควรแนะน าให้แจ้ง
ข้าราชการทราบเพ่ือมาขอรับเงินดังกล่าว ซึ่งหากอายุราชการ 10 ปีขึ้นไป สามารถขอรับเงินบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ ทาง สพป.ราชบุความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนา
คุณภาพของงานอย่างเป็นระบบ 

 6. ติดต่อประสานงานผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเร่งด าเนินการจัดส่งใบแจ้งหนี้ 
 7. โรงเรียนต้องด าเนินการส่งเรื่องเบิกเงินค่าตอบแทนของลูกจ้างภายในก าหนดเวลา     

ที่แจ้ง ให้ปฏิบัติ  เพ่ือที่จะได้ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายให้ถูกต้อง  
 8. โรงเรียนในสังกัดควรแจ้งการลาออกของลูกจ้างชั่วคราวทันทีที่มีการลาออก 
 9. โรงเรียนควรน าเงินประกันสัญญา ส่งฝากเข้าส านักงานคลังจังหวัด ภายในเวลา         

ที่ก าหนด 
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 10. โรงเรียนควรส าเนาเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับงบประมาณ เก็บไว้ที่โรงเรียน  
ทุกเรื่อง  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการถอนคืนเงินประกันสัญญา 

 11. แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทุกคนใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ของสถานพยาบาลของรัฐผ่านระบบจ่ายตรง  โดยไม่ต้องส ารองเงินจ่ายไปก่อน 

 12. แจ้งให้โรงเรียนทราบว่าเอกสารประกอบการเบิกเงินมีอะไรบ้าง ให้เตรียมเอกสาร  
ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยสามารถดูในรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ สพป.ราชบุรี ในรายการ e-form 

 13. โรงเรียนควรทราบเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขตามระเบียบกระทรวงการคลัง            
และประเภทและอัตราเงินบ ารุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน  เพ่ือตรวจสอบรหัสการรักษาก่อนส่งเรื่อง             
เบิกเงินมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 14. แจ้งโรงเรียนในสังกัดควรน าส่งเงินผ่าน Bill-payment ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
และตรวจสอบรหัสการน าส่งเงินก่อนท ารายการผ่านธนาคาร 

 15. เปิดเครื่อง EDC ไว้ตลอดเวลา  เพ่ือรองรับการอัพเดทจากธนาคารกรุงไทย 
 16. เจ้าหน้าที่ต้องมีการติดตามทักท้วง ภายใน 15 วัน หากผู้ยืมไม่ด าเนินการใด ๆ      

ให้ด าเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาการยืม 
 17. การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณนั้น ควรด าเนินการให้ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่า

ราชการจังหวัด ก่อน 3 วันท าการสุดท้ายของปีงบประมาณ  เพราะจะสามารถสร้างรหัสงบประมาณใหม่  
ได้ทัน เนื่องจากต้องรอให้ระบบ GFMIS ประมวลผลและอัปเดต  จึงสามารถวางเบิกจ่ายได้ และจัดท า PO 
หรือสร้างเอกสารส ารองเงินได้  

     18. มีการให้ค าแนะน ากับโรงเรียน ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสร้างความ
เข้าใจ ในการศึกษาระเบียบฯ และหนังสือเวียนที่เก่ียวข้อง  

 19. ผู้รับผิดชอบ/ผู้ได้รับมอบหมาย  ควรจัดท าแผนในการจัดหาพัสดุ ในแต่ละโครงการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ และระยะเวลาในการจัดหาให้ชัดเจน เมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ ควรรีบ
ด าเนินการ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดหามีประสิทธิภาพและส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้   

 20. ในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความละเอียดรอบคอบตรวจสอบเอกสาร       
ให้ละเอียดก่อนที่จะมีการ บันทึกข้อมูลเข้าในระบบ GFMIS  หากเกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล      
จะมีผลกระทบต่อหลายส่วนด้วยกัน  เช่น  เกี่ยวกับงบประมาณ  แหล่งของเงิน  ศูนย์ต้นทุนของหน่วยงาน   
เป็นต้น 

