
รายงานการติดตามการดาํเนนิงาน รอบ 6 เดอืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง   Ranong Primary Education Service Area Office หนา 1 

 

 
 

รายงานการติดตามการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน 
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กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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รายละเอียดโครงการ 
 

(โครงการท่ีสิ้นสดุโครงการแลว) 
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โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
 
1.  ช่ือโครงการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพ่ือคัดเลือกนักเรียนจากการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
เขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต (ระดับชาติ)                       
ปการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 3.3  เพ่ือสรางความตระหนักใหครูและผูบริหารโรงเรียนในการพัฒนาศักยภาพผูเรียน ผาน
กิจกรรมตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 
 3.4  เพ่ือใหงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูและนักเรียน 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 4.1  เชิงปริมาณ 
  4.1.1 โรงเรียนทุกโรงสงนักเรียนเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 
  4.1.2  โรงเรียนทุกโรงท่ีเปนตัวแทนแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
(ภาคใต) ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับรางวัลจากการแขงขันครบทุกโรง 
 4.2  เชิงคุณภาพ 
  4.2.1  นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมไดรับความรู ทักษะดานตาง ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองใหดียิ่งข้ึน 
  4.2.2  นักเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก และเจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต) 
ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําไปพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดียิ่งข้ึน 

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
โรงเรียนทุกโรงทุกสังกัดสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน ประกอบดวย  
-  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 78 โรง 1 สาขา  
-  โรงเรียนสังกัดสํานักบริหารกิจการพิเศษ จํานวน 1 โรง  
-  โรงเรียนสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 3 โรง  
-  โรงเรียนสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง จํานวน 7 โรง 

6.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
1,000,000 836,094 163,906 
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7.  ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน  จํานวน  3  เดือน 

8.  วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
 8.1 จัดเตรียมการแขงขัน 
  8.1.1  ประชุมกรรมการตัดสินทุกกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรม 
  8.1.2  ประชุมกรรมการรายงานผลประจําศูนยแขงขัน 
  8.1.3  จัดสถานท่ีแขงขันและจัดเตรียมอุปกรณตลอดจนจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
แขงขัน 
 8.2  จัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  8.2.1  จัดเตรียมพิธีเปดงาน 
  8.2.2  ดําเนินการจัดการแขงขันกิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 
  8.2.3  สงรายชื่อนักเรียนท่ีไดรับการคัดเลือกใหเจาภาพจัดการแขงขันระดับชาติ 
(ภาคใต) 
 8.3  เขารวมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  8.3.1  ผูบริหาร ครู และนักเรียน เขารวมกิจกรรมการแขงขันระดับชาติ (ภาคใต) 
  8.3.2  ผูบริหาร และเจาหนาท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง เขารวม
กิจกรรมการแขงขันระดับชาติ (ภาคใต) 
 8.4  จัดนิทรรศการทางการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ (ภาคใต) ปการศึกษา 
2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช 

9.  ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
 รายละเอียดดังแนบ 

10.  ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ 
 ไมมี 

11.  ขอเสนอแนะ 
 ไมมี 

12.  อ่ืน ๆ (อางอิงการดําเนินงาน เชน คูมือ, เอกสาร, ส่ือ ฯลฯ) 
 รายงานการประเมินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 จังหวัด
ระนอง 

13.  ภาพประกอบกิจกรรม 
 รายละเอียดดังแนบ 
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ภาพการแขงขันระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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ภาพนิเทศการแขงขันระดับชาต ิ
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ภาพการจัดนิทรรศการวิชาการและทักษะอาชีพ 
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รายละเอียดโครงการ 
 

(โครงการท่ีกําลังดําเนินการอยางตอเน่ือง) 
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โครงการพัฒนาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาคุณธรรมสูความย่ังยืน 
(องคกรคุณธรรม)  

 
1.  ช่ือโครงการ  พัฒนาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาคุณธรรม (องคกรคุณธรรม) สูความยั่งยืน 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   นายปรีชาพล ทองพลอย และบุคลากรทุกคน 

3.  วัตถุประสงค 
 3.๑ เพ่ือสรางความรูความเขาใจ ใหกับบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง ในการดําเนินงานองคกรคุณธรรม 
 3.๒ เพ่ือกําหนดคุณธรรมอัตลักษณขององคกร คุณธรรมเปาหมายและพฤติกรรมบงชี้เชิงบวกของ
บุคลากรในองคกร  
 3.๓ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนบุคลากรในองคกรรวมทําความดี “ปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากทํา” 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 4.๑ เชิงปริมาณ 
      - บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน  ๗๐  คน เขา
รวมโครงการ 
 4.๒ เชิงคุณภาพ 
      - บุคลากรทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีความรูความ
เขาใจในกระบวนการพัฒนาองคกรคุณธรรม มีคุณลักษณะตามคุณธรรมอัตลักษณขององคกร มีพฤติกรรมท่ี
พึงประสงคอยางเปนรูปธรรมชัดเจน 

