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คำนำ 
 

 รายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง (รอบ 12 เดือน) เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือรวบรวมรายละเอียด
การดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งได้จัดทำโครงการขึ้น 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยเน้นการ
ดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ที่มุ่งบริการแก่ประชากรวัยเรียนทั้งในด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษา ด้านโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพผู้เรียน และด้านประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำรายงานเล่มนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็น
ประโยชน์สำหรับผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 
                                                    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
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1. โครงการการบริหารและจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นเลิศ  
สู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ย่ังยืน 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันสำคัญ 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสุภาณี  เลิศศักดิ์วานิช และบุคลากรกลุ่มอำนวยการทุกคน 
2. วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
       2.2 เพ่ือสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประจำชาติและท้องถิ่น 
       2.3 เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด 
3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ)  

3.1 ด้านปริมาณ 
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ ร้อยละ 90 ของ
กรรมทั้งปี 

3.2 ด้านคุณภาพ 
3.2.1 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์ 
3.2.2 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมประจำ

ชาติและท้องถิ่น 
3.2.3 ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดมีส่วนร่วมในการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและ

จังหวัด 
4. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง  
 รวม จำนวน  13  ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 223 คน 

ที ่ วัน เดือน ป ี วันสำคัญ กิจกรรม ผู้ร่วม
กิจกรรม 

(คน) 
1 2 ตุลาคม 2563 วันออกพรรษา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 15 
2 23 ตลุาคม 2563 วันปิยมหาราช วางพวงมาลา 7 
3 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 -ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

-ลงนามถวายพระพร 
-จุดเทียนชัยถวายพระพร 
-จิตอาสา 
-ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ ผูกผ้า  
ประดับธงสญัลักษณ ์

40 

4 9 มกราคม 2564 วันเด็ก ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรยีนในสังกัด 20 
5 26 กุมภาพันธ์ 2564 วันมาฆบูชา ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 20 
6 6 เมษายน 2564 วันจักรี วางพานพุ่มดอกไมส้ด 6 
7 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต ์ สรงน้ำพระ ณ สพป.ระนอง 40 
8 26 พฤษภาคม 2564 วันวิสาขบูชา -ตักบาตร 

-ร่วมพิธีเวียนเทียน 
20 
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ที ่ วัน เดือน ป ี วันสำคัญ กิจกรรม ผู้ร่วมกิจกรรม 

(คน) 
9 3 มิถุนายน 2564 วันเฉลิมฯ พระบรมราชิน ี -ประดับธงชาติ พระฉายาลักษณ ์

-ประดับผ้าระบายสีม่วง/เหลือง 
 

10 24 กรกฎาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา -ตักบาตร 
-ร่วมพิธีเวียนเทียน 

20 

11 25 กรกฎาคม 2564 วันเข้าพรรษา -ตักบาตร 
-ถวายเทียนพรรษา 

20 

12 28 กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมฯ ร.10 -ประดับธงชาติ พระฉายาลักษณ ์
-ประดับผ้าระบายสีขาว/เหลือง 

 

13 12 สิงหาคม 2564 วันเฉลิมฯ วันแม ่ -ประดับผ้า ธงตราสัญลักษณ ์ 15 
รวมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม 223 

5. งบประมาณ  จำนวน  61,200 บาท 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 จัดทำพวงมาลา 4,000 2,000 2,000 
2 จัดทำพานพุ่มดอกไม้สด 5,000 5,000 - 
3 จัดจ้างทำป้ายเทดิพระเกยีรติและป้ายวันสำคญั 4,000 4,000 - 
4 จัดซื้อธงชาติ ธงตราสญัลักษณ์ และอุปกรณ ์ 4,000 3,500 500 
5 กิจกรรมสอนผูกผ้าและจัดดอกไมแ้ห้ง/สด 5,000 5,000 - 
6 จัดซื้ออาหารแห้งในพิธีทำบุญตักบาตรวันสำคัญ 6,400 5,500 900 
7 จัดซื้อผ้าสีแดง สีขาว สีเหลือง สีมว่ง 6,400 6,400 - 
8 จัดจ้างผูกผ้าประดับรั้วเนื่องในวันสำคัญ 6,400 6,400 - 
9 งานทำบุญประจำปี สพป.ระนอง และกิจกรรมอื่น ๆ  20,000 20,000 - 

รวม 61,200 57,800 3,400 
หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 

6. ระยะเวลา    ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

7. วิธีการดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน   
1 สำรวจวันสำคัญต่าง ๆ และจัดทำปฏิทิน ตุลาคม 2564 นางสุภาณี                     

เลิศศักดิ์วานิช 
2 แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงานเพื่อวาง

แผนการดำเนินโครงการ 
ตุลาคม 2564 นางสุภาณี                     

เลิศศักดิ์วานิช 
3 สำรวจและประมาณราคาค่าวสัดทุี่ใช้ในกิจกรรมวันสำคญั 

เช่น พวงมาลา พานพุ่มดอกไมส้ด ป้ายกิจกรรมวันสำคญั
ต่าง ๆ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ อาหารแห้งในพิธีทำบุญ
ตักบาตร ผ้าสีแดง ขาว เหลือง ฯลฯ 

ตุลาคม 2564 นางสุภาณี                     
เลิศศักดิ์วานิช 
 

4 เชิญชวนให้บุคลากรในสำนักงานเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ตามปฏิทินท่ีกำหนดไว ้

ก่อนถึงวันสำคัญ 5 วัน นางสุภาณี                     
เลิศศักดิ์วานิช 



 
     รายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำระนอง      Ranong Primary Education Service Area Office หนำ้ 6 

 

 
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นดำเนินการ   
1 ตรวจสอบความพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ยานพาหนะ ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 2 ชม. นางสุภาณี                     

เลิศศักดิ์วานิช/    
งานยานพาหนะ 

2 จัดพวงมาลา พานพุ่มดอกไมส้ด ปา้ยกิจกรรม                
วันสำคัญต่าง ๆ ธงชาติ ธงตราสญัลักษณ์ อาหารแห้ง 
ในพิธีทำบุญตักบาตร ผ้าสีแดง ขาว เหลือง ฯลฯ  

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม 2 วัน นางสุภาณี                     
เลิศศักดิ์วานิช 
 

3 เข้าร่วมกิจกรรม ตามปฏิทิน รายชื่อผู้เข้าร่วม 
4 บันทึกภาพผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดกิจกรรม นางสุภาณี                     

เลิศศักดิ์วานิช 
การดำเนินการหลังเสร็จกิจกรรม   
1 ตรวจสอบปญัหาที่เกดิขึ้นระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม หลังเสร็จกิจกรรม นางสุภาณี                     

เลิศศักดิ์วานิช 
2 จัดทำจดหมายข่าว สื่อ เพื่อเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ภายใน 1 วัน หลังเสร็จ

กิจกรรม 
นางสุภาณี                     
เลิศศักดิ์วานิช 

 
8. ผลการดำเนินการ 
 -  ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ จำนวน 13 ครั้ง รวมจำนวน 223 คน 

9. ปัญหา/อุปสรรค 
 ปัญหา  เนื ่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด/19)  กระทรวง  
ศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดระนอง มี
ประกาศให้งดเว้น การจัดกิจกรรมที่มีจำนวนคนมากกว่า 25 คนขึ้น จึงทำให้การเข้าร่วมแต่ละกิจกรรม
จำกัดจำนวนคน บางกิจกรรมไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งหน่วยงาน 
 แนวทางแก้ปัญหา  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ปกติได้ เข้า
ร่วมกิจกรรมออนไลน์ เช่น ร่วมฟังธรรมออนไลน์ สวดมนต์ออนไลน์ หรือเวียนเทียนออนไลน์ เป็นต้น 

10. ข้อเสนอแนะ 
 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด/19) ยังไม่ดีขึ ้นหรือไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามปกติ  เห็นควร ปรับเปลี่ยนรูปแบบร่วมกิจกรรมออนไลน์  

11. อื่น ๆ  
 11.1 ปฏิทินวันสำคัญ 
 11.2 โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
 11.3 หนังสือเชิญชวนรว่มกิจกรรม  
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13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากร 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

1. ผู้รับผิดชอบ นางปรารถนา  แสงระวี และบุคลากรกลุ่มอำนวยการทุกคน 

2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อชี้แจงนโยบาย ข้อราชการสำคัญ เร่งด่วนให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง ได้ทราบและถือปฏิบัติได้ถูกต้องตรงกัน 
 2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