 21. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ
ในปีต่อไป 

 22. ควรมีการด าเนินการเขียนหมายเลขรหัสบนตัวครุภัณฑ์ให้ครบทุกรายการ 
          23. ควรมีการส ารวจครุภัณฑ์ช ารุดที่คงเหลืออยู่เพ่ือด าเนินการจ าหน่ายออกจากทะเบียน

ให้ยอดคงเหลือครุภัณฑ์ที่มีสถานะยังใช้งานได้เป็นปัจจุบัน 
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 24. งานที่ราชพัสดุ ควรให้ค าปรึกษา แนะน าท าความเข้าใจกับโรงเรียนเพ่ือศึกษา
เกี่ยวกับรายละเอียด พร้อมกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องทุกครั้ง 

 25. มีการจัดท าแบบฟอร์มเอกสารที่โรงเรียนต้องใช้เกี่ยวกับงานที่ราชพัสดุแต่ละประเภท
และเอกสารตัวอย่าง เพ่ือเป็นการอธิบายรายละเอียดขั้นตอนให้แก่โรงเรียน 
 
   4.2.5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
    1) ควรพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบด้านบริหารงานบุคคลให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน          
           2) ควรทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนเพ่ือปรับกระบวนการและ
ขั้นตอนในการด าเนินงานให้กระชับและมีประสิทธิภาพรวดเร็ว  
 
 4.2.6 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   1) กลุ่มงานฝึกอบรม 
  (1) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่หลากหลายช่องทาง เข้ามาใช้ในการฝึกอบรม 
ประชุม  สัมมนา หรือกระบวนการพัฒนาอ่ืนๆ ทุกประเภท เป็นรูปแบบการสื่อสารทางไกล เช่น การใช้
แอพพลิเคชั่น Zoom  google meet  Microsoft team หรือสื่อ social media เช่น line group  
facbook Live youtube หรือการ Live ถ่ายทอดสด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถได้รับความรู้โดย
ทั่วถึงกัน 

 (2) การฝึกอบรม ประชุมสัมมนา  รูปแบบทางไกล จะต้องเป็นการด าเนินการแบบ Active                   
( Active Training) มีการโต้ตอบสองทาง และให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้มีส่วนร่วม ฝึกปฏิบัติ มีปฏิสัมพันธ์  
มีการท ากิจกรรม ร่วมกับวิทยากร และมีการประเมินผลโครงการ เช่นเดียวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 (3) การด าเนินการจัดฝึกอบรม ประชุมสัมมนา หรือการพัฒนาอ่ืนๆ จะใช้ทรัพยากรกระดาษ
ให้น้อยที่สุด  โดยการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ให้มากที่สุด เพ่ือความรวดเร็ว คล่องตัว ประหยัด 
และสามารถด าเนินการได้ทุกเวลา เช่น การสอบถามความต้องการในการพัฒนา การตอบรับการเข้าอบรม 
ด้วย google form  การแชร์เอกสารและเนื้อหาการบรรยายของวิทยากรทาง google drive  การประเมินผล
ความพึงพอใจทาง google form หรือ QR code เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความรู้กับบุคลากรของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ได้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าช่องทางการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ดังกล่าว 

 (4) มีการจัดท าหลักสูตรการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างต่อเนื่องทุกปี และเผยแพร่      
ทางเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยทุกกลุ่มงานร่วมกันจัดท าหลักสูตร
และแบบทดสอบ เมื่อผู้เข้ารับการอบรมตามเนื้อหาที่ก าหนดและท าแบบทดสอบผ่านตามหลักเกณฑ์      
จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม  ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
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ได้เรียนรู้ในหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวกับงานในทุกกลุ่มงาน  
และเพ่ือเป็นกการประตุ้นความสนใจของผู้ เข้าอบรม จะมีการจัดท าเกียรติบัตรยกย่องให้กับผู้ที่มี          
ความมุมานะ ใฝ่เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง โดยมอบให้กับผู้ที่อบรมทุกหลักสูตร 
 2) กลุ่มงานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ / ต่างประเทศ 