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 

 - บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน  ๗๐  คน  

6.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
13,400 13,400 - 

7.  ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน    
 - ตุลาคม 2562 – มีนาคม 256๓  

8.  วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 
๑ ประชุมทบทวน วางแผนการดาํเนินโครงการ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๒ ดําเนินการตามแผนงาน/กิจกรรม ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 

 ๒.๑ กิจกรรมประชาสัมพันธองคกรคุณธรรม ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 ๒.๒ กิจกรรมปนน้ําใจ ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 ๒.๓ กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวนัจันทรแรกของเดือน ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 ๒.๔ กิจกรรม ๕ ส องคกรคุณธรรม ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
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ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 
 ๒.๕ กิจกรรมเก็บ PET เพื่อนอง ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 ๒.๖ กิจกรรมห้ิวปนโตเขาวัดและสํานักงาน ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 ๒.๗ กิจกรรม สพป.ระนอง รวมใจลดการใชกระดาษ (PEER Checking)  ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 ๒.๘ กิจกรรมลดโลกรอนดวยการใชถุงผา และแกวน้ําสวนตัวแทนถุงพลาสติก

และขวดพลาสติก 
ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 

 ๒.๙ กิจกรรม QR Code ดีตอใจลดการใชกระดาษ ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 ๒.๑๐ กิจกรรมประหยัดน้ํา ประหยัดไฟ ใสใจสิ่งแวดลอม ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 ๒.๑๑ กิจกรรมรณรงคการนุงผาไทยและผาพื้นเมืองในวนัสาํคัญตางๆ  ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 ๒.๑๒ กิจกรรมสืบสานประเพณวีัฒนธรรมถ่ินและวัฒนธรรมไทย ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 
 ๒.๑๓ จิตอาสาใสใจงานบริการ ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 

๓ ทบทวน สะทอนผลดวยการะบวนการ PLC เดือนละ ๑ ครั้ง ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 

๔ ยกยองเชิดชูเกียรติ “บุคคลตนแบบประจํากลุมงานและตนแบบสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง” 

ต.ค.๖๒-ก.ย.๖๓ 

๕ ประเมิน/สรุปผลการดําเนินงาน   กันยายน ๒๕๖๓ 

9.  ผลการดําเนินการ (ผลสาํเร็จการดําเนินการ) 
 9.๑ บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีความรูความเขาใจในการ
ดําเนินงานองคกรคุณธรรม สงเสริมคุณธรรมใหเกิดข้ึนในองคกร แสดงเจตนารมณและมุงม่ันท่ีจะสงเสริม
คุณธรรมในองคกรและเปนสวนหนึ่งของการสรางสังคมคุณธรรม 
 9.๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองไดรับการยอมรับ และมีวัฒนธรรมการทํางาน
ท่ีดีตรงตาม อัตลักษณ “วินัยดี มีจิตอาสา รูคาพอเพียง” และเอกลักษณ “องคกรคุณธรรม” 

10.  ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
 ไมมี 
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โครงการสรรหาลูกจางช่ัวคราวรายเดือนเพือ่ปฏิบัติหนาท่ี 
ภายในสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 
1. ช่ือโครงการ  สรรหาลูกจางชั่วคราวรายเดือนเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาระนอง 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   บริหารงานบุคคล 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหการบริหารจัดการงานดานบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพ ลดสภาพการขาด
แคลนในการปฏิบัติงานสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง เปนไปอยางมีศักยภาพ 
 3.2 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 ลงวันท่ี 3 เมษายน 
2560  
 3.3 เพ่ือบริหารอัตรากําลังบุคลากรภายในกลุมบริหารงานบุคคล และกลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพภารกิจภายในกลุมบริหารงานบุคคล กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กลุมนโยบายและแผน และกลุม
สงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 4.1 เชิงปริมาณ 
      - ดําเนินการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราว (ตอเนื่องจากงบประมาณ 2562) 10 อัตรา
ท่ีขาดแคลนภายในกลุมบริหารงานบุคคล กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุมอํานวยการ กลุม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย กลุมนโยบายและแผน และกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตามวิธีการจางของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยใช
วิธีการจางแบบตอเนื่อง จํานวน 10 อัตรา 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
      - ดําเนินการบริหารอัตรากําลังจางลูกจางชั่วคราว (ตอเนื่อง) ใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนไป
ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนองกําหนดอันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเกิดประโยชนสูงสุด 

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 

      - ดําเนินการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราว (ตอเนื่องจากงบประมาณ 2562) 10 อัตรา 

6.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
649,650 644,107.48 5,842.52 
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7.  ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน   
 - ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  

