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ค าน า 
 

 รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือรวบรวมรายละเอียดการด าเนินงานของโครงการในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ซึ่งได้จัดท าโครงการเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง โดยเน้นการด าเนินงานตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่มุ่งบริการแก่ประชากรวัยเรียนทั้งในด้านความ
ปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้าน
คุณภาพผู้เรียน และด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
                                                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

เมษายน 2564 
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สารบัญ 
 
 หน้า 

 
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 1 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 4 
- โครงการการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นเลิศ สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ยั่งยืน 5 
- โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ระนอง การ
ปฐมนิเทศ "ครูผู้ช่วย" ที่บรรจุใหม่ และการพัฒนาก่อนบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ ผอ.สถานศึกษา 
รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในเวลา 1 ปี 

15 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ าในสังกัด สพป.ระนอง ปีงบประมาณ 2564 

20 

- โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ผู้สร้างผลงาน
ดีเด่น ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

21 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส าหรับข้าราชการครู บคุลากรทางการ
ศึกษาและลูกจา้งประจ า สพป.ระนอง ก่อนเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบ 2564 

23 

- โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายดา้นการศึกษาสู่การปฏบิัติ “ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง 
สู่โลกอาชพี” คร้ังที่ 2 ปี2563 

24 

- โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 29 
- โครงการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย สร้างฐานคนดีเมืองระนอง (Ranong Network 
Childhood  Development : (RNCD) 

32 

- โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 และจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

45 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานกลุ่มนโยบายและแผน 51 
- โครงการตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

54 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา 60 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 64 
ภาคผนวก 65 
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สรปุการใชจ่้ายงบประมาณ

โครงการตามแผนปฏิบติัการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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รายงานผลการด าเนินงาน

โครงการตามแผนปฏิบติัการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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โครงการการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นเลิศ  
สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ย่ังยืน 

 
1. กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

2. ผู้รับผิดชอบ นางปรารถนา  แสงระวี และบุคลากรกลุ่มอ านวยการทุกคน 

3. วัตถุประสงค ์
 3.1  เพ่ือชี้แจงนโยบาย ข้อราชการส าคัญ เร่งด่วนให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง ได้ทราบและถือปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน   
 3.2  เพื่อชี้แจงและรายงานผลการด าเนินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 3.3  เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
 3.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคล หรือหน่วยงาน 

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ)  
 เชิงปริมาณ 
 1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย จ านวน 6 ครั้ง/ปี 
 2. ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.ระนอง                      
ทุกสัปดาห์ในวันพุธ จ านวน 52 ครั้ง/ปี 
 3. ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง จ านวน 4 ครั้ง ในวันศุกร์ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 เชิงคุณภาพ 
 1. ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 
 2. ผู้เข้าประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 3. ผู้เข้าประชุมได้แสดงข้อคิดเห็น เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขร่วมกันในการ
ปฏิบัติงาน 
 4. ผู้เข้าประชุมได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ  

5. จ านวนเป้าหมายด าเนินการจริง 
 5.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

1) กรณีปกติ จ านวน 1 ครั้ง 
2) ผ่านระบบ Video Conference จ านวน 2 ครั้ง 

5.2 ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย  (ทุกวันพุธ) จ านวน 16 ครั้ง 
 5.3 ประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  จ านวน 1 ครั้ง 
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6. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
73,360 40,100 33,260 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ระหว่างในช่วงเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 

8. วิธีการด าเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (Planning) 
1) ประชุมวางแผนงาน ทบทวนปญัหาจากโครงการเดิม 
2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
3) จัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติ  
4) จัดท าปฏิทินก าหนดการวันประชุม/แจ้งปฏิทิน  
    ก าหนดการวันประชุมใหผู้้เข้าประชุมทราบ 
5) ประสานเรื่องสถานท่ีประชุมอาหารว่างและเครื่องดืม่ 
6) จัดท าเอกสารประกอบการประชุม 

 
- ตุลาคม 2563 
 
 
- ก่อนการประชุม 3 วัน 
 
 

 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 

ขั้นด าเนินงาน (Doing) 
1) ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ 
2) ด าเนินการเตรียมเอกสาร และความพร้อม 
3) ด าเนินโครงการ   
    - ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ 
    - ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผูอ้ านวยการกลุม่/หน่วย 
    - ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง 

 
- ก่อนการประชุม 3 วัน 

 
- ทุก 2 เดือน 

 
 

- ทุกวันพุธ 
- ในวันศุกร์ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 
 
 

กลุ่มอ านวยการ 

ขั้นประเมินผล (Check) 
1) ติดตามผลการด าเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบตัิงาน 
2) ตรวจสอบความคืบหน้าการปฏบิัติงาน 
3) ประเมินผลการด าเนินโครงการ 

 
 

หลังการประชุม 

 
 
กลุ่มอ านวยการ 

ขั้นรายงานผล (Action) 
1) สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงานโครงการปัจจุบัน 
2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไข ส าหรับการจดัโครงการครั้งต่อไป 

 
หลังการประชุม 

 
กลุ่มอ านวยการ 

 
9. ผลการด าเนินการ (ผลส าเร็จการด าเนินการ) 

9.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 
1) กรณีปกติ จ านวน 1 ครั้ง 

    2) ผ่านระบบ Video Conference จ านวน 2 ครั้ง 
 ผลส าเร็จการด าเนินการ 

1.  ผู้เข้าประชุมได้รับทราบและเข้าใจแนวนโยบายและข้อราชการส าคัญ เร่งด่วน  
สามารถน าไปปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกันและทันตามเวลาที่ก าหนด 
  2.  ผู้ เข้าประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง 
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  3.  ผู้เข้าประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
น าไปปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
  4. ผู้เข้าประชุม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และมีขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน 
  5. ประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผลงานของผู้บริหาร ครู สถานศึกษา และนักเรียนให้ผู้เข้า
ประชุมได้รับทราบ 

9.2 ประชุมผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย  (ทุกวันพุธ) จ านวน 16 ครั้ง 

ผลส าเร็จการด าเนินการ 
1. ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม/

หน่วย ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” และได้รับทราบนโยบาย ข้อราชการ จาก สพฐ. รวมทั้ง
ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา ครู และนักเรียน 

2. ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู้อ านวยการกลุ่ม/
หน่วย ได้ประชุมแจ้งข้อราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมทั้งก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน  

9.3 ประชุมเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จ านวน 1 ครั้ง 
ผลส าเร็จการด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองทุกคน ได้รับทราบ
นโยบายการบริหารงาน การขับเคลื่อนองค์กร แนวทางการปฏิบัติตน ปฏิบั ติงาน จากผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้อง โปร่งใส  

10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
- เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจังหวัดระนอง มีประกาศให้งด เว้นในการด าเนิน
กิจกรรมที่มี จ านวนคนมากกว่า 50 คนขึ้นไป จึงท าให้การประชุมไม่เป็นตามปฏิทินที่ก าหนดไว้ 

11. ข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี - 

12. อ่ืนๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
 - เอกสาร  

13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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กจิกรรมที ่1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

  วนัที ่ 24 พฤศจกิายน  2563 
ณ  โรงแรมไอเฟลอนิน์ อ าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 
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กจิกรรมที ่2 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ. และประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย 

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 
ณ ห้องประชุมพรร้ัง สพป.ระนอง 
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กจิกรรมที ่3 ประชุมบุคลากรสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาระนอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผู้รายงาน 

นางปรารถนา แสงระวี 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
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โครงการการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นเลิศ  
สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ย่ังยืน 

 
1. กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง (ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชาพล ทองพลอย / นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูล 

3. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการท างานและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นเลิศ ตามมารตฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ)  
 ๔.๑ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น และผู้ที่เก่ียวข้องจ านวน ๒๐ คน 
 ๔.๒ ก าหนดการประชุมจ านวน ๔ ครั้ง 

5. จ านวนเป้าหมายด าเนินการจริง 
 ๕.๑ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น และผู้ที่เก่ียวข้องจ านวน ๒๐ คน 
 ๕.๒ ประชุมจ านวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕) 

6. งบประมาณ 
งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

36,100 36,100 - 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ จ านวน ๒ วัน ระหว่างวันที่  
 ครั้งที่ ๑ วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