 (1) มีการให้ความรู้และสอดแทรกหลักเกณฑ์ เข้าไปในการประชุม อบรม ปฐมนิเทศต่างๆ 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติมีความเข้าใจที่ชัดเจน และปฏิบัติและระเบียบหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง แม้ในสถานการณ์   
ที่ไม่สามารถไปศึกษาดูงาน การไปท าวิจัย หรือไปศึกษาต่อต่างประเทศได้   

 (2) ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
ศึกษาต่อ ให้มากขึ้น เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองให้สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และเพ่ือความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพให้สูงขึ้น 

 (3) จัดท าทะเบียนคุมการลาศึกษาต่อของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ปัจจุบัน ด้วยการจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3) กลุ่มงานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    (1)  ประชาสัมพันธ์รางวัลการคัดเลือกต่างๆ ให้ทั่วถึง และมีระยะเวลาที่เหมาะสม เช่นช่วงปิด

ภาคเรียน เพ่ือให้ให้ผู้สนใจจัดท าผลงานเข้ารับการคัดเลือกโดยไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน 
    (2)  ให้เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้ควรได้รับรางวัล

ต่างๆ โดยให้เครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา คัดเลือกภายในเครือข่ายเป็นการเบื้องต้น             
เพ่ือเป็นตัวแทนในระดับเครือข่าย เข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตพ้ืนที่ต่อไป  และมีเกียรติบัตรในระดับ
เครือข่ายให้กับตัวแทนของเครือข่ายด้วย 

    (3) เชิญชวนให้ประธานเครือข่ายช่วยกระตุ้นความสนใจของครูในเครือข่ายที่สังกัด และเห็น
ความส าคัญของการเข้ารับคัดเลือกในรางวัลต่างๆ  

    (4) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลต่างๆ ที่เหมาะสม เป็นธรรม           
ไม่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการคัดเลือกนั้นๆ 

    (5) จัดพิธีหรือการมอบรางวัล โล่ เกียรติบัตร ที่เหมาะสม เพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัล 
 
 4.2.7 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  1) กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ 

     (1) ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ โครงการเสริมสร้างจริยธรรมและธรรมาภิบาลในส านักงาน    
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 (โรงเรียนสุจริต) ต้องจัดวางระบบและการด าเนินงาน       
ไว้ล่วงหน้า พร้อมด าเนินงานเป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันกับระยะเวลาของปีงบประมาณ 

  (2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม   มีดังนี ้
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  1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ สร้างความตระหนัก สร้างเจตคติที่ดี ให้ขวัญและ
ก าลังใจแก่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรในสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาเรียนรวม                                                                     

 2. สถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์และมีการประชุมพบปะผู้ปกครองอย่างสม่ าเสมอ
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการช่วยเหลือดูแลบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ 

 3. ควรจัดท าแนวทางหรือคู่มือการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการในสถานศึกษาและ      
การจัดการเรียนรู้ที่บ้านรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนรวมแก่ผู้บริหาร คุณครู และ
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กพิการเรียนรวมทุกคน                          

 4. โรงเรียนควรได้รับการพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวม มีการนิเทศจ านวน
สถานศึกษาเพ่ิมข้ึน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่งเสริมโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษา
เรียนรวมให้มีนวัตกรรมหรือผลการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาเรียนรวม  มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยการประชุมออนไลน์ การจัดท าสื่อออนไลน์ และวิธีการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ภายใต้
สถานการณ์โควิด-19    