8.  วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
 8.1 จัดประชุมผูรับผิดชอบภายในกลุมบริหารงานบุคคล กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กลุมนโยบายและแผน และกลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริหารอัตรากําลังภายในกลุมดังกลาว 
 8.2 การดําเนินการจัดทําสัญญาจางลูกจางชั่วคราว (ตอเนื่อง) ตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาระนอง กําหนด 
 8.3 การปฏิบัติหนาท่ีของลูกจางชั่วคราวภายในกลุมบริหารงานบุคคล กลุมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กลุมอํานวยการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย กลุมนโยบายและแผน และกลุม
สงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

9.  ผลการดําเนินการ (ผลสาํเร็จการดําเนินการ) 
 - การบริหารอัตรากําลังและดําเนินการสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิด
ประโยชนสูงสุด ทําใหการจัดการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 

10.  ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
 ไมมี 
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โครงการประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย 
และเจาหนาท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 
1. ช่ือโครงการ  ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย และเจาหนาท่ี 
  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมอํานวยการ 

3.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบาย ขอราชการสําคัญ เรงดวนใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
ผูอํานวยการกลุม/หนวยและบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง ไดทราบและถือปฏิบัติไดถูกตองตรงกัน   
 2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดําเนินของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 2.3 เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขรวมกันเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงาน 
 2.4 เพ่ือสงเสริมสนับสนุน ยกยอง เชิดชูเกียรติ บุคคล หรือหนวยงาน 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
      1. ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 12 ครั้ง/
ป 
      2. ประชุมผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการกลุม/หนวย ในสังกัด สพป.ระนองทุก
สัปดาหในวันพุธ จํานวน 44 ครั้ง/ป 
      3. ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง จํานวน 12 ครั้ง/ป  
 เชิงคุณภาพ 
      1. ผูเขาประชุมมีความเขาใจนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา 
      2. ผูเขาประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      3. ผูเขาประชุมไดแสดงขอคิดเห็น เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเพ่ือหาแนวทางแกไขรวมกันใน
การปฏิบัติงาน 
      4. ผูเขาประชุมไดรับการสงเสริม สนับสนุน ยกยองเชิดชูเกียรติ  

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 1. ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย จํานวน 6 ครั้ง 
 2. ประชุมผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการกลุม/หนวย ในสังกัด สพป.ระนองทุก
สัปดาหในวันพุธ จํานวน 24 ครั้ง 
 3. ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง จํานวน 6 ครั้ง  

6.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
36,475 36,475 - 



รายงานการติดตามการดาํเนนิงาน รอบ 6 เดอืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง   Ranong Primary Education Service Area Office หนา 23 

 

7.  ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน   
 - ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  

8.  วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาดําเนินงาน 
1 จัดทําโครงการปฏิทินกําหนดวันประชุม ตุลาคม 2562 
2 แจงกําหนดการใหผูเขาประชุมทราบ กอนการประชุมทุกครั้ง 
3 แตงตั้งคณะทํางาน ตุลาคม–พฤศจิกายน 2562 
4 ประสานเรื่องสถานท่ีประชุมอาหารวางและเครื่องดื่ม กอนการประชุม 5 วัน 
5 จัดทําเอกสารประกอบการประชุม กอนการประชุม 5 วัน 
6 ดําเนินการประชุม  

- ประชุมผูบรหิารการศึกษา ผูบรหิารสถานศึกษา ผูอํานวยการกลุม/หนวย  
จํานวน 105 คน 
- ประชุมผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการกลุม/หนวย  
จํานวน 15 คน  
- ประชุมเจาหนาท่ีสํานักงาน จํานวน 60  คน 

 
ประชุมทุกเดือน 

 
ประชุมทุกสัปดาหในวันพุธ 

 
ประชุมทุกเดือน 

7 รายงานการประชุม ทุกครั้งหลังจากการประชุม 

9.  ผลการดําเนินการ (ผลสาํเร็จการดําเนินการ) 
 9.1  ผูเขาประชุมไดรับทราบและเขาใจแนวนโยบายและขอราชการสําคัญ เรงดวน สามารถนําไป
ปฏิบัติไดถูกตองตรงกันและทันตามเวลาท่ีกําหนด 
 9.2  ผูเขาประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง 
 9.3  ผูเขาประชุมไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือนําไป
ปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงานใหดีข้ึน และหาแนวทางแกไขรวมกัน 
 9.4 ผูเขาประชุม มีทัศนคติท่ีดีตอองคกร และมีขวัญกําลังใจท่ีดีในการปฏิบัติงาน   

10.  ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
 ไมมี 
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โครงการการพัฒนากอนบรรจุและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในระยะเวลา 1 ป 

 
1. ช่ือโครงการ  การพัฒนากอนบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในระยะเวลา 1 ป   