2.3  เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคล หรือหน่วยงาน 

3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ)  
  3.1 เชิงปริมาณ 
            3.1.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จำนวน 
12 ครั้ง/ปี      
            3.1.2 ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.
ระนอง ทุกสัปดาห์ในวันพุธ จำนวน 44 ครั้ง/ปี 
           3.1.3 ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง จำนวน 12 ครั้ง/ปี  
    3.2 เชิงคุณภาพ 
           3.2.1 ผู้เข้าประชุมมีความเข้าใจนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
           3.2.2 ผู้เข้าประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษาระนอง 
           3.2.3 ผู้เข้าประชุมได้แสดงข้อคิดเห็น เสนอแนะและแลกเปลี่ยนเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
           3.2.4 ผู้เข้าประชุมได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

4. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง  
     4.1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
            1) กรณีปกติ จำนวน 2 ครั้ง 
            2) ผ่านระบบ Video Conference จำนวน 3 ครั้ง 
     4.2 ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.ระนองทุก
สัปดาห์ในวันพุธ จำนวน 39 ครั้ง 
      4.3 ประชุมบุคลากรในสังกัด สพป.ระนอง จำนวน 3 ครั้ง 
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5. งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ 
1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
64,000 34,000 30,000 

2 ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สพป.ระนอง ผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วย (ทุกวันพุธ) 

15,600 4,600 11,000 

3 ประชุมเจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 6,600 1,500 5,100 
รวม 86,200 40,100 46,100 

6. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

7. วิธีการดำเนินการ  
ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
การเตรียมการก่อนประชุม   
1 จัดทำโครงการปฏิทินกำหนดวันประชุม ตุลาคม 2564 นางปรารถนา 

แสงระว ี
2 แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงานเพื่อวาง

แผนการดำเนินโครงการ 
ก่อนจัดทำระเบยีบวาระการ
ประชุม 

นางปรารถนา 
แสงระว ี

3 แจ้งกำหนดการใหผู้้เข้าประชุมทราบ ทุกเดือนก่อนการประชุม 7 วัน นางปรารถนา 
แสงระว ี

4 จัดทำหนังสือเชิญประชุม ก่อนการประชุม 5 วัน นางปรารถนา 
แสงระว ี

5 จองห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนปูกรณ์ รวมทั้ง
อาหารว่าง เครื่องดื่ม 

ก่อนการประชุม 5 วัน นางปรารถนา 
แสงระว ี

6 จัดทำระเบียบวาระการประชุม ก่อนการประชุม 5 วัน นางปรารถนา 
แสงระว ี
และคณะทำงาน 

7 จัดทำบันทึกข้อความพร้อมสัญญายืมเงิน ก่อนการประชุม 5 วัน นางปรารถนา 
แสงระว ี

8 จัดทำบัญชีลงทะเบียนผูเ้ข้าประชุม ก่อนการประชุม 5 วัน คณะทำงาน 
การดำเนินการประชุม   
1 ตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุมของห้องประชุม

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารแจกท่ีประชุม เครื่อง
บันทึกเสียงการประชุม อาหาร 
และเครื่องดื่ม 

ก่อนการประชุม 2 ชม. กลุ่ม ICT 

2 การต้อนรับและลงทะเบียนผู้เข้าประชุม โดยผู้เข้า
ประชุมทุกคน ต้องเซ็นต์ช่ือลงทะเบียนในแฟ้มบัญชี
รายชื่อผู้เข้าประชุม 

ก่อนการประชุม 1 ชม. กลุ่มอำนวยการ 
คณะทำงาน 
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ที ่ กิจกรรม/ขัน้ตอน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 ดำเนินการประชุม (ตามปฏิทิน) 

- ประชุมผู้บรหิารการศึกษา ผู้บรหิารสถานศึกษา 
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย   จำนวน 145 คน  
- ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการ
กลุ่ม/หน่วย ใน สพป.ระนอง จำนวน 20 คน 
- ประชุมเจ้าหน้าทีส่ำนักงาน จำนวน 58 คน 

  
ประชุมทุกสองเดือน 
 
ประชุมทุกวันพุธ 
 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

ผอ.สพป.ระนอง 
และคณะ 

4 จดบันทึกการประชุมตามประเด็นเนื้อหาการประชุม ตลอดการประชุม นางปรารถนา แสงระว ี
การดำเนินการหลังการประชุม   
1 ตรวจสอบจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม หลังการประชุมเสร็จ คณะทำงาน 
2 ตรวจสอบปญัหาที่เกดิขึ้นระหว่างการประชุม หลังการประชุมเสร็จ คณะทำงาน 
3 จัดทำรายงานการประชุม ตรวจสอบรายงานการประชุม ภายใน 5 วัน หลังการ

ประชุมเสร็จ  
นางปรารถนา แสงระว ี

4 สรุปค่าใช้จ่ายในการประชุม และล้างหนี้เงินยืม ภายใน 5 วัน หลังการ
ประชุมเสร็จ 

นางปรารถนา แสงระว ี

8. ผลการดำเนินการ  
 9.1 จัดการประชุมในกรณีปกติ จำนวน 2 ครั้ง และประขุมผ่านระบบ Video Conference 
จำนวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมตามกลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 90  
 9.2 ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและแนวทางการจัดการเรียนการสอน การป้องกันและเฝ้าระวัง ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด/19)   
9. ปัญหา/อุปสรรค 
 ปัญหา/อุปสรรค  เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด/19)  
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัด
ระนอง มีประกาศให้งดเว้น การจัดกิจกรรมที่มีจำนวนคนมากกว่า 50 คนข้ึน จึงทำให้การประชุมไม่เป็น
ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ 
 แนวทางการแก้ปัญหา  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมจากกรณีปกติ เป็นประชุมผ่านระบบ 
Video Conference  
10. ข้อเสนอแนะ 
 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด/19)  ยังไม่ดีข้ึนหรือไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติ  เห็นควร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมผ่านระบบ Video Conference 
ระบบ Zoom หรือระบบ Google Meet 
11. อื่น ๆ  
 1. ปฏิทินกำหนดการประชุม 

2. หนังสือเชิญประชุม 
 3. ระเบียบวาระการประชุม 
 4. รายงานการประชุม 
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12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชาพล ทองพลอย / นางสาวอัจฉราวดี อร่ามวิทยานุกูล 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมในการทำงานและพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เป็นเลิศ ตามมารตฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร แสดงเจตนารมณ์และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมคุณธรรมใน
องค์กร และเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมคุณธรรม มุ่งสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ)  
 3.๑ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น และผู้ที่เก่ียวข้องจำนวน ๒๐ คน 
 3.๒ กำหนดการประชุมจำนวน ๔ ครั้ง 

4. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง 
 4.๑ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น และผู้ที่เก่ียวข้องจำนวน ๒๐ คน 
 4.๒ ประชุมจำนวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๔ และครั้งที่ ๕) 

5. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
๓๐๐,๐๐๐.- ๓๖,๑๐๐.- ๒๖๓,๙๐๐.- 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน ๒ วัน ระหว่างวันที่  
 ครั้งที่ ๑ วันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖๓   
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

6. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
 6.๑ ประชุมวางแผน/เตรียมความพร้อม 
 6.๒ จัดเตรียมวาระ/เอกสารประกอบการประชุม/ทำหนังสือเชิญประชุม 
 6.๓ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 6.๔ สรุปผล/จัดทำรายงานการประชุม 
 6.๕ นำเสนอผู้ที่เก่ียวข้อง 

7. ผลการดำเนินการ (ผลสำเร็จการดำเนินการ) 
 การประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ และ ๕/๒๕๖๓ ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย 

8. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ 
 8.๑ การจัดการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   

(COVID-19) ไม่สามารถดำเนินได้ในบางกรณี 
 8.2 เอกสารประกอบการประชุมมีเยอะ 
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9. ข้อเสนอแนะ 
9.1  ใช้ระบบการประชุมออนไลน์ ผ่านวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
9.2  นำเอกสารขึ้นระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน QR-Code 

10. อื่นๆ (อ้างอิงการดำเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
 - เอกสารวาระการประชุม 
 - Power Point นำเสนอตามระเบียบวาระ  

10. ภาพประกอบกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 4 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาที่ย่ังยืน 

กิจกรรมย่อยที่ 1 
ด้านการศึกษา (ศรร.) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชาพล ทองพลอย 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจในการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด 
 ๒. เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา (ศรร.) ของสถานศึกษาในสังกัด   

3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ) 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 75 คน 
 ๒. ครูผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จำนวน ๗๕ คน รวม ๑๕๐ คน 

4. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง  
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 75 คน 
 ๒. ครูผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จำนวน ๘๒ คน รวม ๑๕๗ คน 

5. งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

๙๓,๒๐๑.- ๘๓,๐๐๐.- ๑๐,๒๐๑.- 

6. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน ๔ วัน ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

7. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
ขั้นวางแผน 
 ๑. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
 ๒. แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุมวางแผนคณะทำงานตามคำสั่ง 
 ๓. กำหนดหลักสูตรและกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมรับการประเมินศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) 
 ๔. ประสาน/ติดต่อคณะวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 ๕. จัดทำแบบสำรวจผู้เข้ารับการอบรรมตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 
ขั้นปฏิบัติ 
 ๑. จำทำเอกสารประกอบการอบรม /ใบงาน/ใบกิจกรรม/power point 
 ๒. ประชุมคณะวิทยากรและคณะทำงานตามคำสั่งเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมจริง 
 ๓. ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (ศรร.) สู่สถานศึกษา 
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ขั้นตรวจสอบ 
 ๑. ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้เข้ารอบรม 
 ๒. รวบรวมเอกสารประกอบโครงการ/เอกสารการดำเนินงานเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 
 ๓. นิเทศ กำกับติดตาม การขับเคลื่อนและการปฏิบัติระดับสถานศึกษา 
ขั้นการปรับปรุง 
 ๑. ประชุมสะท้อนผลคณะวิทยากรและคณะทำงาน 
 ๒. วิเคราะห์ผลการประเมิน/เสนอแนวทางการแก้ไข พัฒนาและประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 

8. ผลการดำเนินการ (ผลสำเร็จการดำเนินการ) 
 ๑. ผู้เข้าอบรมร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
 ๒. สถานศึกษาจำนวน ๒๐ โรงเรียน ร้อยละ ๒๕.๖๔  มีความสนใจที่จะเข้ารับการประเมินสถาน 
ศึกษาพอเพียง เพ่ือยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.) 

9. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ 
1.  กำหนดการอบรม ๒ วัน ทำให้บางเนื้อหา/กิจกรรมเร่งรัด ผู้ประชุมไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
2.  ครูผู้รับผิดชอบมีความกังวลในการนำไปขยายผลต่อเพ่ือนครูและนักเรียน 
3.  สถานการณ์โควิด ทำให้การขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในระดับสถานศึกษาไม่สามารถ 

10. ข้อเสนอแนะ 
1.  การวางแผนกด้านเวลา/และการออกแบบกิจกรรมควรให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม 
2.  นิเทศ กำกับติดตามการขยายผลต่อในระดับสถานศึกษา เพื่อความยั่งยืน 
3.  สถานศึกษาควรมีการปรับฐานการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด โดยเน้น

ความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคลากรเป็นสำคัญ 
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กิจกรรมย่อยท่ี 2  
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาองคก์รคุณธรรมต้นแบบที่ย่ังยืน 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายปรีชาพล ทองพลอย 

2. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่ศึกษา 
 ๒. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ) 
- ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน ๑๕ คน 

4. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง  
- ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน ๑๕ คน 

5. งบประมาณ 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
๒๙,๖๕๐.- ๒๙,๖๕๐- 0.- 

6. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่  

7. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
ขั้นวางแผน 

  ๑. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
  ๒. แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

ขั้นปฏิบัติ 
ดำเนินการตามแผน/จัดกิจกรรมประกอบด้วย 

  ๑. กิจกรรมสัมมนาสภาพการดำเนินงานโดยวิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานสำนักงาน
เขต/KRS/ITA 
  ๒. กิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์คุณธรรมและอาชีพตามศาสตร์พระราชาโรงเรียนบ้านทุ่งวัว
แล่น จังหวัดชุมพร 
  ๓. กิจกรรมประชุมสะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการ 

ขั้นตรวจสอบ 
  ๑. สะท้อนผลการดำเนินงานตามโครงการ 
  ๒. รวบรวมเอกสารประกอบโครงการ/เอกสารการดำเนินงานเพื ่อจัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงาน 

ขั้นการปรับปรุง 
  ๑. ประชุมสะท้อนผล สิ่งที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการ 
  ๒. วิเคราะห์ผลการประเมิน/เสนอแนะ แนวทางการแก้ไขและพัฒนา/สรุปผลการดำเนิน
โครงการ 
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8. ผลการดำเนินการ (ผลสำเร็จการดำเนินการ) 
 ๑. ผู้เข้าอบรมร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. ได้รูปแบบและแนวทางการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากการศึกษาดูงาน ศูนย์คุณธรรม
และอาชีพตามศาสตร์พระราชาโรงเรียนบ้านทุ่งวัวเล่น จังหวัดชุมพร 
 ๓. การสัมมนาผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนผลมาตรฐานเขต /KRS/ITA ทำให้ทราบถึง
จุดเด่น จุดควรพัฒนา สภาพปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ 
 ๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ทำให้ต้องกำหนดผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 ๒. กิจกรรมและโครงการมีกลุ่มเป้าหมาย ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น 

10. ข้อเสนอแนะ 
 ๑. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๒. มีการกำหนดปฏิทินการดำเนินการที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้กลุ่มเป้าหมายซ้ำซ้อนกัน 
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2. โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
การปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ครูผู้ช่วย" ที่บรรจุใหม่ 
และการพัฒนาก่อนบรรจุและแต่งตั้งใหด้ำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 

และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี 

1. กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ตำแหน่งครู
ผู้ช่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค  
   2. นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี 
3. วัตถุประสงค์   
 3.1 เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรรจุใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 3.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูในการบริหาร  
 3.3 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้ 
ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม การเป็นผู้นำที่ดี อันจะทำให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ 

4. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ) 
 4.1 เชิงปริมาณ (63 คน) 
 - ครูบรรจุใหม่   จำนวน   37 คน 

 - วิทยากรและทีมงาน  จำนวน    6 คน 
 - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  จำนวน   20 คน 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
4.2.1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ “ครูผู้ช่วย” สังกัด สพป.

ระนอง ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตได้อย่าง
มีความสุข 

4.2.2 ประเมินสัมฤทธิผลตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ การเป็นผู้นำที่ดี เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีที่
เหมาะสม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 

5. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง 
- ครูบรรจุใหม ่   จำนวน   39 คน 
- วิทยากรและทีมงาน  จำนวน  14 คน 
- เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  จำนวน   17 คน 
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6. งบประมาณ  

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
60,000.00 58,045.00 1,955.00 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน     2     วัน  ระหว่างวันที่   19 – 20  กุมภาพันธ์ 2564     

8. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ให้ชัดเจน)  
 8.1 วางแผนจัดทำโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 
 8.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร ออกแบบกิจกรรม 
 8.3 ประสานวิทยากร ตามหัวข้อในหลักสูตร 
 8.4 ดำเนินการตามกิจกรรมของโครงการ 
 8.5 สังเกตุ และตอบแบบสอบถาม 
 8.6 สรุป รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ 

9. ผลการดำเนินการ (ผลสำเร็จการดำเนนิการ) 
 9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 9.2 ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ในการ
บริหารตนเองการพัฒนาบุคลิกภาพและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับการเป็นครู 

10. ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินการ 
 - 

11. ข้อเสนอแนะ 
  - โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู ้ช ่วย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นโครงการที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
อีกท้ังยังใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มต่อไป 

12. อื่น ๆ (อ้างอิงการดำเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
  - คู่มือโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับผู้เข้ารับการอบรม   

13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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3. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจำสังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

ปีงบประมาณ 2564 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค  
   2. นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบ
บริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง         
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ) 
 - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที ่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง จำนวน 55 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา 4 คน ศึกษานิเทศก์ 8 คน บุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(2) 30 คน พนักงานราชการ 1 คน และลูกจ้าง 12 คน  

5. ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ 
- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงทำให้

การดำเนินโครงการต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด  
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4. โครงการยกย่อง เชดิชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ ผู้สร้างผลงานดีเด่น ในสังกดั สพป.ระนอง 

1. กิจกรรม การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค  
   2. นางสาวกรรณิการ์  ชูศรี 

3. วัตถุประสงค์    
 3.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจำ ที่มีความ
ประพฤติดีและปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์  
 3.2 เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพ 
 3.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ด ีเสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นในการประกอบวิชาชีพ 

4. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ) 
 4.1 เชิงปริมาณ 
  4.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ   
 4.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมี
ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ  
 4.1.3 สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น เชิงประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ 
 4.๒ เชิงคุณภาพ 
  - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และหน่วยงานทางการศึกษา ได้รับ
การยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน  

5. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง 
 - ผู้ส่งผลงานประกวดและคณะทำงาน จำนวน  19 ราย 

6. งบประมาณ  

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
40,000.00 9,210.00 30,790.00 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน   6  เดือน  ระหว่างวันที่  1 มีนาคม –30 กันยายน 2564     

8. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ให้ชัดเจน) 
 8.1 แต่งตั้งคณะทำงานจดัทำหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการ คัดเลือกสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ  
 8.2 ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ  
 8.3 ประกาศผลการคัดเลือก  
 8.4 สรุปผลการดำเนินงาน 
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9. ผลการดำเนินการ (ผลสำเร็จการดำเนนิการ) 
 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
และสถานศึกษาในสังกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสามารถนำผลการ
คัดเลือกมาใช้วางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป  
 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระดับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ข้อมูลสารสนเทศและผลการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)  
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริม 
บุคลากรภายในสังกัดสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติ
ในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม รวมทั้ง  
เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน  

10. ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินการ 
- เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงทำให้

การประกวดฯ ในครั้งนี้ ต้องมีการเลื่อนระยะเวลาใช้ในในการประกวดในระดับภาค 

11. ข้อเสนอแนะ 
 - เพื่อนำผลการดำเนินการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ เป็นที่
ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 มาใช้เป็นแนว
ทางการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ต่อไป  
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5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและแลกเปลีย่นประสบการณ์สำหรบัข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ก่อนเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 

1. กิจกรรม เกียรติ ศักดิ์ศรี ข้าท่ีดีของแผ่นดิน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุราวรรณ  ผู้วานิช และ นางสาวพนิตนันท์  เพชรนาค 

3. วัตถุประสงค ์  
 3.๑ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพ       
ที่ถูกวิธี และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการไปแล้ว 
 3.๒ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้ เพื่อการวางแผนชีวิต
ภายหลังเกษียณอายุราชการ 
            3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน และ
สร้างเครือข่ายในการสร้างกลุ่มเพ่ือทำประโยชน์แก่สังคม 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเพ่ิมเติมทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพหลัง
เกษียณอายุราชการ 

4. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ) 
 4.1 เชิงปริมาณ (50 คน) ประกอบด้วย 
  - ผู้เกษียณอายุราชการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 27 คน 
  - คณะที่ปรึกษา วิทยากรและเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 - ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ผู้จะเกษียณอายุราชการ ที่เข้า
ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและสิทธิประโยชน์ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนิน
ชีวิต ประจำวัน รับทราบแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมภายหลังเกษียณอายุราชการและมี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน 

5. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง 
 - ผู้เกษียณอายุราชการข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 26 คน 
 - คณะที่ปรึกษา วิทยากรและเจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้อง จำนวน 70 คน 

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

60,000.00 48,290.00 11,710.00 

7. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ จำนวน     1    วัน  ระหว่างวันที่    17   กันยายน  2564              

8. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลัก ๆ ให้ชัดเจน)  
 8.๑ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม                    
 8.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินการ  
 8.3 ประชุมชี้แจง มอบหมาย ทำความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
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 8.4 ประสานการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 8.5 จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
 8.6 สะท้อนผลและประเมินผลการดำเนินงาน 
 8.7 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

9. ผลการดำเนินการ (ผลสำเร็จการดำเนินการ) 
 9.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
เรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
 9.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู ในการ
บริหารตนเองการพัฒนาบุคลิกภาพและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับการเป็นครู 

10. ปัญหา / อุปสรรคในการดำเนินการ 
 10.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
   - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) จังหวัด
ระนองจึงมีมาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้ต้องปรับเปลี่ยนการจัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
   - ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการอาจไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องจากปัญหาสุขภาพ  
   - ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมาย 
 10.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
        - ขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการสถานศึกษาในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงประโยชน์
ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม  

11. ข้อเสนอแนะ 
 - เป็นโครงการที่ควรดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความ
เข้าใจในสิทธิประโยชน์ การดูแลตนเอง การเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต ดำรงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการดำเนินชีวิตแก่บุคคลอื่นในสังคม 

12. อื่น ๆ (อ้างอิงการดำเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
  - สูจิบัตร และหนังสือเชิดชูเกียรติเพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2564   
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13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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6. โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ  
“ตลาดนดัวิชาการ สะพานเชื่อมโยงสู่โลกอาชีพ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 

   
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณ และคณะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ระนอง 

2. วัตถุประสงค์    
 - เพื่อให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและคุณลักษณะ
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ)  
เชิงปริมาณ 
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองทุกโรงเรียน จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองทุกคน 

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 
3. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 

250 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 
 เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีหลักสูตรและจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ เพ่ือให้นักเรียนทักษะอาชีพตามความต้องการ   

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาระนอง         
มีความรู้และได้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิตและคุณลักษณะในศตวรรษ
ที่ 21 

3. นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีความรู้ มีแนวคิดในการ
เรียนที่มุ่งสู่ทักษะและงานอาชีพ 

4. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง  
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองทุกโรงเรียน จัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองทุกคน 

เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 
3. นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 

250 คน (ประชุมสัมมนา) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลก
อาชีพ 

๔. นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  จำนวน 1,500 
คน (กิจกรรมแข่งทักษะวิชาการ และนิทรรศการ) เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดวิชาการ 
สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 
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5. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
523,960 523,960 0 

6. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ สงิหาคม– พฤศจิกายน 2563 จำนวน.......4.......วัน  
- ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2563 (ทักษะวิชาการ ณ โรงเรียนชาติเฉลิม)  และวันที่ 11- 

12 พฤศจิกายน 2563 (ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยงสู่โลกอาชีพ ณ โรงแรมทินิดี) 

7. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
    ขั้นวางแผน 
 ๑. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติ  
ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  
 ๓. ประชุมวางแผนคณะทำงานตามคำสั่ง (รวมทุกฝ่าย และประชุมฝ่ายย่อย) 
          ๔. ประสาน/ติดต่อ บุคคล โรงเรียน สถานที่ และอ่ืน ๆ 
 ๕. จัดทำแบบสำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
    ขั้นปฏิบัติ 
 ๑. จัดทำเอกสารประกอบ  สูจิบัตร/เกณฑ์การแข่งขัน/อ่ืน ๆ 
 ๒. ประชุมคณะทำงานตามคำสั่งเตรียมความพร้อมก่อนการจัดงานจริง และวันจัดเตรียมสถานที่ 
 ๓. ดำเนินการจัดการกิจกรรม แข่งทักษะวิชาการ ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ 
    ขั้นตรวจสอบ 
 ๑. ประเมินผลความรู้ความเข้าใจ และความพึงพอใจของผู้เข้ารอบรม 
 ๒. รวบรวมเอกสารประกอบโครงการ/เอกสารการดำเนินงานเพื่อจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน 
 ๓. นิเทศ กำกับติดตาม   
    ขั้นการปรับปรุง 
 ๑. ประชุมสะท้อนผล คณะทำงาน 
 ๒. วิเคราะห์ผลการประเมิน/เสนอแนวทางการแก้ไข พัฒนาและประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ 

8. ผลการดำเนินการ (ผลสำเร็จการดำเนินการ) 
1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 

ที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ สอดคล้องกับทักษะการเรียนร ู ้ใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ 
3. นักเรียนเลือกศึกษาต่อในสายอาชีพที่ตนเองถนัดและสนใจเพ่ิมมากขึ้น  
4. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ได้แลกเรียนประสบการณ์ และเรียนรู้รูปแบบปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างได้ 

9. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ 
9.1  ระยะเวลาในการเตรียมจัดกิจกรรม อยู่ในช่วงปลายปีงบประมาณ  
9.2  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในโรงเรียนเตรียมตัวเข้าร่วม มีความกระชันชิด 
9.3  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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10. ข้อเสนอแนะ 
10.1  การวางแผนกด้านเวลา/และการออกแบบกิจกรรมควรให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วม 
10.2  นิเทศ กำกับติดตามการขยายผลต่อในระดับสถานศึกษา เพื่อความยั่งยืน 
10.3  สถานศึกษาควรมีการปรับฐานการเรียนรู้และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด 

โดยเน้ความปลอดภัยของผู้เรียนและบุคลากรเป็นสำคัญ 

13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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7. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเพ็ญณี แก้วเกื้อกูล , น.ส.ชอ่เพชร พฤกษ์วรุณ , นางนันท์นภัส สักขาพรม 

2. วัตถุประสงค์    
     1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอน ให้สามารถจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 การวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทาง Pisa  
      2. เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖3 

3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ)  
      - พัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในสังกัดทุกคน  
      - ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้น 
ป.1 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้น ป.3 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
ระดับชั้น ป.6, ม.3 มีการใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์ “PISA STYlE”   

4. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง  
  - ครูผู้สอนสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และนำผลการประเมิน RT,NT,O-NET และ 
PISA มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน 
  - ผลการประเมินระดับชาติ NT , O-NET ในวิชาหลักของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปี    
ที ่3, ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพ่ิมสูงขึ้น 

5. งบประมาณ 

งบประมาณท่ีได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 
80,000 77,395 2,605 

6. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ   ระหว่างช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 

7. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
     7.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีงบประมาณ 
2564 “แลหลัง ตั้งท่า เพื่อก้าวหน้าต่อไป” 
     7.2 กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจให้กับโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติมีคุณภาพสูง
กว่าระดับประเทศ, มีผลพัฒนาเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 
          ขั้นเตรียมการ 
          - จัดประชุมวางแผน ออกแบบกิจกรรม จัดทำคำสั่ง เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการ 
          - จัดทำเกียรติบัตรให้โรงเรียนที ่มีผลการสอบ RT NT และ O-NET คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ 
ประเทศ และมีผลพัฒนาสูงกว่าร้อยละ 3  
 ขั้นดำเนินการ 
 - จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  “แลหลัง ตั้งท่า เพื่อก้าวหน้าต่อไป” ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ 256๔ 
ในวันที่ 28 มิถุนายน  2564 ณ โรงแรมไอเฟลอินน์ จังหวัดระนอง  
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ขั้นตรวจสอบและประเมินผลโครงการ 
- จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการประชุมสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใน 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) “แลหลัง ตั้งท่า เพื่อก้าวหน้า
ต่อไป” ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ 256๔ 
          ขั้นสรุป รายงานผล 

- จัดทำภาพข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) “แลหลัง ตั้งท่า 
เพ่ือก้าวหน้าต่อไป” ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ 256๔ 
                -  จัดทำรายงานผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู ่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖3 

8. ผลการดำเนินการ (ผลสำเร็จการดำเนินการ) 
          8.1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 75 โรง ได้รับ
เกียรติบัตรชื่นชมยินดี ที่มีผลการสอบ RT NT และ O-NET คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และมีผล
พัฒนาสูงกว่าร้อยละ 3  
          8.2 ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 78 โรง 1 สาขา          
ได้ร่วมกิจกรรมสะท้อนผลการทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563  วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับเครือข่ายการจัด
การศึกษานำเสนอแลกเปลี่ยนการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระหว่างเครือข่ายการจัดการศึกษา 

9. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ 
- มีปัญหาในการจัดกิจกรรมกลุ่ม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19)  

10. ข้อเสนอแนะ 
- จัดเตรียมสถานที่ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙                            

(COVID-19) ตามคำสั่งจังหวัดระนอง 

11. อื่น ๆ (อ้างอิงการดำเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
      -  เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
      -  Power point     
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13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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8. โครงการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพปฐมวัยสร้างฐานคนดีเมืองระนอง 
(Ranong Network Childhood Development : RNCD) 

 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุวรรณี  คงทองจีน 

2. วัตถุประสงค์    
๑. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์ 

การเรียนให้กับเด็กปฐมวัย 
๒. เพื ่อส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้านอย่างเป็นองค์รวม (Holistic 

Development) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๓. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมเช้าเรียนชั้นที่สูงขึ้น 
๔. เพื่อจัดหาหรือผลิตสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕. เพ่ือพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ  
เชิงปริมาณ 

 ๑. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ ๑๐0 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และมีวิธีการที่เป็นเลิศที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้านที่ยั่งยืน 

๒. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๙๕ มีพัฒนาการทุกด้านอยู่ในระดับดี 
๓. เด็กปฐมวัยร้อยละ ๑00 มีความพร้อมเข้าเรียนชั้นที่สูงขึ้น 
๔. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๕ มีสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ 
๕. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ ๙๕ จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเอื้อต่อ

การเรียนรู้ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และมีวิธีการที่

เป็นเลิศท่ีส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้านที่ยั่งยืน 
๒. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาบีที่ ๑ 
๓. โรงเรียนทุกโรงจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
๔. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน มีสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ 
๕. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกห้องเรียน 
 

4. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง  
เชิงปริมาณ 

 ๑. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยร้อยละ ๑๐0 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้และมีวิธีการที่เป็นเลิศที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้านที่ยั่งยืน 

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

เป็นเลิศที่ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมรอบด้านที่ยั่งยืน 
๒. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย และมีความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาบีที่ ๑ 
๓. โรงเรียนทุกโรงจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 
๔. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน มีสื่อการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ 
๕. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกโรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกห้องเรียน 
5. งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณ 
ตามโครงการ  

งบประมาณท่ีได้รับ 
จัดสรรจากการเงิน  

งบประมาณท่ีได้รับ 
จัดสรรจาก สพฐ. 

ใช้จ่ายจริง  คงเหลือ  

50,000 - 54,782 54,782 - 

6. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ 
7. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
 ๑. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการสอนเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดี  
สมวัยทุกด้าน ดำเนินการดังนี้ 

- ปรับปรุง คู่มือการใช้หลักสูตร การจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
และร่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัด 
(ไม่ใช้งบประมาณ) 
 ๒. กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  สพป.ระนอง 
ดำเนินการดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน   
1.๑ บริหารจัดการ โดยเสนอขออนุมัติการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี “บ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน” ตามกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทยระดับปฐมวัย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดงาน  เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๙,๘๘๖ บาท โดยใช้งบประมาณจากโครงการเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพปฐมวัยสร้างฐานคนดีเมืองระนอง (Ranong Network Childhood Development : RNCD) 
กิจกรรม พัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  สพป.ระนอง 

๑.๒ จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียนประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้สอน ระดับปฐมวัย ในโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
ครบรอบ ๑0 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน" ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา 
08.00–13.30 น.  ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น ๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง        
        ๑.๓ จัดทำหนังสือเชิญชวนผู ้ว ่าราชการจังหวัด คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และประธานเครือข่ายทุกเครือข่าย เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ
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ครบรอบ ๑0 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔เวลา 
08.00 –1๔.30 น. ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น ๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
       ๑.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะทำงาน และเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" จัด
อาคารสถานที่และจัดนิทรรศการโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน ในวันที่ ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
          

ขั้นที่ 2 ขั้นดำเนินงาน 
            2.๑ จัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑๐ ปี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษา เพ่ือ
ความยังยืน”รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อเฉลิมฉลอง
การเดินทางและความสำเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย โดยได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีเป็นประธานในพิธี และยังทรงร่วมปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับปฐมวัย (โดย
มีนายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัด เข้าร่วมรับฟัง) 
  ๒.๒ นายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัด และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน  ๓๘  โรงเรียน  

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

๒.๔ ประชุม AAR  ทีมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานของคณะ 
สภาพปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงาน  

๒.๕ ทำหลักฐานเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ๑0ปี            
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน"  ในให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔               
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 

            ๒.๕.๑ สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการ/กิจกรรม 
                (๑) งบประมาณท่ีใช้จ่ายในกิจกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี 
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน" รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ใน
วันที่ 10 มีนาคม 2564 เพ่ือเฉลิมฉลองการเดินทางและความสำเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยระดับปฐมวัย ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวนเงิน ๒๙,๘๘๖ บาท 
  (๒) จำนวนผู้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน" รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ในวันที่ 10 มีนาคม 
2564 รวมจำนวนทั้งหมด ๑๒๗ คน 

           ๒.๕.๒ รายละเอียดของค่าดำเนินการและค่าใช้จ่าย 
           (๑) การจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับ
การศึกษาเพื่อความยั่งยืน" รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
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เพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางและความสำเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวนทั้งหมด  ๑๒๗ คน   
     ขั้นที่ ๓ ขั้นสรุปและรายงานผลการจัดงานสัมมนาวิชาการ 

สรุปรายงานผลการจัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับ
การศึกษาเพื่อความยั่งยืน" รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 
เพื่อเฉลิมฉลองการเดินทางและความสำเร็จของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับ
ปฐมวัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทราบเรียบร้อยแล้ว 
  ๘.๓ อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย ดำเนินการ  ดังนี้  

- นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย โดยใช้คณะกรรมการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการโดยใช้เครือข่ายการจัดการศึกษา
เป็นฐาน (ไม่ใช้งบประมาณ) 

๘.๔ ส่งเสริม พัฒนา การประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดำเนินการ  ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นวางแผน  
  1.๑ บริหารจัดการ โดยเสนอขออนุมัติดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที ่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖3 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับคณะกรรมการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย เป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม และค่าเดินทาง โดยใช้งบประมาณจากโครงการ
เคร ือข ่ายการพัฒนาค ุณภาพปฐมว ัยสร ้างฐานคนดีเม ืองระนอง ( Ranong Network Childhood 
Development : RNCD) กิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา การประเมินพัฒนาการนักเรียนชั ้นอนุบาลที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔    
   ๑.๒ จัดทำหนังสือแจ้งโรงเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ระดับโรงเรียน เพ่ือ
เตรียมความพร้อม ในการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปี
การศึกษา ๒๕๖3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง    