 (3) ควรมีการด าเนินงานพัฒนา/ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต    
อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสม 
   (4) ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนากระบวนจัดท าหลักสูตรการอบรมออนไลน์ในครั้งต่อไป
อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
       (5) ควรมีการด าเนินงานพัฒนา/ส่งเสริมการนิเทศติดตามในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ    
อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (6) ควรเพิ่มงบประมาณในการจัดกิจกรรม 
 (7) มีการอบรมเพ่ิมองค์ความรู้  ทักษะ กระบวนการให้มากขึ้นจากเดิม 
 (8) มีการสร้างสื่อและรูปแบบที่ทันสมัย 
 (9) ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบ ต้องจัดวางระบบและการด าเนินงานไว้ล่วงหน้าพร้อมด าเนินงาน    
เป็นระบบอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ทันกับระยะเวลาของปีงบประมาณ 
 (10) กิจกรรมหรือโครงการจากส่วนกลางมีมากเกินไป ดังนั้นส่วนกลางควรมีโครงการให้น้อยลง  
แต่ส่งเสริมสนับสนุนโครงการที่เกิดจากความต้องการที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพ้ืนที่และโรงเรียน      
ให้มากขึ้น บางโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กแต่เข้าร่วมโครงการหลายโครงการ          
ส่งผลให้ครูใช้เวลาส่วนมากมาท ากิจกรรมหรือโครงการต่างๆ การวางแผนการจัดกิจกรรมการเ รียนรู้      
การวางแผนการใช้สื่อ การวางแผนการวัดผลและการสร้างเครื่ องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายจึง
น้อยลงไปด้วย 
 (11) มอบนโยบายให้กลุ่ม/งานของ สพป.ราชบุรี เขต 1 ท าวิจัยเพ่ือพัฒนางานอย่างน้อย    
1 เรื่องต่อปี  

 (12) มอบนโยบายให้ศึกษานิเทศก์ท าวิจัยเพื่อพัฒนางานอย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี  
  (13) นิเทศ ก ากับ ติดตามให้สถานศึกษาทุกแห่ง และครูผู้สอนท าวิจัยเพ่ือพัฒนางาน     
อย่างน้อย 1 เรื่องต่อปี  
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  (14) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เน้นการจัดโดยเขตพ้ืนที่การศึกษามากกว่า
ส่วนกลางที่จัดเป็นภูมิภาค เนื่องจากศึกษานิเทศก์เจ้าของพ้ืนที่มีความเข้าใจในความต้องการ ประเด็น      
ที่ควรพัฒนา (รายละเอียดที่ต้องพัฒนา) มากกว่าการจัดโดยส่วนกลาง และให้วิทยากรที่ยังไม่เข้าใจ     
สภาพของครูในแต่ละพ้ืนที่ไปรับเรื่องทีไม่ตรงความต้อง หรือตรงแต่น้อย  

 2) กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  1) ควรส่งเสริมให้สถานศึกษาร่วมจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติมากขึ้น  
 2) พัฒนายกระดับผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยก าหนดค่าเป้าหมายดังนี้ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

คะแนนเฉลี่ย  
ปีการศึกษา 

2563 

ค่าเป้าหมาย  
ปีการศึกษา 

2564 (+3%) 

คะแนนเฉลี่ย 
 ปีการศึกษา 

2563 

ค่าเป้าหมาย 
 ปีการศึกษา  

2564 (+3%) 

ภาษาไทย 55.61 57.28 51.38 52.92 

ภาษาอังกฤษ 40.95 42.18 29.13 30.00 

คณิตศาสตร์ 29.82 30.71 21.17 21.81 

วิทยาศาสตร์ 38.11 39.25 28.12 28.96 

เฉลี่ยร้อยละ 41.12 42.36 32.45 33.42 

   3) กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
              (1) ปีงบประมาณ  2564  ควรมีการด าเนินการเรื่องการพัฒนาจัดการศึกษาเรียนรวม เช่น 
การจัดอบรมเรื่องการเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) การให้ความรู้เรื่องการคัดกรองเด็ก
นักเรียนพิการ การจัดท าสื่อการเรียนการสอนและสื่อออนไลน์ เพ่ิมช่องทางการให้บริการคุณครูการศึกษา
พิเศษที่หลากหลาย 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 
ที่โรงเรียนจ าเป็นเป็นต้องใช้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว   
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 4) กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 - การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาควรได้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 

 5) กลุ่มงานอ่ืน ๆ 
  (1) ควรมีช่องทางการติดต่อประสานงานที่ง่ายต่อการประชาสัมพันธ์อย่างรวดเร็ว 

 (2) วิเคราะห์ วางแผน การด าเนินการให้ครบคลุม การเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน     
ทุกประเด็น และสืบค้นได้ง่าย 
 