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหผูอํานวยการสถานศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกรอบแนวคิดการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน   
  3.2 เพ่ือใหผูอํานวยการสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ขอตกลงในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  3.3 เพ่ือใหผูอํานวยการสถานศึกษาสามารถถอดบทเรียนการเปนผูบริหารมืออาชีพไดและผานการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ป 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 ๑) บุคลากร ประกอบดวย 
  - คณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching Team)  จํานวน ๒๐ คน 
  - ผูอํานวยการสถานศึกษา            จํานวน ๑๘ คน 
        - คณะทํางาน ฯและเจาหนาท่ี     จํานวน ๑4 คน 
        - ทีมท่ีปรึกษา      จํานวน   ๘ คน 
 ๒) กิจกรรม ประกอบดวย 

- กิจกรรมท่ี 1 ดําเนินการใหคําปรึกษาผูอํานวยการสถานศึกษา โดยทีมท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง 
(Coaching Team)  จํานวน  ๒  ครั้ง 

   - กิจกรรมท่ี 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู  จํานวน 2 ครั้ง (๖๐ คน) 
  - กิจกรรมท่ี ๓ สรุปผล จํานวน ๑ ครั้ง  
 เชิงคุณภาพ  
   เพ่ือใหผูอํานวยการสถานศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกรอบแนวคิดการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถถอดบทเรียนการ
เปนผูบริหารมืออาชีพได รวมถึงการประสานความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน เพ่ือนําขอมูลมา
ปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 - คณะกรรมการท่ีปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching Team)  จํานวน ๒๐ คน 
 - ผูอํานวยการสถานศึกษา            จํานวน ๑๘ คน 
 - คณะทํางานฯ และเจาหนาท่ี     จํานวน ๑4 คน 
 - ทีมท่ีปรึกษา      จํานวน   ๘ คน 
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6.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
30,360 30,360 - 

7.  ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน   
 - ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  

8.  วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน 

1. ข้ันวางแผน (Plan) 
  1. ประชุมวางแผน/กําหนดวัตถุประสงค/เปาหมายการดําเนินการ 
  2. กําหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน 

พฤศจิกายน ๖๒ 

2 ดําเนินการ (Do)  ดําเนินโครงการตามแผนและปฏิทินท่ีวางไว ธันวาคม 62 - กุมภาพันธ 6๓  
3 ข้ันตรวจสอบ (Check)  

  1. สังเกตการณเขารวมกิจกรรม 

  2. พิจารณาผลการประเมินจากการม ี
สวนรวมและผลงานตามกิจกรรมท่ีกําหนด 

กุมภาพันธ - มีนาคม 6๓  
 

4 ข้ันปรับปรุง (Act)  
   - สรุปผลการดําเนินการ 

มีนาคม ๖๓ 

9.  ผลการดําเนินการ (ผลสาํเร็จการดําเนินการ) 
  ๙.1 ผูอํานวยการสถานศึกษามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับกรอบแนวคิดการประเมินสัมฤทธิผล 
การปฏิบัติงาน   
 ๙.2 ผู อํานวยการสถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา                    
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๙.3 ผูอํานวยการสถานศึกษาสามารถเปนผูบริหารมืออาชีพได 

10.  ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
 ไมมี 
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โครงการสงเสรมิโอกาสทางการศึกษา ลดอัตราการออกกลางคัน  
และพัฒนาระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน 

 
1. ช่ือโครงการ  สงเสริมโอกาสทางการศึกษา ลดอัตราการออกกลางคัน และพัฒนาระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดเขารับการศึกษาภาคบังคับ 
 3.2 เพ่ือติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโนมวาจะออกกลางคันและนักเรียนท่ีออกกลางคันใหกลับมาเขา
เรียน 
ในระบบหรือนอกระบบ 
 3.3 เพ่ือใหสถานศึกษามีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ดวยกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือ             
ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได 
 3.4 เพ่ือสรางความเขมแข็งของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระบบสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนระบบคุมครองนักเรียน และการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 
 3.5 เพ่ือใหการปฏิบัติงานการปองกันและลดอุบัติเหตุทางทองถนนมีข้ันตอนการดําเนินงานอยาง
เปนระบบ และมีแกนนํานักเรียนในการณรงคประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกัน
อุบัติเหตุบนทองถนน 
 3.6 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวนมีความรูความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 3.7 เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ มีขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการเขาศึกษาตอดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
     4.1 เชิงปริมาณ 
                4.1.1 ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตพ้ืนท่ีบริการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
                4.1.2 จํานวนเด็กท่ีมีแนวโนมวาจะออกกลางคันและเด็กท่ีออกกลางคัน กลับมาเขาเรียน
ตอท้ังในระบบและนอกระบบ 

     4.1.3 โรงเรียนในสังกัด เยี่ยมบานนักเรยีนครบ 100%      
     4.1.4 รอยละ 100 ของนักเรียนทุกคนไดรับความรูการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทอง

ถนน 
       4.1.5 รอยละ 100 ของโรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนใหผูปกครอง ชุมชน สังคม และ
สาธารณชน มีความรูความเขาใจตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเขามามีสวนรวมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
        4.1.6 รอยละ 100 ของโรงเรียนมีการประสานขอมูลกับสถาบันหรือหนวยงานทาง
การศึกษาใหคัดเลือกผูเรียนไดศึกษาตอดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 
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     4.2 เชิงคุณภาพ   
      4.2.1 นักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ มีโอกาสท่ีเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน  
       4.2.2 สถานศึกษา มีการจัดการศึกษาไดอยางเข็มแข็งและมีคุณภาพ 
      4.2.3 นักเรียนท่ียากจนไดรับการดูแลอยางมีประสิทธิภาพ สนองตอความตองการของ

นักเรียนรายบุคคล 
                4.2.4 สถานศึกษาทุกแหงดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  
                     4.2.5 นักเรียนมีความรูเรื่องกฎจราจรและวินัยจราจร และมีความปลอดภัยบนทองถนน 
        4.2.6 ผูปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน มีความรูความเขาใจ ตระหนักในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนมากข้ึน 
        4.2.7 เรียนไดรับการสงเสริม สนับสนุน ใหมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ นําไปใชเปน
ทางเลือกในการเขาศึกษาตอดวยวิธีการท่ีหลากหลายมากข้ึน  

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 

      - จํานวนนกัเรียนและเยาวชนเขารวมกิจกรรมจํานวน 250 คน 

6.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
10,000 6,811 3,189 

 
7.  ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน   
 - ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  

8.  วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
 8.1 จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติ  
 8.2 ประชุมคณะทํางาน 
 8.3 ประสานโรงเรียนกลุมเปาหมาย 
 8.4 จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ 
 8.5 ดําเนินการจัดกิจกรรม 

9.  ผลการดําเนินการ (ผลสาํเร็จการดําเนินการ) 
          9.1 เด็กไดตระหนักถึงสิทธิและหนาท่ีของตนเอง 
          9.2 เด็กไดมีความรูความสามารถ และการแสดงออกใหถูกตองเหมาะสมกับวัย 
          9.3 เด็กมีความสามัคคีในหมูคณะ 

9.4 เด็กมีขวัญและกําลังใจท่ีดี ท่ีจะเติบโตเปนอนาคตของชาติ 

10.  ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
 ไมมี 
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โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมติรกับสิง่แวดลอม 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

1. ช่ือโครงการ  เสริมสรางคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
  ระนอง ประจําปงบประมาณ 2563 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมอํานวยการ 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และ
โรงเรียนในสังกัด มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรมจริยธรรมและนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
 3.2 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูและสื่อการ
เรียนรูตางๆท่ีเก่ียวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 3.3 สรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 3.4. นํากิจกรรม 5ส มาเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบคุณภาพงานทุกระบบงานของบุคลากร 
 3.5 บุคลากรในสังกัดและโรงเรียนคัดแยกขยะไดอยางถูกวิธี 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 เชิงปริมาณ  
 - บุคลากรสังกัด สพป.ระนอง จํานวน 63 คน โรงเรียนในสังกัดจํานวน 79 โรง 
 เชิงคุณภาพ  
 - กิจกรรม GREEN AND CLEAN (5ส) ทุกวันศุกรสุดทายของเดือนและกิจกรรมวันสําคัญ  
 - อาคาร สถานท่ี ของสพป.ระนองและโรงเรียน สะอาด ท้ังภายในและภายนอก มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย สวยงาม บรรยากาศและสภาพแวดลอม เหมาะสมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
 - สพป.ระนองและโรงเรียน คัดแยกขยะอยางถูกวิธี  

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 - บุคลากรสังกัด สพป.ระนอง จํานวน 63 คน และโรงเรียนในสังกัดจํานวน 79 โรง 
 - กิจกรรม GREEN AND CLEAN (5ส) ทุกวันศุกรสุดทายของเดือนและกิจกรรมวันสําคัญ  

6.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
29,088 29,088 - 

7.  ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน   
 - ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  
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8.  วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 
1 จัดทําโครงการและขอเสนอเพ่ือขออนุมัติ ตุลาคม 2562 
2 แตงตั้งคณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรม 

GREEN AND CLEAN (5ส) 
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 

3 รณรงคและประชาสมัพันธใหบุคลากรของ สพป.ระนองและโรงเรียนใน
สังกัดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม (MOU) 

พฤศจิกายน 2562 - 
กันยายน 2563 

4 ปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานท่ี ท้ังภายในและภายนอก มกราคม – กันยายน 2563 
5 บุคลากรในสํานักงาน ดําเนินกิจกรรมและทําตามมาตรฐาน ใน