8. วิธีการด าเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
 ๘.๑ ประชุมวางแผน/เตรียมความพร้อม 
 ๘.๒ จัดเตรียมวาระ/เอกสารประกอบการประชุม/ท าหนังสือเชิญประชุม 
 ๘.๓ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 ๘.๔ สรุปผล/จัดท ารายงานการประชุม 
 ๘.๕ น าเสนอผู้ที่เก่ียวข้อง 

9. ผลการด าเนินการ (ผลส าเร็จการด าเนินการ) 
 การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และ ๕/๒๕๖๓ ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
 ๑๐.๑ การจัดการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ไม่สามารถด าเนินได้ในบางกรณี 
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 ๑๐.๒ เอกสารประกอบการประชุมมีมาก 

11. ข้อเสนอแนะ 
11.1  ใช้ระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
11.2  น าเอกสารขึ้นระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน QR-Code 

12. อื่นๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
 - เอกสารวาระการประชุม 
 - Power Point น าเสนอตามระเบียบวาระ  

13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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นายปรีชาพล ทองพลอย 
ศึกษานิเทศก์ 

ผู้รายงาน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง การปฐมนเิทศข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา "ครูผู้ช่วย" ทีบ่รรจุใหม่ และการพัฒนาก่อนบรรจุ

และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาและต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาสังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในระยะเวลา 1 ปี 

กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่  
  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค และนางสาวกรรณิการ์  ชูศรี 

3. วัตถุประสงค์   
 3.1 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 3.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูในการบริหาร  
 3.3 เพ่ือเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เพ่ิมพูน
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม การเป็นผู้น าที่ดี อันจะ
ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยยึดหลักธรร
มาภิบาลในการบริหารจัดการ 

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ (63 คน) 
 - ครูบรรจุใหม่   จ านวน   37 คน 

 - วิทยากรและทีมงาน  จ านวน    6 คน 
 - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  จ านวน   20 คน 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ “ครูผู้ช่วย” สังกัด สพป.

ระนอง  ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 4.2.2 ประเมินสัมฤทธิผลต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา และต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ การเป็นผู้น าที่ดี เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 

5. จ านวนเป้าหมายด าเนินการจริง 
 - ครูบรรจุใหม่   จ านวน    39 คน 
 - วิทยากรและทีมงาน  จ านวน  14 คน 
 - เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  จ านวน   17 คน 
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6. งบประมาณ  

งบประมาณ 
ตามโครงการ (บาท) 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
จากการเงิน (บาท) 

ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

60,000 60,000 58,045 1,955 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ จ านวน       2        วัน  ระหว่างวันที่   19 – 20  กุมภาพันธ์ 
2564     

8. วิธีการด าเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ให้ชัดเจน)  
 8.1 วางแผนจัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร ออกแบบกิจกรรม 
 8.3 ประสานวิทยากร ตามหัวข้อในหลักสูตร 
 8.4 ด าเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
 8.5 สังเกต และตอบแบบสอบถาม 
 8.6 สรุป รายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

9. ผลการด าเนินการ (ผลส าเร็จการด าเนนิการ) 
 9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 9.2 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ในการ
บริหารตนเองการพัฒนาบุคลิกภาพและการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับการเป็นครู 

10. ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินการ 
 - ไม่มี - 

11. ข้อเสนอแนะ 
  โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นโครงการที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้น าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
อีกท้ังยังใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่อไป 

12. อ่ืน ๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 

  คู่มือโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม   

13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ผู้รายงาน 
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โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ปีงบประมาณ 2564 
 

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจ าในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ปีงบประมาณ 2564 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค และนางสาวกรรณิการ์  ชูศรี 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบ

บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
3.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง         

ให้เป็นไปตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
 เชิงปริมาณ  
   - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จ านวน  55 คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา 4  คน ศึกษานิเทศก์ 8 คน 
บุคลากรทางการศึกษาตาม มาตรา 38 ค(2) 30 คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้าง 12 คน  

5. ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ 

- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงท าให้
การด าเนินโครงการต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด  
 
 
  

นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ผู้รายงาน 

 

 

 
 
 
 
 



 
       รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

 

ส ำนกังำนเขตพื้ นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หนำ้ 21 

 

โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า 

ผู้สร้างผลงานดเีด่น ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
 

1. ชื่อโครงการ ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
ผู้สร้างผลงานดีเด่น ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

     กิจกรรม  การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์   
 เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค และนางสาวกรรณิการ์  ชูศรี 

3. วัตถุประสงค์    
 3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า ที่มีความ
ประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  
 3.2 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 
 3.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ 

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ 
  4.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ   
 4.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  
 4.1.3 สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น เชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ 
 4.๒ เชิงคุณภาพ 
              ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และหน่วยงานทางการศึกษา ได้รับการ
ยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน  

5. จ านวนเป้าหมายด าเนินการจริง 
 ผู้ส่งผลงานประกวดและคณะท างาน จ านวน  19 ราย 

6. งบประมาณ  

งบประมาณ 
ตามโครงการ (บาท) 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
จากการเงิน (บาท) 

ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

40,000 10,000 9,210 790 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ จ านวน    6   เดือน  ระหว่างวันที่   1 มีนาคม – 30 กันยายน 
2564     
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8. วิธีการด าเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ให้ชัดเจน) 
 8.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการ คัดเลือกสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจ า  
 8.2 ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า  
 8.3 ประกาศผลการคัดเลือก  
 8.4 สรุปผลการด าเนินงาน 

9. ผลการด าเนินการ (ผลส าเร็จการด าเนินการ) 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
และสถานศึกษาในสังกัด ตระหนักถึงความส าคัญในการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสามารถน าผลการ
คัดเลือกมาใช้วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ข้อมูลสารสนเทศและผลการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริม  
บุคลากรภายในสังกัดส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติ
ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้ง 
เสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน  

10. ปัญหา / อุปสรรคในการด าเนินการ 
 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงท าให้การ
ประกวดฯ ในครั้งนี้ ต้องมีการเลื่อนระยะเวลาใช้ในในการประกวดในระดับภาค 

11. ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือน าผลการด าเนินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลส าเร็จ เป็นที่
ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจ าปีการศึกษา 2562 มาใช้เป็นแนว
ทางการส่งเสริมขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ต่อไป  

12. อ่ืน ๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 

 - 
 

 

(นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ผู้รายงาน 
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส าหรับข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง กอ่นเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. ชื่อโครงการ เสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส าหรับข้าราชการครู  บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง ก่อนเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

     กิจกรรม ทัศนศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค และนางสาวกรรณิการ์  ชูศรี 

3. วัตถุประสงค ์
3.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน และสร้าง

เครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพ่ือท าประโยชน์แก่สังคม 
3.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพ่ือการวางแผนชีวิต

ภายหลังเกษียณอายุราชการ 
3.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเพ่ิมเติมทักษะจากแหล่งเรียนรู้ที่ได้ก าหนด 

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ  
  - ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 40 คน ประกอบด้วย 
  - ผู้เกษียณอายุราชการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 27 คน 
  - คณะที่ปรึกษา วิทยากรและเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง จ านวน 13 คน 
   4.2 เชิงคุณภาพ 
  - ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการ ที่
เข้าร่วมโครงการได้เข้าใจและรับทราบแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจหลังเกษียณอายุ
ราชการและมีโอกาสแลเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

5. ยังไม่ได้ด าเนินโครงการ 

 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึง
ท าให้การด าเนินโครงการต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีก าหนด  
 
 
 

(นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี) 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ผู้รายงาน 
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โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัต ิ
“ตลาดนดัวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ” ครั้งที่ 2 

 
1. ชื่อโครงการ  น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ 

“ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ” ครั้งที่ 2 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง 

3. วัตถุประสงค์    
 เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ)  
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองทุกโรงเรียน จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองทุกคน 

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 
3. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

จ านวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 
 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีหลักสูตรและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ เพ่ือให้นักเรียนทักษะอาชีพตามความต้องการ   

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มี
ความรู้และได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

3. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีความรู้ มีแนวคิดในการ
เรียนที่มุ่งสู่ทักษะและงานอาชีพ 

5. จ านวนเป้าหมายด าเนินการจริง  
1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ระนองทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 
 2. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