๑.๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
พัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพ้ืนที่
และกำหนดให้โรงเรียนดำเนินการประเมิน สรุปรายงานผลการประเมินพร้อมภาพถ่ายประกอบ นำหนังสือ
ส่งมาทาง E –office กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง และส่งไฟล์งานมาที่ E-mail : swk.wow@hotmai.com 

ขั้นที่ 2 ขั้นดำเนินงาน 
๒.๑ คณะกรรมการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน  ๑๒ โรงเรียน                                   
2.๒ คณะกรรมการดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ระดับเขตพ้ืนที่) เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุป สะท้อนผลการลง
พื้นที่ประเมินของแต่ละเครือข่าย ตรวจสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนในภาพรวม เพ่ือ
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ดำเนินการรวบรวมผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลำดับต่อไป 
            ๒.๓ ทำหลักฐานเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ วันที่  ๒๙ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๔  

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

          (๒) คณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียน            
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ วันที่  ๒๙ มีนาคม  
๒๕๖๔ – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระนอง จำนวน  ๑๒ โรงเรียน คณะกรรมการทั้งสิ้น จำนวน  ๖๔ คน 

๒.๒.๒ รายละเอียดของค่าดำเนินการและค่าใช้จ่าย 
             (๑) ค่าดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที ่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ วันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๔ – ๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
ณ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน  ๑๒ โรงเรียน  
 ขั้นที่ ๓ ขั้นสรุปและรายงานผลการจัดประชุมชี้แจง 

      จัดทำรายงานผลการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เสนอต่อผู้บังคับบัญชา  

8. ผลการดำเนินการ (ผลสำเร็จการดำเนินการ) 
 ๙.๑ โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  มีคู่มือการใช้หลักสูตร การจัดการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และมีร่างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 ๙.๒ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯ ได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญ
ต่อกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ฯ สามารถพัฒนาและต่อยอดการจัดประสบการณ์จาก
กิจกรรมได้ครบอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 ๙.๓ ครูปฐมวัยโรงเรียนในโครงการมีความภาคภูมิใจในผลงาน มีขวัญและกำลังใจในการจัด
กิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างมีคุณภาพต่อไป 

9. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ 
- คณะกรรมการดำเนินงาน (ผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น  LT)  ติดภารกิจซ้ำช้อน/ไม่สามารถมาร่วมดำเนิน

กิจกรรมได้ 

10. ข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรจัดกิจกรรม และมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นประจำทุกปี 

11. อื่นๆ (อ้างอิงการดำเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
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งานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี                 
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน” 

- สำเนาหนังสือส่งโรงเรียนและ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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ประมวลภาพ งานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี 
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน” 

12. ภาพประกอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

              



 
     รายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำระนอง      Ranong Primary Education Service Area Office หนำ้ 50 

 

ประมวลภาพ งานสัมมนาวิชาการครบรอบ ๑0 ปี 
"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน” 
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ภาพประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียน 

ที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ภาพประกอบการประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียน 

ที่จบหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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9. โครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สพป.ระนอง  

ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3  
นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  

ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์ และ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน 

2. วัตถุประสงค์    

 2.1 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความสอดคล้องเชื่อมโยงของแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผน
ระดับท่ี 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 
 2.2 เพื่อทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ  
 3.1 เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จำนวน 50 คน  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 
แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เป็น
เครื ่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที ่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง  
 4.1 เชิงปริมาณ 
 - บุคลากรระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จำนวน 40 คน  
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 
แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) เป็น
เครื ่องมือในการบริหารจัดการศึกษาที ่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และสามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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5. งบประมาณ (บาท) 

งบประมาณ 
(ตามโครงการ) 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
(จากการเงิน) 

ใช้จ่ายจริง คงเหลือ 

60,000 20,000 19,200 800 

6. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ระหว่างวันที่ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

7. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
7.1 ประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน,จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 และคณะกรรมการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

7.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และ
นโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) 

7.3 สรุปและรวบรวม เอกสาร รูปเล่ม 

8. ผลการดำเนินการ (ผลสำเร็จการดำเนินการ) 
 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนปฏิบัติ
การประจำปี ที่สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ระดับท่ี 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (XYZ) และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา ทำให้สามารถจัดส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับได้อย่างมีคุณภาพ 

9. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ 
- เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงทำให้ไม่สามารถ

ดำเนินการกิจกรรมบางกจิกรรมได้ เช่น การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ 

10. ข้อเสนอแนะ 
- จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ ในรูปแบบออนไลน์ 

11. อื่น ๆ (อ้างอิงการดำเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
12.1 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
12.2 จดหมายข่าว 
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12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามภารกิจงาน 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวธนพร  กุลสวัสดิ์ และ บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนทุกคน 

2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ 
 2.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการให้
บริหารทางการศึกษาที่อยู่ภายในความรับผิดชอบของกลุ่มนโยบายและแผนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาและการให้บริการทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ  
 3.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ จำเป็นและขาดแคลน 

3.2 โรงเรียนในสังกัดอย่างน้อย 10 โรงเรียน ได้รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานจากลุ่มนโยบายและแผน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.3 มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 3.4 มีการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง  
 4.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ จำเป็นและขาดแคลน 

4.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน 
 4.3 มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 4.4 มีการบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. งบประมาณ 

งบประมาณ 
ตามโครงการ (บาท) 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
จากการเงิน (บาท) 

ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

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

6. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

7. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆ ให้ชัดเจน) 
7.1 การจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณทุกประเภท การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การเสนอขอ

จัดตั้งและได้รับจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาทุกประเภท 
7.2 การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการจาก สพฐ. และการตรวจ

ติดตามนโยบายต่าง ๆ รวมทั้งการติดตามรายงานผ่านระบบต่าง ๆ และรายงานผลการดำเนินงาน 
7.3 การบริหารจัดการโรงเรียนตามนโยบาย และสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

 



 
     รายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำระนอง      Ranong Primary Education Service Area Office หนำ้ 58 

 

8. ผลการดำเนินการ (ผลสำเร็จการดำเนินการ) 
8.1 สถานศึกษาในสังกัด ได้รับจัดสรรงบประมาณตามความต้องการ จำเป็นและขาดแคลน 
8.2 สถานศึกษาในสังกัดได้รับการกำกับ ติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน ด้วยวิธีหลากหลาย 
8.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน พร้อม

ข้อเสนอแนะและแนวทางที ่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงาน สำหรับใช้ในการปรับปรุงแก้ไข และวาง
แผนพัฒนาต่อไป 

9. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ 
- เนื่องจากติดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงทำให้การ

ดำเนินการติดตามโรงเรียนในสังกัดไม่เต็มที่ 100% 

10. ข้อเสนอแนะ 
 10.1 ให้โรงเรียนรายงานการดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเอกสารส่ง สพป.ระนอง 
 10.2 ตรวจสอบการรายงานการดำเนินงานของโรงเรียนทางระบบที่ สพฐ. กำหนด 

11. อื่น ๆ (อ้างอิงการดำเนินงาน เช่น คู่มือ, เอกสาร, สื่อ ฯลฯ) 
11.1 รายงานผลการดำเนินงาน 
11.2 จดหมายข่าว 

13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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11. โครงการตรวจสอบ ตดิตาม ให้คำปรึกษา  
และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
1.  ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์  

2.  วัตถุประสงค์     
2.1 เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง     

มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด ตลอดจนมั่นใจได้ว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน่วยรับ
ตรวจ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

2.2 เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน 

2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
2.4 เพื่อสอบทานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานว่ามีความเพียงพอและ

เหมาะสม 
2.5 เพ่ือพัฒนางานตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3.  เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ)  
 3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 ตรวจสอบ ติดตาม รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานแก่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 20 โรง ดังต่อไปนี้ 
 1) การเงิน การบัญชี  
 2) การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
 3) หลักฐานการจ่าย 
 3.1.2 ตรวจสอบการดำเนินงาน จำนวน 6 โรง  
 1) เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน) 
 2) เงินรายได้สถานศึกษา 
 3.1.3  ตรวจสอบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 1) ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 
จำนวน 6 โรง และร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบฯ ตามกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นผู้กำหนด  
 2) ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค้างชำระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จำนวน 78 โรง 
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 3.1.4 ร่วมเป็นคณะทำงานเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เครือข่ายที่ 
6 ในการออกตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำด้านบัญชี การเงิน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในเครือข่าย จำนวน 1 แห่ง    
 3.1.5 บริการให้คำปรึกษาผ่านคลินิก “บริการให้คำปรึกษา” หรือผ่านระบบออนไลน์ ตาม
แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 12 ครั้ง    
 3.1.6 ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับการพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 18 ชั่วโมง: คน: ปี  