รายละเอียดท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังน้ี –กําหนดพ้ืนท่ีรับผดิชอบ -Big 
Cleaning Day -กําหนดกิจกรรม GREEN AND CLEAN (5ส) และ
ปฏิทินการตรวจ 

พฤศจิกายน 2562 – 
กันยายน 2563 

6 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม GREEN AND CLEAN (5ส) 
ภายในสํานักงาน 

1เดือน/1ครั้ง 
(ศุกรสุดทายของเดือน) 

7 ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม GREEN AND CLEAN (5ส) 
โรงเรียน 

4เดือน/1ครั้ง 
 

8 สรุปรายงานผลการจดักิจกรรม GREEN AND CLEAN (5ส)ภายใน
สํานักงาน 

3เดือน/1ครั้ง 

9 สรุปรายงานผลการจดักิจกรรม GREEN AND CLEAN (5ส) โรงเรียน 4เดือน/1ครั้ง 
10 กิจกรรมจติอาสา (เน่ืองในวันสําคญั) 

กิจกรรมจติอาสาชวยเหลือพัฒนาโรงเรียน/วัดในจังหวัดระนอง 
ปละ 3 ครั้ง 

เดือนละ 1 ครั้ง 

9.  ผลการดําเนินการ (ผลสาํเร็จการดําเนินการ) 
9.1 บุคลากรของ สพป.ระนอง และโรงเรียนในสังกัด มีจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอม มีคุณธรรม

จริยธรรมและนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 
9.2 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูและสื่อการเรียนรูตางๆท่ีเก่ียวของ

กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
9.3 มีการสรางเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
 9.4 บุคลากรมีความรัก สามัคคี นําไปสูการเพ่ิมผลิตภาพและยกระดับคุณภาพงานอันเกิดข้ึน
เนื่องจากผูปฏิบัติงานสนใจและใสใจท่ีจะทํางานใหดียิ่งข้ึน 
 9.5 บุคลากรของ สพป.ระนอง และโรงเรียนในสังกัด สรางความสัมพันธท่ีดีเพ่ือรวมกันทํางาน  

9.6 บุคลากรของ สพป.ระนอง และโรงเรียนในสังกัด มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รวมท้ัง
ทํางานไดรวดเร็ว มีความถูกตองในการทํางานมากข้ึน “หยิบก็งาย หายก็รู ดูก็งามตา” 

9.7 สถานท่ีทํางานและสภาพแวดลอมของสพป.ระนอง และโรงเรียนในสังกัดมีความสะอาดและมี    
ความเปนระเบียบเรียบรอยมากยิ่งข้ึนและปฏิบัติกิจกรรม GREEN AND CLEAN 5ส เสมือนหนึ่งงานประจํา 

9.8 สรางความประทับใจใหกับผูมาเยือน และบุคลากรมีความภาคภูมิใจในหนวยงาน 

10.  ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
 ไมมี 
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โครงการตรวจสอบ ติดตาม ใหคําปรึกษา และพัฒนางานตรวจสอบ 
ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
1. ช่ือโครงการ  ตรวจสอบ ติดตาม ใหคําปรึกษา และพัฒนางานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ 
   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   หนวยตรวจสอบภายใน 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหนวยรับตรวจ มีความถูกตอง 
ครบถวน และเปนปจจุบัน 
 3.2 เพ่ือใหทราบวาการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
คําสั่งมติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

 3.3 เพ่ือใหทราบวาการบริหารงานและการดําเนินงานของหนวยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเปาหมายของหนวยงาน 
 3.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 3.5 เพ่ือสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหนวยงานวามีความเพียงพอและ
เหมาะสม 
 3.6 เพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งและพัฒนางานตรวจสอบใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 เชิงปริมาณ 

๑. ตรวจสอบ ติดตาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และโรงเรียนในสังกัดตาม
แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 51 โรง  

2. บริการใหคําปรึกษา ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2563 ตามจํานวนโรงเรียนท่ีรอง
ขอ 1 โรง และเปดคลินิกบริการใหคําปรึกษา จํานวน 10 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน    

3. ผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยางนอย 18 ชั่วโมง : คน : ป  

4. ผูตรวจสอบภายในประจําเครือขายการจัดการศึกษาทุกคน มีคูมือแนวทางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ     ดานการเงิน การบัญชี และดานพัสดุ  

5. ผูตรวจสอบภายในประจําเครือขายการจัดการศึกษา ออกตรวจสอบ และใหคําปรึกษาแกโรงเรียน
ภายในเครือขายทุกโรง 

เชิงคุณภาพ 
๑. หนวยรับตรวจทราบผลการปฏิบัติงานและไดรับขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุง

พัฒนางานใหถูกตองและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
2. ผูขอรับบริการมีความพึงพอใจตอคลินิกบริการใหคําปรึกษา  
3. ผูบริหารของหนวยงาน ไดรับขอมูลและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการนําไปใชในการ

พิจารณาตัดสินใจ สั่งการท่ีเก่ียวของ 
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4. ผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ไดเพ่ิมพูนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ        
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานอยางตอเนื่อง 

5. ผูตรวจสอบภายในประจําเครือขายการจัดการศึกษา ไดเพ่ิมพูนทักษะและประสบการณ จากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ และใหคําปรึกษาแกสถานศึกษาภายในเครอืขาย  

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
- ตรวจสอบ ติดตาม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง และโรงเรียนในสังกัดตาม

แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 25 โรง  

6.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
27,232 27,232 - 

7.  ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน   
 - ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  

8.  วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 

๑ ตรวจสอบ ตดิตาม และใหคาํปรึกษาตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2563  
๑.๑ วางแผนปฏิบัติงาน สรางเครือ่งมือ 
๑.2 จัดทําปฏิทินการตรวจสอบและแจงหนวยรบัตรวจ 
๑.3 ดําเนินการตรวจสอบตามปฏิทินท่ีกําหนด  
(สามารถปรบัเปลีย่นไดตามความเหมาะสม) 
๑.4 สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ตดิตามและใหคําปรึกษา 

ต.ค.62–ก.ย. 63 
ต.ค.62 
พ.ย.62 
พ.ย.62-ส.ค.63 
 
ธ.ค.- ก.ย.63 

2 คลินิกบริการใหคาํปรกึษา 
2.1 สํารวจ รวบรวม วิเคราะหขอมลูเบ้ืองตน  
2.2 กําหนดตารางการเปดใหบริการ 
2.3 ประชาสมัพันธใหหนวยรบัตรวจทราบ 
2.4 บรกิารใหคาํปรึกษาตามตารางท่ีกําหนด 
2.5 ประเมนิความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2.6 สรุปผลการดําเนินงาน  

ธ.ค.62-ก.ย.63 

3 วางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2564    
3.๑ สํารวจขอมลู วิเคราะหและประเมินความเสี่ยง 
3.2 จดัทําแผนการตรวจสอบระยะ 3-5 ป และจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป
งบประมาณ 2564 

ส.ค.-ก.ย.63 
 

4 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏบัิติงานตรวจสอบ 
4.๑ รวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบตามท่ี 
สพฐ. และเครือขายผูตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเปนผูกําหนด 
4.2 ประชุมผูตรวจสอบภายในประจําเครือขาย 
การจัดการศึกษา 9 เครือขาย 

 
ธ.ค.62–ส.ค.63 
 
 
ส.ค.-ก.ย.63 
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9.  ผลการดําเนินการ (ผลสําเร็จการดําเนินการ) 
1. ผูบริหารของหนวยรับตรวจนําขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการตรวจสอบ ติดตาม ไปใชในการ

ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการควบคุม กํากับ ติดตาม ดูแลท่ีดี ชวยใหการ
บริหารจัดการ  ของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีขอมูลและรายงาน
ทางการเงิน บัญชี ถูกตอง นาเชื่อถือ และสามารถบริหารจัดการทรัพยสินไดอยางคุมคา เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวของ 

2. ผูบริหารของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นําผลการตรวจสอบภายในไปใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและควบคุมกํากับ ติดตาม ดูแลท่ีดี 
  3. ผูตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นําความรูที่ไดรับจากการพัฒนาไป
ประยุกตใช  ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4 . ผูตรวจสอบภายในประจําเครือขายการจัดการศึกษา ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู  และนํา
ประสบการณ      ท่ีไดรับจากการตรวจสอบ ติดตามโรงเรียนภายในเครือขาย ไปปรับใชในการพัฒนางาน
ของตนเองและโรงเรียนภายในเครือขาย เพ่ือเพ่ิมคุณคาในการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน 
 5. ผูท่ีขอรับบริการดานการใหคําปรึกษานําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง ครบถวน เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวของ 

10.  ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
 ไมมี 
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โครงการเพิ่มประสิทธภิาพดานการบริหารงบประมาณการเงิน 
การคลัง และการพสัด ุ

 
1. ช่ือโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพดานการบริหารงบประมาณการเงิน การคลัง และการพัสดุ 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