จ านวน 250 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 
3. นักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองทุกโรงเรียน ได้เข้าร่วม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่า 250 คน 
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6. งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามโครงการ (บาท) 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
จากการเงิน (บาท) 

ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

523,960 523,960 523,960 - 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ จ านวน.........2........วนั ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2563 

8. วิธีการด าเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
8.1 ประชุม คณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการฯ 
8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ  

ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 
8.3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการฯ กลุ่มย่อยตามฝ่าย  
8.4 แข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
8.5 ด าเนินการตามโครงการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ “ตลาดนัด

วิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ”  ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2563 

9. ผลการด าเนินการ (ผลส าเร็จการด าเนินการ) 
9.1 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และ โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาระนองทุกโรงเรียน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากกิจกรรม “ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่
โลกอาชีพ” มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้ เรียน มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความ
ต้องการ 

9.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความพึงพอใจในการร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 

10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
10.1 ระยะเวลาในการเตรียมงานกระชั้นชิด 
10.2 การประเมินสถานการณ์โควิด และการต้องเฝ้าระวังปฏิบัติตามมาตรการ 

11. ข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรจัดกิจกรรมในทุกๆปี 

12. อื่นๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
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13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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นางสาวช่อเพชร  พฤกษ์วรุณ 
ศึกษานิเทศก์ 

ผู้รายงาน 
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
1. ชื่อโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล 

3. วัตถุประสงค์    
  3.๑ เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน ๔ กลุ่มสาระหลักให้สามารถจัดการศึกษาพัฒนาการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
  3.๒ เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓  

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ) 
 4.๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน ๖๐ คน 
 4.๒ ครูผู้สอน ๔ กลุ่มสาระจ านวน ๒๕๐ คน 

5. จ านวนเป้าหมายด าเนินการจริง 
 - ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จ านวน ๑๕๘ คน  

6. งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามโครงการ (บาท) 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
จากการเงิน (บาท) 

ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

200,000 ๘๐,๐๐๐ ๓๕,๖๘๙ ๔๔,๓๑๑ 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ จ านวน ๒วัน ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

8. วิธีการด าเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
  ด าเนินการตามขั้นตอนการด าเนินการด าเนินงานตามโครงการ ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมการประชุมหัวหน้าสนามสอบ และติดตามสนามสอบ RT ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๒. กิจกรรมการประชุมหัวหน้าสนามสอบ และนิเทศติดตามการจัดสอบ NT  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

9. ผลการด าเนินการ (ผลส าเร็จการด าเนินการ) 

 - ด าเนินการเสร็จสิ้นตามกิจกรรม 

10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถจัดการ

ประชุมได้ตามแผนที่ก าหนด 

11. ข้อเสนอแนะ 
- ใช้การประชุมอบรมผ่านระบบออนไลน์ 

12. อื่นๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
- 
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13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล 
ศึกษานิเทศน์ 

ผู้รายงาน 
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โครงการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพปฐมวัยสร้างฐานคนดีเมอืงระนอง  
(Ranong Network Childhood Development : RNCD) 

 

1. ชื่อโครงการ   เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพปฐมวัยสร้างฐานคนดีเมืองระนอง  
(Ranong Network Childhood Development : RNCD) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุวรรณี  คงทองจีน 

3. วัตถุประสงค์    
๓.๑ เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ 

การเรียนให้กับเด็กปฐมวัย 
๓.๒ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้านอย่างเป็นองค์รวม (Holistic 

Development) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๓.๓ เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมเช้าเรียนชั้นที่สูงขึ้น 
๓.๔. เพ่ือจัดหาหรือผลิตสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๓.๕ เพ่ือพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
เชิงปริมาณ 

 ๑. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ ๑๐0 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และมีวิธีการที่เป็นเลิศที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้านที่ยั่งยืน 

๒. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๕ มีพัฒนาการทุกด้านอยู่ในระดับด ี
๓. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑00 มีความพร้อมเข้าเรียนชั้นที่สูงขึ้น 
๔. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๕ มีสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ 
๕. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๕ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และมีวิธีการที่

เป็นเลิศท่ีส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้านที่ยั่งยืน 
๒. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาบีที่ ๑ 
๓. โรงเรียนทุกโรงจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 
๔. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน มีสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ 
๕. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกห้องเรียน 
 

5. จ านวนเป้าหมายด าเนินการจริง  
เชิงปริมาณ 

 ๑. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ ๑๐0 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และมีวิธีการที่เป็นเลิศที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้านที่ยั่งยืน 
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๒. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๕ มีพัฒนาการทุกด้านอยู่ในระดับดี 
๓. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑00 มีความพร้อมเข้าเรียนชั้นที่สูงขึ้น 
๔. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๕ มีสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ 
๕. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๕ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และมีวิธีการที่

เป็นเลิศที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้านที่ยั่งยืน 
๒. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาบีที่ ๑ 
๓. โรงเรียนทุกโรงจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 
๔. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน มีสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ 
๕. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกห้องเรียน 
6. งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณ 
ตามโครงการ  

งบประมาณท่ีได้รับ 
จัดสรรจากการเงิน  

งบประมาณท่ีได้รับ 
จัดสรรจาก สพฐ. 

ใช้จ่ายจริง  คงเหลือ  

50,000 - 54,782 54,782 - 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
8. วิธีการด าเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
 ๘.๑ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการสอนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี  
สมวัยทุกด้าน ด าเนินการดังนี้ 

- ปรับปรุง คู่มือการใช้หลักสูตร การจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
และร่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัด 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
 ๘.๒ กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  สพป.ระนอง 
ด าเนินการดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน   
1.๑ บริหารจัดการ โดยเสนอขออนุมัติการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี “บ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน” ตามกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทยระดับปฐมวัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณในการจัดงาน  เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๒๙,๘๘๖ บาท โดยใช้งบประมาณจากโครงการเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพปฐมวัยสร้างฐานคนดีเมืองระนอง (Ranong Network Childhood Development : 
RNCD) กิจกรรม พัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  สพป.ระนอง 

๑.๒ จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ในโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
ครบรอบ ๑0 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน" ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา 
08.00–13.30 น.  ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น ๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง        
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        ๑.๓ จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
ครบรอบ ๑0 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน" ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔เวลา 
08.00 –1๔.30 น. ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น ๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
       ๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะท างาน และเชิญเข้าร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม 
ในการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน" จัด
อาคารสถานที่และจัดนิทรรศการโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน ในวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น ๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
          

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินงาน 
            2.๑ จัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษา เพ่ือ
ความยังยืน”รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพ่ือเฉลิมฉลอง
การเดินทางและความส าเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราช
กุมารีเป็นประธานในพิธี และยังทรงร่วมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย (โดย
มีนายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัด เข้าร่วมรับฟัง) 
  ๒.๒ นายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัด และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน  ๓๘  โรงเรียน ดังนี้ 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 โรงเรียนบ้านหินวัว 3 ✓ คุณนายต่ืนสาน (ไหมน่้า) ✓