3.2 เชิงคุณภาพ 
 3..2.1 หน่วยรับตรวจทราบผลการปฏิบัติงานและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงพัฒนางานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3..2.2   ผู้ขอรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาผ่านคลินิก “บริการให้คำปรึกษา” 

หรือผ่านระบบออนไลน์  
 3..2.3 ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ใน

การพิจารณาตัดสินใจ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 3.2.4 ผู ้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา ได้เพิ ่มพูนความรู ้ แลกเปลี ่ยน

ประสบการณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง  
 4.1  ตรวจสอบ ติดตาม รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี หลักฐานการ
จ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แก่โรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จำนวน 20 โรง โดยออกตรวจสอบ ณ สถานที่ทำการของหน่วย
รับตรวจ จำนวน 16 โรง และตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 4 โรง  

4.2 ตรวจสอบการดำเนินงาน จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เงินรายได้สถานศึกษา และเงินอุดหนุนที่ไดร้บัจาก 
อปท. (เงินโครงการอาหารกลางวัน)  ของสถานศึกษาในสังกัดตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 จำนวน 6 โรง  

4.3 ตรวจสอบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน  
2 เรื่อง ได้แก ่

 4.3.1 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและหนี้ค้างชำระ (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองและโรงเรียนในสังกัด จำนวน 77 โรง 1 สาขา โดยสรุปผล            
การตรวจสอบและรายงานผ่านระบบ ARS รวม 4 ไตรมาส ได้แก่ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 และไตรมาสที่       
1 – 3 ปีงบประมาณ 2564 

 4.3.2 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน จำนวน 6 
โรง พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วันที่ 10.3 ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบ ด้านการ
ตรวจสอบดำเนินงาน “โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน” ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ KRS ทันตามระยะเวลาที่กำหนด 
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รวมถึงประสานงานกับคณะทำงานตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และออกติดตาม
การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดตามกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
ผู้กำหนด จำนวน 3 โรง  
 4.4 งานบริการให้คำปรึกษา 
         4.4.1 ให้คำปรึกษาผ่านคลินิก “บริการให้คำปรึกษา” ตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี
งบประมาณ 2564 จำนวน 13 ครั้ง มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 30 คน จำแนกเป็น   
 1) ด้านการบริหารงบประมาณและด้านการเงิน การบัญชี 6 คน 
 2) ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 3 คน 
 3) ด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน การบัญชี และด้านการบริหารทรัพย์สิน 19 คน 
 4) การดำเนินงานเกี่ยวกับการคัดเลือกหนังสือเรียน 2 คน 
 4.4.2 ออกบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการเงิน การบัญชี และด้านการ
บริหารทรัพย์สิน ณ หน่วยรับตรวจ จำนวน 1 โรง มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 5 คน  
 โดยจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ พบว่ามีความพึงพอใจต่อการให้บริการใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.43  โดยระดับความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดความรู้ และการ
ตอบคำถามของผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 93.10 รองลงมาได้แก่การใช้สื่อ ทัศนูปกรณ์ และ
สถานที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 91.72  ระยะเวลาในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 91.03  และเนื้อหาหลักสตูร
ที่ให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.34 ส่วนระดับความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้งานจริง คิดเป็นร้อยละ 88.97 
 4.5 สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
และจัดทำรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 
2563 (แบบ ปค. 6) จำนวน 1 ครั้ง 

4.6 ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบ
ภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 1 ครั้ง  รวมระยะเวลา 3 วัน (18 ชั่วโมง)  

4.7 หน่วยรับตรวจได้รับทราบผลการปฏิบัติงานและได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
พัฒนางานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.8 ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้รับข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพิจารณา
ตัดสินใจ สั่งการที่เกี่ยวข้อง 

4.9 ผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์           
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานอย่างต่อเนื่อง 

5.  งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจรงิ (บาท) คงเหลือ (บาท) 

 47,000.00 37,078.00 9,922.00 

6. ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการ ระหว่างช่วงเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564 
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7. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
7.๑ ศึกษา ทบทวน สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องทุกระดับ กฎบัตร        

การตรวจสอบภายใน จำนวนบุคลากร งบประมาณที่ได้ร ับ ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ในปีที่ผ่านมา ฯลฯ 

7.2 วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินความเสี่ยง ประเมินระบบควบคุมภายใน และจัดลำดับความเสี่ยงของหนว่ย      
รับตรวจ         

7.3 จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เสนอผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติพร้อมทั้งแจ้งหน่วยรับตรวจในสังกัดทราบทั่วกัน 

7.4 วางแผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี ให้สอดคลองกับแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยอาศัยข้อมูลจากผลการประเมิน
ความเสี่ยง เพื่อให้การจัดทำแผนการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความสำคัญ แผน
มีความยืดหยุน   สามารถแกไขปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์ได โดยระบุประเด็นการตรวจสอบ วัตถุประสงค์ 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบพร้อมเครื่องมือ กระดาษทำการ และระยะเวลา ที่ชัดเจน ครอบคลุม
ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา รวมถึงครอบคลุมทั้งงานด้านการตรวจสอบและงาน
ให้คำปรึกษา  

7.5 จัดทำและเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณ 
7.6 จัดทำปฏิทินการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แจ้งให้หน่วยรับตรวจทุกแห่ง

ทราบ ผ่านทางระบบ e-Office เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับตรวจ 
7.7  ดำเนินการตรวจสอบและให้คำปรึกษา ตามแผนและปฏิทินที่กำหนด (ทั้งนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้

ตามความเหมาะสม) ดังนี้ 
       7.7.1 ปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยประชุมเปิดตรวจ  จัดเก็บข้อมูลและบันทึกลงในกระดาษทำการ              

ที่เกี่ยวข้อง ประชุมปิดตรวจเพ่ือสรุปข้อตรวจพบ รับฟังคำชี้แจง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วย     
รับตรวจ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เพิ่มช่องทางการปฏิบัติงานตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์อีก 1 
ช่องทาง 

   7.7.2 ปฏิบัติงานให้คำปรึกษา โดยเปิดคลินิก “บริการให้คำปรึกษา” ทุกวันเสาร์แรกของเดือน 
โดยผู้ขอรับบริการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจผ่านแบบสอบถามออนไลน์ 

7.8 สรุปรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ  
7.9 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สำนกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ ผ่านทางระบบ ARS รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
7.10 จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื ่อใช้ประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ตรวจสอบให้สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปีต่อไป              

8. ผลการดำเนนิงาน  
8.1 มีกรอบคุณธรรม และกฎบัตรการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน เผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจทราบทั่วกัน 
8.2 มีแผนปฏิบัติการตรวจสอบที่สอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยกำหนดเรื่อง ประเด็น วัตถุวัตถุประสงค์ ขอบเขต แนวทางการตรวจสอบ พร้อมกระดาษ
ทำการต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
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8.3 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม และ
ให้ข้อเสนอแนะ ครบถ้วน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ส่งผลให้โรงเรียนปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น  

8.4 ผู้ขอรับบริการให้คำปรึกษาผ่านคลินิก “บริการให้คำปรึกษา” มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.43   

8.5 ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 18 ชั่วโมง:คน:ปี  

8.6  เข้าร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 1 ครั้ง 
ระยะเวลา 3 วัน ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและมีทักษะในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
สามารถนำมาปรับใช้ในการจัดทำคู่มือของตนเองและของหน่วยงานได้ 

8.7 เข้าประชุม/อบรม และเป็นคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน      
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง รวมถึงการให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก ส่งผลให้เกิดทักษะและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น 

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

9. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ 
 9.1 บุคลากรน้อยกว่าอัตรากำลัง 

9.2 สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานบ่อย  ทำให้ขาดความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ 
 9.3 ระบบควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา              
ยังขาดความต่อเนื่อง  
 9.4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่คลี่คลายและมีผู้     
ติดเชื ้อจำนวนมาก ส่งผลให้คณะทำงานผู ้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เครือข่ายที ่ 6 ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบภายในจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ภูเก็ต และสตูล ต้องงด
กิจกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำด้านบัญชี การเงิน ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในปีงบประมาณ 2564  
   นอกจากนี้สถานการณ์ดังกล่าว เป็นอุปสรรคต่อการออกตรวจสอบโรงเรียนตามแผนฯ ในช่วง        
ปลายเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 อีกด้วย เนื่องจากโรงเรียนบางแห่ง ผู้บริหารและครูมีความเสี่ยงสูง ต้องกัก
ตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน ส่งผลให้ต้องเพิ่มช่องทางการตรวจสอบเอกสารผ่านระบบออนไลน์ ซึ่ง
เอกสารที่ต้องส่งให้ตรวจสอบมีเป็นจำนวนมาก จึงต้องใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบเพียงบางส่วน อาจไม่พบข้อบกพร่องที่
เป็นสาระสำคัญได้  