      4.2.8  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
         เพ่ือให้การด าเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 2.1 ด้านการวางแผน 
 2.1.1 ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ทิศทางในการขับเคลื่อนงานเพ่ือให้เกิดความเป็น
รูปธรรม รวมทั้งสิ่งที่คาดหวังและผลส าเร็จที่เป็นเป้าหมายของโครงการแต่ละโครงการให้เกิดความชัดเจน 
เพ่ือให้แผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการก าหนดแผนสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล       
ท าให้เกิดผลส าเร็จต่อองค์กร  
 2.1.2 เตรียมความพร้อมในการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีล่วงหน้า เพ่ือเป็นการสร้าง ความเข้าใจ
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 2.1.3 ด้านการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ ควรด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ แต่อาจ           
มีการยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม  ผู้รับผิดชอบโครงการต้องพยายามด าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
ก าหนด ทั้งในด้านระยะเวลา กิจกรรม รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรม   
ได้ครบถ้วน 
 
 2.2 ด้านงบประมาณ 
 2.2.1 ปรับแผนงาน/โครงการให้สอดรับกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   
 2.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรมีงบประมาณส ารอง เพ่ือสามารถให้ความช่วยเหลือได้    
ตามความต้องการเร่งด่วน   
 2.3 ด้านการติดตามประเมินผล 
 2.3.1 ควรมีการบูรณาการระบบการรายงานการผลการด าเนินงาน ให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
เพ่ือลดความซ้ าซ้อน 
 2.3.2 เนื่องจากมีระบบที่ต้องติดตามและรายงานหลายระบบ และมีการก าหนดระยะเวลา         
ในการรายงานชัดเจน ผู้รับผิดชอบควรเร่งด าเนินการตั้งแต่ระยะแรก ๆ ที่มีการแจ้ง เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา      
ในการรายงานไม่ทันตามก าหนด 
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       4.2.9 ตรวจสอบภายใน 
              1) จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
              2) ให้จัดท าหลักฐานการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการจักรยานสู่อนาคตและกองทุนชลอ กองสุทธิ์ใจ 
เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ทันการตรวจสอบภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของปีถัดไปเป็นอย่างช้า 
             3) ให้มีครูธุรการท าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุประจ าแต่ละโรงเรียน 
             4) ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และควรศึกษาเรื่องที่โรงเรียนด าเนินการว่าจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ       
ทางการเงินหรือตามระเบียบพัสดุฯและให้จัดท าหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง และ
ให้จัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินจากผู้บริหารสถานศึกษาก่อนการจ่ายเงินทุกครั้ง  และ เรียกหลักฐาน   
การจ่ายให้ครบถ้วนทุกรายการที่จ่ายเงินและตรวจสอบให้ถูกต้อง โดยใบส าคัญคู่จ่ ายที่เป็นใบเสร็จรับเงิน
จากเจ้าหนี้บุคคลภายนอก อย่างน้อยต้องมีรายการดังนี้  1) ชื่อ สถานที่ อยู่ หรือที่ท าการของผู้รับเงิน     
(2) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน (3) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร (4) จ านวนเงินทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร  (5) ลายมือชื่อผู้รับเงิน   
               5) ให้สถานศึกษารายงานผลการตรวจสอบให้ทันภายในก าหนด และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
หนังสือแจ้งรายงานผลการตรวจสอบให้ชัดเจน เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขได้ถูกต้องต่อไป 
               6) ให้โรงเรียนศึกษาแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร     
การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร(ปรุงส าเร็จ) ตามหนังสือคณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 
มีนาคม 2562 และให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 
และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องและตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และการจ่ายเงินทุกครั้งให้เรียกใบเสร็จรับเงินทันที พร้อมประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว”      
               7) จัดท าคู่มือการตรวจสอบพัสดุประจ าปีเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
               8) ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษาตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย          
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามที่ส านักงานคณะกรรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดในแต่ละปีงบประมาณ และด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามขั้นตอนของกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
               9) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบฯ แนวปฏิบัติ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
           10) โรงเรียนและผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ควรท าการศึกษาแนวการด าเนินงานฯ
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน อยู่เสมอ 
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           11) โรงเรียนต้องมีการวางแผนก าหนดความต้องการก่อนการจัดหาพัสดุ ด าเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ และแนวปฏิบัติที่ก าหนด    