14 โรงเรียนบ้านบางมนั 3 ✓ เจ้ามะเขือเทศน้อย ✓

15 โรงเรียนบ้านทรายแดง 3 ✓ หนูอยากรู้จักตระไคร้ ✓

16 โรงเรียนบ้านสุขส าราญ 3 ✓ ไข่หลากสี ✓

17 โรงเรียนบ้านชาคลี 3 ✓ ข้าวแปลงร่าง ✓

18 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 3 ✓ แพลอยน  า ✓

19 โรงเรียนบ้านน  าจืดน้อย 3 ✓ ดินน  ามนัมหัศจรรย์จากกล้วย ✓

20 โรงเรียนบ้านบางริ น 3 ✓ หนอนน้อยมหัศจรรย์ ✓

21 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 ✓ มะพร้าวน่ารู้ ✓

22 โรงเรียนบ้านบางกลาง 3 ✓ พริกกบัเกลือ ✓

23 โรงเรียนบ้านบางเบน 4 ✓ สีสรรมหัศจรรยาแสนสนุก ✓

24 โรงเรียนมชัฌิมวิทยา 6 ✓ หัวหอมแปรงร่าง ✓

25 โรงเรียนบ้านทับจาก 7 ✓ พชืผักเพืม่สีสันให้ผ้าสวย ✓

26 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 7 ✓ นมของหนู ✓

27 โรงเรียนบ้านคลองของ 7 ✓ ถุงหอมดับกล่ิน ✓

28 โรงเรียนบ้านล าเลียง 8 ✓ ขี เห็ดแปลงกาย ✓

29 โรงเรียนบ้านบกกราย 8 ✓ ถั่วงอกมาจากไหน ✓

13 โรงเรียนบ้านหินวัว 3 ✓ คุณนายต่ืนสาน (ไหมน่้า) ✓

14 โรงเรียนบ้านบางมนั 3 ✓ เจ้ามะเขือเทศน้อย ✓

15 โรงเรียนบ้านทรายแดง 3 ✓ หนูอยากรู้จักตระไคร้ ✓

16 โรงเรียนบ้านสุขส าราญ 3 ✓ ไข่หลากสี ✓

17 โรงเรียนบ้านชาคลี 3 ✓ ข้าวแปลงร่าง ✓

18 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 3 ✓ แพลอยน  า ✓

19 โรงเรียนบ้านน  าจืดน้อย 3 ✓ ดินน  ามนัมหัศจรรย์จากกล้วย ✓

20 โรงเรียนบ้านบางริ น 3 ✓ หนอนน้อยมหัศจรรย์ ✓

21 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 ✓ มะพร้าวน่ารู้ ✓

22 โรงเรียนบ้านบางกลาง 3 ✓ พริกกบัเกลือ ✓

23 โรงเรียนบ้านบางเบน 4 ✓ สีสรรมหัศจรรยาแสนสนุก ✓

24 โรงเรียนมชัฌิมวิทยา 6 ✓ หัวหอมแปรงร่าง ✓

25 โรงเรียนบ้านทับจาก 7 ✓ พชืผักเพืม่สีสันให้ผ้าสวย ✓

26 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 7 ✓ นมของหนู ✓

27 โรงเรียนบ้านคลองของ 7 ✓ ถุงหอมดับกล่ิน ✓

28 โรงเรียนบ้านล าเลียง 8 ✓ ขี เห็ดแปลงกาย ✓

29 โรงเรียนบ้านบกกราย 8 ✓ ถั่วงอกมาจากไหน ✓

30 โรงเรียนบ้านบางปรุ 9 ✓ ส่ิงมชีีวิตทีเ่รียกว่าพชื ✓

31 โรงเรียนบ้านบางสองรา 9 ✓ ไข่นุ่ม นิ ม ✓

32 โรงเรียนบ้านแหลมนาว 9 ✓ ใช้แล้วหอม ✓

33 โรงเรียนบ้านสองพีน่้อง 9 ✓ พชิิตกล่ินห้องน  าด้วยวัสดุธรรมชาติทีม่ใีนโรงเรียน✓
34 โรงเรียนบ้านบางกุง้ 9 ✓ ไข่มหัศจรรย์ ✓

35 โรงเรียนบ้านหาดทรายด า 9 ✓ ส ารวจการเปล่ียนสถานะของน  า ✓

36 โรงเรียนบ้านสองแพรก 9 ✓ กระดาษสาพาเพลิน ✓

37 โรงเรียนกระบุรี 9 ✓ ผักเหลียงบ้านเรา ✓

38 โรงเรียนวัดช่องลม 9 ✓ บัวลอยหลากสี ✓

รอบที ่1 รอบที ่2 รอบที ่3 เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๙๗ (บ้านบางบอน) 1 ✓ เห็ดนางฟา้มหาเสน์ ✓

2 โรงเรียนระนองพฒันามติรภาพท่ี60 1 ✓ มะมว่งหลากหลายสายพนัธ์ ✓

3 โรงเรียนบ้านส านัก 1 ✓ ถั่ว 5 สหาย ✓

4 โรงเรียนบ้านนา 1 ✓ จรวจขวดน  า ✓

5 โรงเรียนบ้านบางขุนแพง่ 1 ✓ ผักเหลียงวิเศษ ✓

6 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 2 ✓ อนุบาลน้อยกบัหอยทาก ✓

7 โรงเรียนบ้านปากแพรก 2 ✓ หอยน้อย ๆ คอยเด็ก ✓

8 โรงเรียนชาติเฉลิม 2 ✓ มหัศจรรย์สายรุ้ง ✓

9 โรงเรียนบ้านบางหิน 2 ✓ ข้าวหลากสี ✓

10 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ✓ ผักกาดกรุบกรอบ ✓

11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) 2 ✓ ไฟฟา้จ๋าหนูอยากรู้จัก ✓

12 โรงเรียนบ้านราชกรูด 2 ✓ ไข่เค็มสมนุไพร ✓

สถานะการประเมินเพ่ือรับ
ตราพระราชทาน (ใส่
เครื่องหมายถูก ✓ )

การเข้าร่วมพิธรีับตรา
พระราชทานโดยไม่

ผูกพันงบประมาณ สพฐ. 
(ใสเ่ครื่องหมายถูก ✓ )

ล าดับที่ รายช่ือโรงเรียน
รุ่นทีเ่ข้า

ร่วม
โครงการ

ช่ือโครงงาน

13 โรงเรียนบ้านหินวัว 3 ✓ คุณนายต่ืนสาน (ไหมน่้า) ✓

14 โรงเรียนบ้านบางมนั 3 ✓ เจ้ามะเขือเทศน้อย ✓

15 โรงเรียนบ้านทรายแดง 3 ✓ หนูอยากรู้จักตระไคร้ ✓

16 โรงเรียนบ้านสุขส าราญ 3 ✓ ไข่หลากสี ✓

17 โรงเรียนบ้านชาคลี 3 ✓ ข้าวแปลงร่าง ✓

18 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 3 ✓ แพลอยน  า ✓

19 โรงเรียนบ้านน  าจืดน้อย 3 ✓ ดินน  ามนัมหัศจรรย์จากกล้วย ✓

20 โรงเรียนบ้านบางริ น 3 ✓ หนอนน้อยมหัศจรรย์ ✓

21 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 ✓ มะพร้าวน่ารู้ ✓

22 โรงเรียนบ้านบางกลาง 3 ✓ พริกกบัเกลือ ✓

23 โรงเรียนบ้านบางเบน 4 ✓ สีสรรมหัศจรรยาแสนสนุก ✓

24 โรงเรียนมชัฌิมวิทยา 6 ✓ หัวหอมแปรงร่าง ✓

25 โรงเรียนบ้านทับจาก 7 ✓ พชืผักเพืม่สีสันให้ผ้าสวย ✓

26 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 7 ✓ นมของหนู ✓

27 โรงเรียนบ้านคลองของ 7 ✓ ถุงหอมดับกล่ิน ✓

28 โรงเรียนบ้านล าเลียง 8 ✓ ขี เห็ดแปลงกาย ✓

29 โรงเรียนบ้านบกกราย 8 ✓ ถั่วงอกมาจากไหน ✓

13 โรงเรียนบ้านหินวัว 3 ✓ คุณนายต่ืนสาน (ไหมน่้า) ✓

14 โรงเรียนบ้านบางมนั 3 ✓ เจ้ามะเขือเทศน้อย ✓

15 โรงเรียนบ้านทรายแดง 3 ✓ หนูอยากรู้จักตระไคร้ ✓

16 โรงเรียนบ้านสุขส าราญ 3 ✓ ไข่หลากสี ✓

17 โรงเรียนบ้านชาคลี 3 ✓ ข้าวแปลงร่าง ✓

18 โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น 3 ✓ แพลอยน  า ✓

19 โรงเรียนบ้านน  าจืดน้อย 3 ✓ ดินน  ามนัมหัศจรรย์จากกล้วย ✓

20 โรงเรียนบ้านบางริ น 3 ✓ หนอนน้อยมหัศจรรย์ ✓

21 โรงเรียนบ้านหนองจิก 3 ✓ มะพร้าวน่ารู้ ✓

22 โรงเรียนบ้านบางกลาง 3 ✓ พริกกบัเกลือ ✓

23 โรงเรียนบ้านบางเบน 4 ✓ สีสรรมหัศจรรยาแสนสนุก ✓

24 โรงเรียนมชัฌิมวิทยา 6 ✓ หัวหอมแปรงร่าง ✓

25 โรงเรียนบ้านทับจาก 7 ✓ พชืผักเพืม่สีสันให้ผ้าสวย ✓

26 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 7 ✓ นมของหนู ✓

27 โรงเรียนบ้านคลองของ 7 ✓ ถุงหอมดับกล่ิน ✓

28 โรงเรียนบ้านล าเลียง 8 ✓ ขี เห็ดแปลงกาย ✓

29 โรงเรียนบ้านบกกราย 8 ✓ ถั่วงอกมาจากไหน ✓

30 โรงเรียนบ้านบางปรุ 9 ✓ ส่ิงมชีีวิตทีเ่รียกว่าพชื ✓

31 โรงเรียนบ้านบางสองรา 9 ✓ ไข่นุ่ม นิ ม ✓

32 โรงเรียนบ้านแหลมนาว 9 ✓ ใช้แล้วหอม ✓

33 โรงเรียนบ้านสองพีน่้อง 9 ✓ พชิิตกล่ินห้องน  าด้วยวัสดุธรรมชาติทีม่ใีนโรงเรียน✓
34 โรงเรียนบ้านบางกุง้ 9 ✓ ไข่มหัศจรรย์ ✓