10. ข้อเสนอแนะ 
   10.1 ประสานกลุ ่มบริหารงานบุคคลเร่งดำเนินการเกี ่ยวกับตำแหน่งว่างโดยเร็ว และติดตามผลการ
ดำเนินงานเป็นระยะ 
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 10.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีผลการ
ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ จึงขอเสนอแนะแนวทางเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางาน 
ดังนี้ 

ระดับโรงเรียน  
1. ผู้บริหาร ควรให้ความสำคัญกับระบบ ควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานภายในโรงเรียนให้รัดกุม

เพียงพอ และมีความต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหาร ควรให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และส่งเสริม สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ใหม่ขอรับคำปรึกษา 

แนะนำ จากผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา หรือผ่านคลินิกบริการให้คำปรึกษาของ สพป.
ระนอง ตลอดจนควบคุม กำกับ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

ระดับเครือข่ายการจัดการศึกษา 
 1. ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา ออกตรวจสอบ ติดตามและให้ข้อเสนอแนะ          
แก่โรงเรียนภายในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง หรือให้คำปรึกษาแก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของโรงเรียน
ภายในเครือข่าย ตามบริบทและสภาพความจำเป็นของแต่ละเครือข่าย เพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการปฏิบัติงานให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางที่กำหนด 

2. ผู ้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา ควรใช้ช่องทางการสื ่อสารผ่านกลุ ่มไลน์                
“ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา” ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. จัดให้มีระบบควบคุม เร่งรัด กำกับ ติดตามงานภายในกลุ่มและโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง  
2. จัดทำสื่อ คู่มือ แนวทางการปฏิบัติงาน ตัวอย่างและแบบฟอร์มต่าง ๆ ไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน      

เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้โรงเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
สะดวกและรวดเร็ว 

3. เพ่ิมช่องทางการตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ไว้ในคู่มือแนวทางการตรวจสอบประจำปี 2565 
4. ตรวจสอบ ติดตาม ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะโดยผู ้ตรวจสอบภายใน ตามแผนปฏิบัติการ

ตรวจสอบประจำปีอย่างต่อเนื่อง 

11. อ่ืน ๆ (อ้างอิงการดำเนนิงาน เช่น คู่มือ,เอกสาร,สื่อ ฯลฯ) 
      11.1 แผนปฏิบัติการตรวจสอบประจำปี  
 11.2 ปฏิทินการตรวจสอบประจำปี 
 11.3 รายงานสรุปผลการตรวจสอบ   
 11.4 เวบ็ไซต์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง “เอกสารเผยแพร่หน่วยตรวจสอบภายใน”  
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12. ภาพประกอบกิจกรรม 
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12. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบตัิงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา 
 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางอรุณศรี  ศิลาพันธ์  
2. วัตถุประสงค์    
 2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา 

2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา   
2.3 เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติ

คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด ตลอดจนมั่นใจได้ว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน่วยรับตรวจ 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ (คน, สิ่งของ ฯลฯ)  
3.1 เชิงปริมาณ 
 3.1.1 สถานศึกษาทุกโรงมีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา  
 3.1.2 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 78 โรง ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม ด้านการเงิน บัญชี และ

พัสดุ หรือได้รับบริการให้คำปรึกษาด้านงบประมาณ จากผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา  
3.2 เชิงคุณภาพ  
 3.2.1 สถานศึกษานำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ไปใช้เป็น

เครื่องมือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3.2.2 สถานศึกษาได้รับคำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

4. จำนวนเป้าหมายดำเนินการจริง  
4.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา และนำขึ้นเว็บไซต์ 
4.2 สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 77 โรง (โอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 โรง) ได้รับ

การตรวจสอบ ติดตาม หรือได้รับบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงบประมาณ จากผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา  

5.  งบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ (บาท) ใช้จ่ายจริง (บาท) คงเหลือ (บาท) 

53,000.00 50,590.00 2,410.00 

6. ระยะเวลาทีใ่ช้ในการดำเนนิการ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – กันยายน 2564 

7. วิธีการดำเนินการ (ระบุขั้นตอนและกิจกรรมหลักๆให้ชัดเจน) 
7.1 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

7.1.1 ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์กระบวนงาน ตามภารกิจด้านงบประมาณของสถานศึกษา 
7.1.2 จัดทำร่างคู่มือ  
7.1.3 แตง่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ 
7.1.4 ปรับปรุงแก้ไขฉบับสมบูรณ์ 
7.1.5 จัดพิมพ์และแจกคู่มือให้สถานศึกษาในสังกัด  
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7.2 ตรวจสอบ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ หรือบริการให้คำปรึกษาแก่สถานศึกษา โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา ดังนี้ 

7.2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 1) รวบรวมผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่าย

การศึกษาในปีที่ผ่านมา 
 2) ประสานข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัด

การศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม “ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา” 
 3) แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
          4) แจ้งคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
         5) ประสานผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา เสนอกิจกรรมหรือแผน                 

การปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตาม หรือบริการให้คำปรึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติพรอ้ม
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

  6) อนุมัติกิจกรรมหรือแผนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

          7) รวบรวมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมหรือผลการดำเนินงานตามแผนการปฏบิัติงานของ           
ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษาแต่ละเครือข่าย  

 8) สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ 
7.2.2 ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา   

                  1) แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศกึษา          
ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม “ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา” 
 2) รับทราบคำสั่งแต่งตั้งและเสนอกิจกรรมหรือแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตาม หรือ
บริการให้คำปรึกษา ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุมัติพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 3) ดำเนินกิจกรรมหรือดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติ  
 4) สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมหรือผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานให้
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนองทราบ 

8. ผลการดำเนินงาน  
 8.1 สถานศึกษามีคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตงิาน
ด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา      

8.2 ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณของสถานศึกษา จำนวน 77 โรง ได้รับการตรวจสอบ ติดตาม และให้
คำปรึกษาจากผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา ผ่านการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ส่งผลให้ผู ้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายที่กำหนด 
ตลอดจนมั่นใจได้ว่าข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ของหน่วยรับตรวจ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
โปร่งใสและตรวจสอบได้  
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9. ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการ 
- การปฏิบัติงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานหรือปฏิทินที่กำหนด สาเหตุเกิดจากผู้ตรวจสอบ

ภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งมีภาระงานมาก และการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  

10. ข้อเสนอแนะ 
1) สนับสนุนงบประมาณให้แก่ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา ปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ ติดตาม หรือให้คำปรึกษาในช่วงปิดภาคเรียน หรือวันหยุด เพื่อมิให้กระทบต่อการจัดการเรียน    
การสอน  

2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ตามที่            
ผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา แจ้งความประสงค์หรือขอความอนุเคราะห์  

3) ส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ติดตาม หรือให้
คำปรึกษา เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ 

4) ผู ้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา ควรใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านกลุ ่มไลน์                 
“ผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายการจัดการศึกษา” ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

11. อ่ืน ๆ (อ้างอิงการดำเนินงาน เช่น คู่มือ,เอกสาร,สื่อ ฯลฯ) 
       11.1 หนังสือสั่งการ/คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำเครือข่ายการจัดการศึกษา 
  11.2 จดหมายข่าว 
        11.3 คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน 
  11.4 รายงานผลการดำเนินงาน/รายงานโครงการ 
  11.5 สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 

13. ภาพประกอบกิจกรรม 
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13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษา 
 
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายษณกร เสนาะเสียง และนายวัลลภ บวัเกตุ  

2. วัตถุประสงค์    
2.1 ติดตาม ตรวจนับ ตรวจสอบการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2563และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ถูกต้องตามตัวตนนักเรียนที่มีอยู่จริง 
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้ในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2563 ได้อย่าง

ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีความทันสมัย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั ้งในการบริหารจัดการ การจัดสรร
งบประมาณ การเผยแพร่การสืบค้นข้อมูล และการติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว 

3. เป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ  
3.1 โรงเรียนที่จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และภาคเรียนที่  

1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 79 โรงๆ ละ 1 ครั้ง 
3.2 บุคลากรในโรงเรียนทุกโรง จำนวน 79 โรงเรียนๆ ละ 1 คน  

4. ยังไม่ดำเนินการโครงการ   
4.1 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การเปิดภาคเรียน

เลื่อนออกไปจึงทำให้การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) จึงถูกเลื่อนออกไปด้วย ทำให้การประชุม
อบรมการใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ต้องเลื่อนออกไปก่อนในแรก 

4.2 งบประมาณไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