 12) ให้โรงเรียนจัดเก็บเอกสารหลักฐานต้นเรื่องและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
เป็นระบบง่ายต่อการตรวจสอบและสืบค้น 
           13) ให้โรงเรียนจัดท าทะเบียนคุมงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้ถูกต้องตรงตามระเบียบ
ฯและครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบัน  ซึ่งจะท าให้โรงเรียนสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
อย่างสูงสุด เกิดความคุ้มค่า และสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว  ทันเวลาและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้   
           14) โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานฯ 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการ
ตรวจสอบการด าเนินงานการจัดหาหนังสือเรียน  ตามแนวทางการด าเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564และ
ปฏิทินการด าเนินงานตามนโยบายฯ ให้โรงเรียนทราบ ทุกปี 
           15) โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  ควรศึกษาแนวทางการด า เนินงานฯ 
ระเบียบ ข้อบังคับ  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน  และบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่ให้เหมาะสม  
           16) ควรวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานให้ครบถ้วน 
           17) ควรมีการศึกษาแนวทางการด าเนินงานของเรื่องที่จะอบรมก่อนเข้ารับการอบรม เพื่อจะ
ได้เข้าใจยิ่งขึ้น  
            18) เพ่ือความโปร่งใสและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ให้ปิดประกาศรายการอาหารในแต่ละวัน
ให้ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทราบ และเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาหารกลางวัน ให้เป็น
ระบบ สามารถตรวจสอบและสืบค้นได้ง่าย 
            19) มีการวางแผนที่จะออกตรวจสอบโรงเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยอาศัยเวลา 
จังหวะ และโอกาสที่เหมาะสมต่อไป 
            20) ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินอย่างน้อย 3 คน โดยใช้ใบส าคัญรับเงินเป็น
หลักฐานการจ่าย และระบุรายการจ่ายเงินว่าจ่ายเป็นค่าอะไร โดยถือปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

            21) ให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตาม  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุ
ภาครฐั  พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และควรศึกษาเรื่องที่โรงเรียนด าเนินการว่าจะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบทางการเงินหรือ   หรือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุฯและให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า 
“จ่ายเงินแล้ว”  โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่าย  และระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง  พร้อมทั้ง  วัน เดือน  
ปี ที่จ่ายก ากับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกประเภท  เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ  และ ให้สถานศึกษา
จัดท ารายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบภายใน 30 วัน  นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 



 รายงานผลการปฏิบัตงิานส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1                 หน้า 351 

 

            22) ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ  และแนวปฏิบัติในเรื่องที่โรงเรียนด าเนินการ   
และให้เจ้าหน้าที่ที่จะเกษียณราชการหรือมีการโยกย้าย เป็นพี่เลี้ยงและสอนงานให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน 
            23) โรงเรียนควรศึกษา และท าความเข้าใจหนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน            
ในด้านต่าง ๆ กรณีมีข้อสงสัยให้สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
            24) การติดตาม ประเมินผลการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง 
            25) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ  
รวมทั้งสถานศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ควรมีการประสานงาน สพป.รบ.1 เพ่ือขอทราบแนว
ปฏิบัติงานที่ถูกต้องต่อไป 
 
      4.2.10 กลุ่มกฎหมายและคดี 
 1) ก าหนดช่องทางการรับ เ รื ่องร้องเรียน โดยผู ้ร้อ งเรียนเกิดความสะดวกในการส่ง
เอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน  

        2) กรณีมี เ รื ่ องร้องเรียนควรรายงานผู ้บ ริหารทราบทันที เพ่ือตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น    
เพ่ือลดจ านวนเรื่องร้องเรียน กรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหา 
       3) ควบคุม ก ากับดูแล ตรวจสอบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด        
ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ มีวินัย เพื่อมิให้กระท าผิดระเบียบ กฎหมาย 
         4) จัดท าคู่มือส าหรับการร้องเรียนเพื่อให้ผู้ร้องเรียนมีความรู้ความเข้าใจและร้องเรีย น  
อย่างถูกต้อง  