35 โรงเรียนบ้านหาดทรายด า 9 ✓ ส ารวจการเปล่ียนสถานะของน  า ✓

36 โรงเรียนบ้านสองแพรก 9 ✓ กระดาษสาพาเพลิน ✓

37 โรงเรียนกระบุรี 9 ✓ ผักเหลียงบ้านเรา ✓

38 โรงเรียนวัดช่องลม 9 ✓ บัวลอยหลากสี ✓

รอบที ่1 รอบที ่2 รอบที ่3 เข้าร่วม ไม่เข้าร่วม
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๙๗ (บ้านบางบอน) 1 ✓ เห็ดนางฟา้มหาเสน์ ✓

2 โรงเรียนระนองพฒันามติรภาพท่ี60 1 ✓ มะมว่งหลากหลายสายพนัธ์ ✓

3 โรงเรียนบ้านส านัก 1 ✓ ถั่ว 5 สหาย ✓

4 โรงเรียนบ้านนา 1 ✓ จรวจขวดน  า ✓

5 โรงเรียนบ้านบางขุนแพง่ 1 ✓ ผักเหลียงวิเศษ ✓

6 โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว 2 ✓ อนุบาลน้อยกบัหอยทาก ✓

7 โรงเรียนบ้านปากแพรก 2 ✓ หอยน้อย ๆ คอยเด็ก ✓

8 โรงเรียนชาติเฉลิม 2 ✓ มหัศจรรย์สายรุ้ง ✓

9 โรงเรียนบ้านบางหิน 2 ✓ ข้าวหลากสี ✓

10 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ✓ ผักกาดกรุบกรอบ ✓

11 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๗ (บ้านนาพรุ) 2 ✓ ไฟฟา้จ๋าหนูอยากรู้จัก ✓

12 โรงเรียนบ้านราชกรูด 2 ✓ ไข่เค็มสมนุไพร ✓

สถานะการประเมินเพ่ือรับ
ตราพระราชทาน (ใส่
เครื่องหมายถูก ✓ )

การเข้าร่วมพิธรีับตรา
พระราชทานโดยไม่

ผูกพันงบประมาณ สพฐ. 
(ใสเ่ครื่องหมายถูก ✓ )

ล าดับที่ รายช่ือโรงเรียน
รุ่นทีเ่ข้า

ร่วม
โครงการ

ช่ือโครงงาน



 
       รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

 

ส ำนกังำนเขตพื้ นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หนำ้ 35 

 

  ๒.๓ โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ต่อสาธารณะชน 

๒.๔ ประชุม AAR  ทีมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือทบทวนผลการปฏิบัติงานของคณะ 
สภาพปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงาน  

๒.๕ ท าหลักฐานเบิกจ่ายงบประมาณ การด าเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ๑0ปี            
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน"  ในให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔               
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

            ๒.๕.๑ สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 
                (๑) งบประมาณท่ีใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี 
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน" รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ใน
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เพ่ือเฉลิมฉลองการเดินทางและความส าเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทยระดับปฐมวัย ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จ านวนเงิน ๒๙,๘๘๖ 
บาท 
  (๒ )  จ านวนผู้ เ ข้ า ร่ ว ม งานสั มมนาวิ ช าการครบรอบ ๑0 ปี  "บ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน" รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ในวันที่ 
10 มีนาคม 2564 รวมจ านวนทั้งหมด ๑๒๗ คน 

           ๒.๕.๒ รายละเอียดของค่าด าเนินการและค่าใช้จ่าย 
           (๑) การจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับ
การศึกษาเพ่ือความยั่งยืน" รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
เพ่ือเฉลิมฉลองการเดินทางและความส าเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จ านวนทั้งหมด  ๑๒๗ คน  ดังนี้ 
 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 

1 ค่าอาหารกลางวัน  ๑๒๕ คน ๑ มื้อ 1๐๐ ๑๒,๕00  

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     
 (วันท่ี ๑๐ มีนาคม  256๔) 

๑๒๕ คน  ๑ มื้อ 
 

  3๐ 
 

 3,๗๕0  

๓ แจกันดอกไม้พลาสติก 
ดอกไม้พลาสติก 
ดอกไม้พลาสติก 
ดอกไม้พลาสติก  เป็นช่อ  
ดอกไม้พลาสติก  ดอกใหญ่ 
โอเอซีส 
กรอบรูป 
เกียรติบัตร 
ป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ 
(ขนาด ๒.๕ X ๓ เมตร) 

๒  ช้ิน 
๑๘  ช้ิน 
๑๐  ช้ิน 
 ๔  ช้ิน 

๑๙  ช้ิน 
๑  ลัง 

๓๘  ช้ิน 
  ๓๘  ใบ 

๑  ช้ิน 

๒  ช้ิน 
๑๘  ช้ิน 
๑๐  ช้ิน 
 ๔  ช้ิน 

๑๙  ช้ิน 
๑  ลัง 

๓๘  ช้ิน 
  ๓๘  ใบ 
     ๑ ช้ิน 

๑๙๙ 
  ๙๙ 
  ๘๙ 
๒๙๙ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
  ๑๕ 

๒,๘๐๐ 

   ๓๙๘ 
๑,๗๘๒ 
   ๘๙๐ 
๑,๑๙๖ 
๑,๙๐๐ 
   ๓๐๐ 
๓,๘๐๐ 
   ๕๗๐ 
๒,๘๐๐ 

 

รวมค่าใช้จ่าย ๒๙,๘๘๖  
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      ขั้นที่ ๓ ขั้นสรุปและรายงานผลการจัดงานสัมมนาวิชาการ 
สรุปรายงานผลการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับ

การศึกษาเพ่ือความยั่งยืน" รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
เพ่ือเฉลิมฉลองการเดินทางและความส าเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทราบเรียบร้อยแล้ว 
  ๘.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ส าหรับครูผู้สอนปฐมวัย ด าเนินการ  ดังนี้  

- นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
ส าหรับครูผู้สอนปฐมวัย โดยใช้คณะกรรมการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการโดยใช้เครือข่ายการจัดการศึกษา
เป็นฐาน (ไม่ใช้งบประมาณ) 

๘.๔ ส่งเสริม พัฒนา การประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด าเนินการ  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน  
  1.๑ บริหารจัดการ โดยเสนอขออนุมัติด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และค่าเดินทาง โดยใช้งบประมาณจากโครงการ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพปฐมวัยสร้างฐานคนดีเมืองระนอง (Ranong Network Childhood 
Development : RNCD) กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา การประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔    
   ๑.๒ จัดท าหนังสือแจ้งโรงเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ระดับโรงเรียน เพ่ือ
เตรียมความพร้อม ในการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปี
การศึกษา ๒๕๖3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง    

๑.๓ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่
และก าหนดให้โรงเรียนด าเนินการประเมิน สรุปรายงานผลการประเมินพร้อมภาพถ่ายประกอบ น าหนังสือ
ส่งมาทาง E –office กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง และส่งไฟล์งานมาที่ E-mail : swk.wow@hotmai.com 