3.  วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือติดตามเรงรัดการเบิกเงินใหเปนไปตามเปาหมายการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สงเสริมสถานศึกษาใหมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการโดยเฉพาะงบลงทุน เพ่ือใหสามารถบริหาร
งบประมาณใหมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 
 2.3 เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา 
พนักงานราชการลูกจางชั่วคราว และผูรับบํานาญ สามารถใชบริการ สลิปเงินเดือนในรูปแบบระบบ Web 
Application ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
 2.4 เพ่ือใหขาราชการและลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ ป 2563 สามารถยื่นขอรับ
บําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส (E-Pension) 
 2.5 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุได
ถูกตองตามระเบียบ และใชคูมือเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
 1. โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 78 โรงเรียน   
1 สาขา 
 2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 980 คน ลูกจางประจํา จํานวน 34 คน 
พนักงานราชการ จํานวน 39 คน ลูกจางชั่วคราว จํานวน 150 คน และผูรับบํานาญ จํานวน 800 คน 
 3. ขาราชการและลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการป 2563 จํานวน 33 คน 
 เชิงคุณภาพ 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง สามารถดําเนินการบริหารงบประมาณ
ใหไดตามเปาหมายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 2. โรงเรียนในสังกัดบริหารงบประมาณงบลงทุนไดตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณ 
 3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว 
และผูรับบํานาญ สามารถใชบริการสลิปเงินเดือนในรูปแบบระบบ Web Application ผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
 4. ขาราชการและลูกจางประจําท่ีเกษียณอายุราชการ ป 2563 และมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญทุกคน สามารถยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส 
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 5. ผูปฏิบัติงานดานการเงินและพัสดุมีคูมือเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ทําใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดถูกตอง 

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 - โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 78 โรง 1 สาขา 

6.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
8,745 2,025 6,720 

7.  ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน   
 - ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  

8.  วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
 8.1 กิจกรรมติดตามผลการเบกิจายงบประมาณรายจายประจําป 2563 (งบลงทุน) โดยใชระบบ 
Google form 
 8.2 กิจกรรมประชุมเสริมสรางความรูดานพัสดุใหกับโรงเรียนท่ีไดรับงบประมาณงบลงทุน 
 8.3 กิจกรรมพัฒนาระบบการพิมพสลิปเงินเดือนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 8.4 ใหความรูความเขาใจขาราชการกอนเกษียณ โดยระบบ E-Pension และดําเนินการจัดทํา
ขอมูลการขอรับเงินบําเหน็จบํานาญประจําป 2562 
 8.5 จัดทําคูมือการเบิกจายคาตอบแทนวิทยากรอิสลาม 
 8.6 กํากับติดตามเรื่องการนําสงเงินผานระบบ KTB Corporate Online 

9.  ผลการดําเนินการ (ผลสาํเร็จการดําเนินการ) 
 - สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง มีผลการประเมินมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา ระดับคุณภาพดีเยี่ยม 

10.  ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
 ไมมี 
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โครงการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 
 
1. ช่ือโครงการ  นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 

2.  ผูรับผิดชอบโครงการ   กลุมนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

3.  วัตถุประสงค 
3.1 เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามภารกิจงานนโยบาย กลยุทธ

และจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนในสังกัด 
3.2 เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามภารกิจงานขับเคลื่อนและ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามจุดเนนและนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ระนอง 

3.3 เพ่ือนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีพิเศษและ
ทุรกันดาร โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง 

4.  เปาหมายท่ีกําหนดไวในโครงการ 
 4.1 เชิงปริมาณ 
 - โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 78 โรง 1 สาขา  
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 - โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง ทุกโรงเรียน ไดรับการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม ตามนโยบายและจุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง  

5.  จํานวนเปาหมายดําเนินการจริง 
 - โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาระนอง จํานวน 78 โรง 1 สาขา  

6.  งบประมาณ 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) ใชจายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
17,520 17,520 - 

7.  ระยะเวลาท่ีใชในการดําเนินงาน   
 - ตั้งแต 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563  

8.  วิธีการดําเนินการ (ระบุข้ันตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ใหชัดเจน) 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 
1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน จดัทําปฏิทินการนิเทศ และสรางเครื่องมือนิเทศ

ติดตามการจดัการเรียนรู 3 วัน 
ต.ค. 2562-ธ.ค.2562 

2 ดําเนินการตามกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ต.ค.2562-ก.ย.2563 
3 ประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 9 เครือขายๆ  มี.ค.2563-มิ.ย.2563 
4 กิจกรรมการประชุมวิชาการพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก ก.พ.2563-ก.ย.2563 
5 ประชุมแลกเปลีย่นเรยีนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) ต.ค.2562-ก.ย.2563 
6 ประชุม สรุปรายงานผลการนิเทศติดตามผลฯ ส.ค.2563-ก.ย.2563 



รายงานการติดตามการดาํเนนิงาน รอบ 6 เดอืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
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9.  ผลการดําเนินการ (ผลสาํเร็จการดําเนินการ) 
 1. ศึกษานิเทศกมีการนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนเต็มพิกัดอยางมีคุณภาพ  
 2. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและคุณภาพผูเรียนไดตามเปาหมายท่ี
กําหนด 
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
 4. นักเรียนมีความสามารถดานภาษา ดานการคิดคํานวณ ดานการอานและการคิดวิเคราะห
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

10.  ปญหา/อุปสรรค/ขอเสนอแนะ 
 ไมมี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