       5) แจ้งและอธิบายให้ผู้ ร้องเรียนทราบขั้นตอนกระบวนการร้องเรียน โดยให้แนบ
พยานหลักฐานประกอบเรื่องร้องเรียน และแจ้งให้ทราบถึงการน าพยานเอกสารอันเป็นเท็จมาประกบ    
การร้องเรียน อาจต้องรับโทษ ทางอาญา 
        6) การด าเนินการทางวินัย ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน กฎหมาย และระเบียบก าหนด          
โดยเคร่งครัด และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา 
       7) การแสวงหาพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา โดยจัดหา
วิธีการให้ความคุ้มครองพยานอย่าให้ได้รับอันตรายใดๆ ท าความเข้าใจกับพยานว่าการให้ถ้อยค าจะไม่มี
ผลกระทบในภายหลัง แต่ถ้าพยานให้ถ้อยค าเป็นเท็จจะต้องรับผิดทางอาญา 
       8) การจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือให้สามารถร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัย เพ่ือให้มีประสบการณ์ และจัดหา
บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่นิติกรตามโครงสร้างของหน่วยงาน  
       9) คณะกรรมการสอบสวน อกศจ. และ กศจ.ต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาลงโทษตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติก าหนดอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
        10) การป้องกันความเสียหายจากการท าละเมิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
ควรวางแผนการด าเนิน เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการกระท าโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ                 
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อันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการหรือบุคคลภายนอก ให้กับข้าราชการครูและบุคลาการศึกษา                 
ในช่องทางต่างๆ และเพ่ิมเนื้อหาความรู้เรื่ องการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่                     
ในการจัดท าโครงการอบรมกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมและวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        11) การรายงานผลการด าเนินการต่อกระทรวงการคลังทางระบบออนไลน์ กรณีต้องชดใช้
ค่าเสียหาย อันเกิดจาการกระท าละเมิด นิติกรผู้รับผิดชอบต้องจัดเก็บเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐานชี้แจง
กระทรวงการคลังในภายหลังกรณีรายงานไม่ครบถ้วนถูกต้อง 

       12) การท าค าชี้แจง  การท าค า ให้การ  การท าค าให้การแก้ค าคัดค้านค า ให้ก ารต่อศาล  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องท าการศึกษารายละเอียดของสัญญา ค าวินิจฉัยค าขอ รายละเอียดตามค าฟ้อง  
ของผู้ฟ้องคดี เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ประกอบการยื่นต่อศาล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย    
แนวปฏิบัติ และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาของศาล ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาพิพากษา
ของศาล 
       13) นิติกรผู้รับผิดชอบต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน    
ที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องส่งมอบตามความจ าเป็น ถูกต้องและเหมาะสม ตามอ านาจหน้าที่ และด าเนินการ    
ให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามที่หน่วยงานก าหนดไว้ 
       14) ในปัจจุบันการสืบหาหลักทรัพย์จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจไม่ต้องแจ้งเวียน
หนังสือแต่สามารถแจ้งให้หน่วยงานในพ้ืนที่ของเจ้าหนี้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานในพ้ืนที่ของหน่วยงาน
ได้โดยตรง เนื่องจากมีระบบออนไลน์เชื่อมโยงข้อมูลกันทั้งประเทศ 

      15) การประสานความร่วมมือภายในหน่วยงานของทุกกลุ่มงาน/หน่วยงาน เพ่ือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ การจัดท าโครงการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้กับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดเป็นรูปแบบทีมก ากับดูแลตรวจสอบร่วมกัน ลักษณะด าเนินการเป็นเอกภาพ 
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายก าหนด 
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1. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
2. ค าสั่งแบ่งหน้าที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  
3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
4. รายงานการติดตามประเมินผลการการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี  
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5. รายงานผลการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม/หน่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  
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