ขั้นที่ 2 ขั้นด าเนินงาน 
๒.๑ คณะกรรมการด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  ๑๒ โรงเรียน                                   
2.๒ คณะกรรมการด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับเขตพ้ืนที่) เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุป สะท้อนผลการลง
พ้ืนที่ประเมินของแต่ละเครือข่าย ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนในภาพรวม เพ่ือ
ด าเนินการรวบรวมผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานล าดับต่อไป 

mailto:swk.wow@hotmai.com
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            ๒.๓ ท าหลักฐานเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ วันที่  ๒๙ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๔  

 ๒.๓.๑ สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 
                            (๑) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการด าเนินโครงการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
ปฐมวัยสร้างฐานคนดีเมืองระนอง (Ranong Network Childhood Development : RNCD) กิจกรรม 
ส่งเสริม พัฒนา การประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 
๒๕๖๔คงเหลือ จ านวน ๒๔,๘๙๖ บาท  

          (๒) คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียน            
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ วันที่  ๒๙ มีนาคม  
๒๕๖๔ – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง จ านวน  ๑๒ โรงเรียน คณะกรรมการทั้งสิ้น จ านวน  ๖๔ คน 

๒.๒.๒ รายละเอียดของค่าด าเนินการและค่าใช้จ่าย 
             (๑) ค่าด าเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ วันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๔ – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
ณ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จ านวน  ๑๒ โรงเรียน  

 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย รวมเงิน หมายเหตุ 
1 ค่าอาหารกลางวัน  ๕๖ คน ๒ มื้อ 1๐๐ ๑๑,๑๐๐  

2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม     ๕๖ คน  ๔ มื้อ   3๐  ๖,๖๖๐  

๓ ค่าเดินทาง ๑๔ คน ๒ วัน ๑๐๐  ๒,๘๐๐  

๔ ค่าชดเชยน้ ามัน ๓ คน ๒ วัน กม.ละ ๔ บาท  ๓,๙๗๖  

๕ ค่าเบี้ยเลี้ยง 2 คน 2 วัน 120    360  

รวมค่าใช้จ่าย 24,896  
 

 ขั้นที่ ๓ ขั้นสรุปและรายงานผลการจัดประชุมชี้แจง 
      จัดท ารายงานผลการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  

9. ผลการด าเนินการ (ผลส าเร็จการด าเนินการ) 
 ๙.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  มีคู่มือการใช้หลักสูตร การจัดการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมีร่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 ๙.๒ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯ ได้ตระหนัก และเห็นความส าคัญ
ต่อกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯ สามารถพัฒนาและต่อยอดการจัดประสบการณ์จาก
กิจกรรมได้ครบอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ๙.๓ ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการมีความภาคภูมิใจในผลงาน มีขวัญและก าลังใจในการจัด
กิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป 
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งานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี                 
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน” 

10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
- คณะกรรมการด าเนินงาน (ผู้น าเครือข่ายท้องถิ่น  LT)  ติดภารกิจซ้ าช้อน/ไม่สามารถมาร่วมด าเนิน

กิจกรรมได้ 

11. ข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรจัดกิจกรรม และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นประจ าทุกปี 

12. อ่ืนๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
 

๑๒.๑ ส าเนาหนังสือส่งโรงเรียนและ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรม 
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การประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียน 

    ที่จบหลักสตูรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ลงลายมือชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ป ี
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน” 

๑๒.๒ ส าเนาใบลงทะเบียน 
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๑๒.๓ ส าเนาใบส าคัญรับเงินค่าอาหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒.๔ ส าเนาสัญญายืมเงิน /ส าเนาบันทึกส่งใช้เงินยืม 
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๑๒.๖ ส าเนาการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
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ประมวลภาพ งานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ป ี
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน” 

13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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ประมวลภาพ งานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ป ี
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน” 
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ภาพประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียน 

ที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ภาพประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียน 

ที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวสุวรรณี  คงทองจีน 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ผู้รายงาน 
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โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และจัดท าแผนปฏิบัตกิารประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  

ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกบัแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3  
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  

ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
 
1. ชื่อโครงการ  ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่สอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้าน
การศึกษา และนโยบายที่เก่ียวข้องทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล 
(XYZ) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์ และ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 

3. วัตถุประสงค์    

 3.1 เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผน
ระดับท่ี 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
 3.2 เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
 4.1 เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จ านวน 50 คน  
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 
แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

5. จ านวนเป้าหมายด าเนินการจริง  
 5.1 เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จ านวน 40 คน  
 5.2 เชิงคุณภาพ 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 
แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

6. งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณ 
(ตามโครงการ) 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
(จากการเงิน) 

ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

60,000 20,000 19,200 800 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

8. วิธีการด าเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
8.1 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 และคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

8.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

8.3 สรุปและรวบรวม เอกสาร รูปเล่ม 

9. ผลการด าเนินการ (ผลส าเร็จการด าเนินการ) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ระดับท่ี 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (XYZ) และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ท าให้สามารถจัดส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ 

10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการกิจกรรมบางกิจกรรมได้ เช่น การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ 

11. ข้อเสนอแนะ 
จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ในรูปแบบออนไลน์ 

12. อื่นๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
12.1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
12.2 จดหมายข่าว 
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13. ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางมณวดี ดุลยรัตน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้รายงาน 
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โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการด าเนินงานตามภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน 
 
1. ชื่อโครงการ   เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจงานกลุ่มนโยบายและแผน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์ และ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทุกคน 

3. วัตถุประสงค์    
 3.1 เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ 
 3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริหาร
ทางการศึกษาที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของกลุ่มนโยบายและแผนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
 4.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ จ าเป็นและขาดแคลน 

4.2 โรงเรียนในสังกัดอย่างน้อย 10 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานจากลุ่มนโยบายและแผน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 4.3 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 4.4 มีการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. จ านวนเป้าหมายด าเนินการจริง  
 5.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ จ าเป็นและขาดแคลน 

5.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
 5.3 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 5.4 มีการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามโครงการ (บาท) 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
จากการเงิน (บาท) 

ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

40,000 30,000 28,425 1,575 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

8. วิธีการด าเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆ ให้ชัดเจน) 
8.1 การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณทุกประเภท การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การเสนอขอ

จัดตั้งและได้รับจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาทุกประเภท 
8.2 การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการจาก สพฐ. และการตรวจ

ติดตามนโยบายต่างๆ รวมทั้งการติดตามรายงานผ่านระบบต่างๆ และรายงานผลการด าเนินงาน 
8.3 การบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบาย และสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

9. ผลการด าเนินการ (ผลส าเร็จการด าเนินการ) 
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9.1 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ จ าเป็นและขาดแคลน 
9.2 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการด าเนินงาน ด้วยวิธีที่

หลากหลาย 
9.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน พร้อม

ข้อเสนอแนะและแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน ส าหรับใช้ในการปรับปรุงแก้ ไข และวาง
แผนพัฒนาต่อไป 

10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
- เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงท าให้การ

ด าเนินการติดตามโรงเรียนในสังกัดไม่เต็มที่ 100% 

11. ข้อเสนอแนะ 
 11.1 ให้โรงเรียนรายงานการด าเนินงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเอกสารส่ง สพป.ระนอง 
 11.2 ตรวจสอบการรายงานการด าเนินงานของโรงเรียนทางระบบที่ สพฐ. ก าหนด 

12. อื่นๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
12.1 รายงานผลการด าเนินงาน 
12.2 จดหมายข่าว 

13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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นางสาวธนพร กุลสวัสดิ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

ผู้รายงาน 
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โครงการตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าปรึกษา และเพิ่มประสทิธิภาพ 
การปฏิบตัิงานตรวจสอบ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ชื่อโครงการ     ตรวจสอบ ติดตาม  ให้ค าปรึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏบิัติงานตรวจสอบ 
          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์  

3.  วัตถุประสงค์    
3.1  เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง     

มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด ตลอดจนมั่นใจได้ว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน่วยรับ
ตรวจ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

3.2  เพ่ือให้ทราบว่าการบริหารงานและการด าเนินงานของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

3.3  เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

3.4  เพ่ือสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานว่ามีความเพียงพอและ
เหมาะสม 

3.5  เพ่ือพัฒนางานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.  เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
 เชิงปริมาณ  

4.1  ตรวจสอบ ติดตาม รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัดส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จ านวน 20 โรง ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 การเงิน การบัญชี 
4.1.2 การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
4.1.3 หลักฐานการจ่าย 

4.2   ตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน 6 โรง  
4.2.1 เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 

 4.2.2 เงินรายได้สถานศึกษา 
4.3  ตรวจสอบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.3.1 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน 
จ านวน 6 โรง และร่วมเป็นคณะท างานตรวจสอบฯ ตามกลุ่มเป้าหมายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นผู้ก าหนด  

4.3.2 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค้างช าระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและโรงเรียนในสังกัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน      
78 โรง 
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4.4 ร่วมเป็นคณะท างานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เครือข่ายที่ 6 ใน
การออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าด้านบัญชี การเงิน ของ
ส านักงาน   เขตพ้ืนที่การศึกษาภายในเครือข่าย จ านวน 1 แห่ง    

4.5 บริการให้ค าปรึกษาผ่านคลินิก “บริการให้ค าปรึกษา” หรือผ่านระบบออนไลน์ ตามแผนปฏิบัติ
การตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 12 ครั้ง    

4.6 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 18 ชั่วโมง: คน: ปี  

เชิงคุณภาพ 
4.7 หน่วยรับตรวจทราบผลการปฏิบัติงานและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง

พัฒนางานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4.8 ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาผ่านคลินิก “บริการให้ค าปรึกษา” หรือผ่าน

ระบบออนไลน์  
4.9 ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการ

พิจารณาตัดสินใจ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
4.10 ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เพ่ิมพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์        

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

5.  จ านวนเปา้หมายด าเนนิการจริง  
            จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินการได้จริง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตลุาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

5.1  ตรวจสอบ ติดตาม รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี หลักฐานการ
จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แก่โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จ านวน 12 โรง   

5.2 ตรวจสอบการด าเนินงาน จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เงินรายได้สถานศึกษา และเงินอุดหนุนที่ได้รับ
จาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) ของสถานศึกษาในสังกัดตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 โรง  

5.3 ตรวจสอบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค้างช าระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและโรงเรียนในสังกัด จ านวน 78 โรง โดยสรุปผลการตรวจสอบ
และรายงานผ่านระบบ ARS รวม 2 ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 และไตรมาสที่ 1 
ปีงบประมาณ 2564 

5.4 งานบริการให้ค าปรึกษา 
  5.4.1 ให้ค าปรึกษาผ่านคลินิก “บริการให้ค าปรึกษา” ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี
งบประมาณ 2564 จ านวน 7 ครั้ง มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 15 คน จ าแนกเป็น     

       1) ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการเงิน การบัญชี 5 คน 
   2) ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการเงิน บัญชี และด้านการบริหารทรัพย์สิน 10 คน 
   3) การด าเนินงานเกี่ยวกับการคัดเลือกหนังสือเรียน 2 คน 
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 5.4.2 ออกบริการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการเงิน การบัญชี และด้านการ
บริหารทรัพย์สิน ณ หน่วยรับตรวจ จ านวน 1 โรง  มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 5 คน 

5.5 สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
และจัดท ารายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
2563 (แบบ ปค. 6) จ านวน 1 ครั้ง 

5.6 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน ส าหรับผู้ตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 1 ครั้ง  รวมระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง)  

5.7 หน่วยรับตรวจได้รับทราบผลการปฏิบัติงานและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงพัฒนางานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5.8 ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 

5.9 ผู้ตรวจสอบภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้เพ่ิมพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์        
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานอย่างต่อเนื่อง 

6.  งบประมาณ 

งบประมาณ 
(ตามโครงการ) 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
(จากการเงิน) 

ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

47,000  47,000 25,728 21,272 
 

7. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการด าเนนิการ ระหว่างวันที่ 1 ตลุาคม 2562 – 31 มีนาคม 2564 
8. วิธีการด าเนนิการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 

8.๑ ศึกษา ทบทวน ส ารวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ กฎบัตร        
การตรวจสอบภายใน จ านวนบุคลากร งบประมาณที่ได้รับ ข้อมูลผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ในปีที่ผ่านมา ฯลฯ 

8.2 วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความเสี่ยง ประเมินระบบควบคุมภายใน และจัดล าดับความเสี่ยงของหน่วย      
รับตรวจ         

8.3 จัดท ากฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เสนอผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติพร้อมทั้งแจ้งหน่วยรับตรวจในสังกัดทราบทั่วกัน 

8.4 วางแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี  ให้สอดคลองกับแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยอาศัยข้อมูลจากผลการประเมิน
ความเสี่ยง เพ่ือให้การจัดท าแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความส าคัญ แผน
มีความยืดหยุน   สามารถแกไขปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์ได โดยระบุประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบพร้อมเครื่องมือ กระดาษท าการ และระยะเวลา ที่ชัดเจน ครอบคลุม
ทั้งในระดับส านักงาน       เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา รวมถึงครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบและ
งานให้ค าปรึกษา  

8.5 จัดท าและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ 
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8.6 จัดท าปฏิทินการตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้งใหห้น่วยรับตรวจทุกแห่ง
ทราบ ผ่านทางระบบ e-Office เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับตรวจ 

8.7  ด าเนินการตรวจสอบและให้ค าปรึกษา ตามแผนและปฏิทินที่ก าหนด (ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม) ดังนี้ 

       8.7.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยประชุมเปิดตรวจ  จัดเก็บข้อมูลและบันทึกลงในกระดาษท าการ              
ที่เกี่ยวข้อง ประชุมปิดตรวจเพ่ือสรุปข้อตรวจพบ รับฟังค าชี้แจง พร้อมทั้งให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วย     
รับตรวจ 

   8.7.2 ปฏิบัติงานให้ค าปรึกษา โดยเปิดคลินิก “บริการให้ค าปรึกษา” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน 
โดยผู้ขอรับบริการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 

8.8 สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม ให้ค าปรึกษาและขอ้เสนอแนะ  
8.9 รายงานสรปุผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ผ่านทางระบบ ARS รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
8.10 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน เพ่ือใช้ประกอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีต่อไป              

9. ผลการด าเนนิงาน  
9.1 มกีรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบทั่วกัน 
9.2 มีแผนปฏิบัติการตรวจสอบที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายในของส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยก าหนดเรื่อง ประเด็น วัตถุวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวทางการตรวจสอบ พร้อมกระดาษ
ท าการต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

9.3 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม และ
ให้ข้อเสนอแนะ ครบถ้วน ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ส่งผลให้โรงเรียนปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น  

9.4 ผู้ขอรับบริการให้ค าปรึกษาผ่านคลินิก “บริการให้ค าปรึกษา” มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ร้อยละ 90   

9.5 ผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 18 ชั่วโมง:คน:ปี  

9.6  เข้าร่วมเป็นคณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 3 วัน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและมีทักษะในการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
สามารถน ามาปรับใช้ในการจัดท าคู่มือของตนเองและของหน่วยงานได้ 

9.7 เข้าประชุม/อบรม และเป็นคณะท างานฝ่ายต่าง ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก ส่งผลให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น 

9.10 มีช่องทางการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านกลุ่มไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ “ตสน เครือข่าย ที่ 6”              
“ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา”  

10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนนิการ 
 10.1 บุคลากรน้อยกว่าอัตราก าลัง 
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10.2 สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบ่อย  ท าให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสด ุ
 10.3 ระบบควบคุม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา              
ยังขาดความต่อเนื่อง  

 11. ข้อเสนอแนะ 
   11.1 ประสานกลุ่มบริหารงานบุคคลเร่งด าเนินการเกี่ยวกับต าแหน่งว่างโดยเร็ว และติดตามเป็นระยะ 
 11.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
งาน ดังนี้ 

ระดับโรงเรียน  
1. ผู้บริหาร ควรให้ความส าคัญกับระบบ ควบคุม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนให้รัดกุม

เพียงพอ และมีความต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหาร ควรให้ความช่วยเหลือ แนะน า และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ 

ตลอดจนควบคุม ก ากับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใหม่ขอรับค าปรึกษา แนะน า จากผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่าย

การจัดการศึกษา หรือผ่านคลินิกบริการให้ค าปรึกษาของ สพป.ระนอง 
ระดับเครือข่ายการจัดการศึกษา 

 1. ผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา ออกตรวจสอบ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ          
แก่โรงเรียนภายในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง หรือให้ค าปรึกษาแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของโรงเรียน
ภายในเครือข่าย ตามบริบทและสภาพความจ าเป็นของแต่ละเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการปฏิบัติงานให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางที่ก าหนด 

2. ผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา ควรใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์                
“ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา” ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. จัดให้มีระบบควบคุม เร่งรัด ก ากับ ติดตามงานภายในกลุ่มและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
2. จัดท าสื่อ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน ตัวอย่างและแบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของส านักงาน      

เขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
สะดวกและรวดเร็ว 

12. อ่ืน ๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ,เอกสาร,สื่อ ฯลฯ) 
       12.1 แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจ าปี  
  12.2 ปฏิทินการตรวจสอบประจ าปี 
  12.3 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ   
  12.4 เว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง “เอกสารเผยแพร่หน่วย
ตรวจสอบภายใน”  
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13. ภาพประกอบกิจกรรม 

 
นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์ 

นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
ผู้รายงาน 



 
       รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 

 

ส ำนกังำนเขตพื้ นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำระนอง           Ranong Primary Education Service Area Office หนำ้ 60 

 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดา้นงบประมาณของสถานศึกษา 
 
1.  ชื่อโครงการ    เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา  

2.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์  

3.  วัตถุประสงค์    
3.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา 
3.2  เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา   
3.3  เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง 

มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด ตลอดจนมั่นใจได้ว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน่วยรับ
ตรวจ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

4.  เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
 เชิงปริมาณ 

4.1 สถานศึกษาทุกโรงมีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  
4.2. สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 78 โรง ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 

หรือได้รับบริการให้ค าปรึกษาด้านงบประมาณ จากผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา  
เชิงคุณภาพ 
4.3 สถานศึกษาน าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ไปใช้เป็นเครื่องมือ

หรือแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
4.4 สถานศึกษาได้รับค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพ           

การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

5.  จ านวนเป้าหมายด าเนินการจริง  
  จ านวนเป้าหมายที่ด าเนินการได้จริง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
 กิจกรรมที่ 1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา อยู่ระหว่างศึกษา 
ทบทวน วิเคราะห์กระบวนงาน ตามภารกิจด้านงบประมาณของสถานศึกษา 
  กิจกรรมที่  2 ตรวจสอบ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือบริการให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษา                 
โดยผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา ได้ด าเนินการประสานขอข้อมูลเพ่ิมเติม และแต่งตั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา  พร้อมทั้งแจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณและบัญชี
จัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่าย  8 เครือข่าย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 46,010.00 บาท เพ่ือ
ใช้ในการวางแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 โดยให้แต่ละเครือข่ายจัดท าโครงการหรือแผนปฏิบัติงาน
เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติ ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ 

6.  งบประมาณ 

งบประมาณ 
(ตามโครงการ) 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
(จากการเงิน) 

ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

53,000 50,000 - 50,000 
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7. ระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2564 
8. วิธีการด าเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 

8.1 จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
8.1.1 ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์กระบวนงาน ตามภารกิจด้านงบประมาณของสถานศึกษา 
8.1.2 จัดท าร่างคู่มือ  
8.1.3 ส่งร่างคู่มือให้สถานศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นและแจ้งกลับ สพป. 
8.1.4 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
8.1.5 ปรับปรุงแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 
8.1.6 จัดพิมพ์และแจกคู่มือให้สถานศึกษาในสังกัด 

  8.1.7 ตดิตามและสรุปผลการใช้คู่มือ 
8.2 ตรวจสอบ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือบริการให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษา โดยผู้ตรวจสอบภายในประจ า

เครือข่ายการจัดการศึกษา   ดังนี้ 
 8.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                    1) รวบรวมผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการศึกษา
ในปี   ที่ผ่านมา 
  2) ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา           
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม “ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา” 
  3) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                     4) แจ้งค าสั่งแต่งตั้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
         5) ประสานผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา เสนอกิจกรรมหรือแผน                 
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตาม หรือบริการให้ค าปรึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติพร้อม
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
  6) อนุมัติกิจกรรมหรือแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัด
การศึกษา 
                   7) รวบรวมรายงานผลการด าเนินกิจกรรมหรือผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของ           
ผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษาแต่ละเครือข่าย  
                     8) สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
 8.2.2 ผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา   
                  1) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา          
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม “ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา” 

2) รับทราบค าสั่งแต่งตั้งและเสนอกิจกรรมหรือแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตาม หรือบริการ
ให้ค าปรึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

3) ด าเนินกิจกรรมหรือด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ  
 4) สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมหรือผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองทราบ 
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9. ผลการด าเนินงาน  
9.1  กิจกรรมจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล 

ศึกษา วิเคราะห์กระบวนงาน ตามภารกิจด้านงบประมาณของสถานศึกษา    
 9.2  กิจกรรมตรวจสอบ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือบริการให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษา โดยผู้ตรวจสอบ
ภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา 
        9.2.1 มีการประสานงาน ผ่านไลน์กลุ่มเครือข่าย “ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา” เพ่ือ
ทบทวนค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจ านวน
เครือข่าย และบุคลากรภายในเครือข่าย ซึ่งการประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย 
  9.2.2 มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบและ
ให้ค าปรึกษาแก่สถานศึกษาภายในเครือข่าย มีประธานเครือข่ายการจัดการศึกษาเป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบ และแจ้ง
ผู้บริหารโรงเรียนเพ่ือแจ้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
  9.2.3 แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายงบประมาณและบัญชีจัดสรรงบประมาณให้ประธานเครือข่ายการจัด
การศึกษาทราบ และจัดท าโครงการหรือแผนปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาระนองเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยมี 1 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 1 (เพชรอันดามัน) 
ที่เสนอโครงการและได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ส่วนเครือข่าย 2 – 8 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

10. ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการ 
1) การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินที่ก าหนด สาเหตุเกิดจากผู้

ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งมีภาระงานมาก 
2) เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

 11. ข้อเสนอแนะ 
1) สนับสนุนให้ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันเสาร์ เพ่ือมิให้กระทบต่อการจัดการเรียน       

การสอน 
2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ร่วมเป็น

วิทยากร   ในกิจกรรมจัดอบรม หรือบริการให้ค าปรึกษาตามที่ผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัด
การศึกษาแจ้งความประสงค์หรือขอความอนุเคราะห์  

3) น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการให้ค าปรึกษา 
4) ผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา ควรใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์                 

“ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา” ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

12. อ่ืน ๆ (อ้างอิงการด าเนินงาน เช่น คู่มือ,เอกสาร,สื่อ ฯลฯ) 
       12.1 หนังสือสั่งการ/ค าสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจ าเครือข่ายการจัดการศึกษา 
  12.2 ไลน์กลุ่มเครือข่าย “ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา” 
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13. ภาพประกอบกิจกรรม 

       

  
              

นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 

ผู้รายงาน 
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โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

1. ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายษณกร เสนาะเสียง และนายวัลลภ บวัเกตุ  

3. วัตถุประสงค์    
3.1 ติดตาม ตรวจนับ ตรวจสอบการจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2563และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ถูกต้องตามตัวตนนักเรียนที่มีอยู่จริง 
3.2 เพ่ือพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้ในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 ได้อย่าง

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในการบริหารจัดการ การจัดสรร
งบประมาณ การเผยแพร่การสืบค้นข้อมูล และการติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 

4. เป้าหมายที่ก าหนดไว้ในโครงการ  
4.1 โรงเรียนที่จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่  

1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 79 โรงๆ ละ 1 ครั้ง 
4.2 บุคลากรในโรงเรียนทุกโรง จ านวน 79 โรงเรียนๆ ละ 1 คน 

5. ยังไม่ด าเนินการโครงการ   
 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ท าให้การเปิดภาคเรียนเลื่อน
ออกไปจึงท าให้การจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) จึงถูกเลื่อนออกไปด้วย ท าให้การประชุมอบรม
การใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ต้องเลื่อนออกไปก่อน 
 
 

นายษณกร เสนาะเสียง 
ศึกษานิเทศก์ 

ผู้รายงาน 
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ภาคผนวก 
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