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อยู่ระหวา่ง ยงัไม่ได้ ตามแผน งบประมาณที่ใชไ้ป คงเหลือ
ด าเนินการ ด าเนินการ ปฏิบตัิการ (ขอ้มลูณวันที่31ม.ีค63)

1 พฒันาทักษะอาชีพตามบรมราโชบายด้านการ นายขจรเกยีรติ เครือประดับ P 105,300 0 105,300
ศึกษาและหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

1 ส่งนักเรียนเขา้แขง่ขนังานศิลปหัตถกรรมนักเรียน นายขจรเกยีรติ เครือประดับ P 319,280 319,280 0
คร้ังที ่69 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก

2 การจดัการเรียนการสอนแบบ phonics โดยเน้น นางสาวกรวิกา พงศาปาน P 56,000 19,900 36,100
ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสารภายใต้รูปแบบ
Communicative  Approach ของ สพป.ปข.1

3 การพฒันาทักษะส่ือสารโดยรูปแบบสามภาษา นางสาวกรวิกา พงศาปาน P 15,000 0 15,000
Trilingual Communicative Approach 

4 โครงการแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วนัภาษาไทย นางสาวขวญัตา วงศ์สมุทร P 14,300 0 14,300
แห่งชาติ ปี 2563

5 การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนโดยใช้ขอ้สอบ นางสาวกรวิกา พงศาปาน P 355,486 0 355,486
มาตรฐานในการสอบปลายปีเพือ่การประเมินคุณภาพ
ผู้เรียนส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1

การด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

นโยบายที ่2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถ

นโยบายที ่1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง

รายงานการก ากับบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปงีบประมาณ 2563
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

ที่
เสร็จสิ้นแล้ว

งบประมาณ
หมายเหตุ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ของมนุษยแ์ละของชาติ (1 โครงการ)

ในการแข่งขันของประเทศ ( 5โครงการ)



อยู่ระหวา่ง ยงัไม่ได้ ตามแผน งบประมาณที่ใชไ้ป คงเหลือ
ด าเนินการ ด าเนินการ ปฏิบตัิการ (ขอ้มลูณวันที่31ม.ีค63)

การด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

รายงานการก ากับบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปงีบประมาณ 2563
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

ที่
เสร็จสิ้นแล้ว

งบประมาณ
หมายเหตุ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

1 นิเทศบูรณาการเพือ่การพฒันาคุณภาพการศึกษา นางนิตยา เจริญเฉลิมศักด์ิ P 90,000 19,215 70,875
2 อบรมปฐมนิเทศครูบรรจใุหม่ นางบุญเรียม แกว้ดี P 21,600 0 21,600

1 ติดตามนักเรียนทีม่ีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียน นางบังอร ครุฑไชยนัต์ P ไม่ใช้งบประมาณ 0 0
ออกกลางคันปีการศึกษา 2562

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ส่ือสารสร่างความเขา้ใจและ นางสาวขวญัตา วงศ์สมุทร P 55,200 0 55,200
เตรียมความพร้อมรัการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอก รอบ 4 (รุ่นที ่3) 

1 พฒันาระบบากรตรวจสอบภายในสถานศึกษา นางสาวนรารัตน์ รักสม P ไม่ใช้งบประมาณ 0 0
ขั้นพืน้ฐานเพือ่ป้องกนัการทุจริต

2  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา นางสาวนันทกา สุจินพรัหม P 30,000 0 30,000
3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นางเรวดี บุตรเล็ก P 133,600 28,500 105,100

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพือ่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

4 ประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา นางเรวดี บุตรเล็ก P 22,550 4,930 17,620
ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

การศึกษาทีม่ีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษา (2 โครงการ)

นโยบายที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษา (9 โครงการ)

นโยบายที ่3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์(2โครงการ)

นโยบายที ่4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ



อยู่ระหวา่ง ยงัไม่ได้ ตามแผน งบประมาณที่ใชไ้ป คงเหลือ
ด าเนินการ ด าเนินการ ปฏิบตัิการ (ขอ้มลูณวันที่31ม.ีค63)

การด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

รายงานการก ากับบติดตามผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตัิการ ประจ าปงีบประมาณ 2563
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563)

ที่
เสร็จสิ้นแล้ว

งบประมาณ
หมายเหตุ

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบส านักงานเขตพืน้ที่ นางเรวดี บุตรเล็ก P 10,000 10,000 0
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1

6 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและ P

การบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม SchoolMis
7 พฒันาระบบการรายงานขอ้มูลการเงินด้านการศึกษา นางเสาววรรณี ธรรมโร P ไม่ใช้งบประมาณ 0 0

ของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพืน้ฐาน)
8 ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน นางพรรณทิพา ชูชื่น P ไม่ใช้งบประมาณ 0 0

การจดัการศึกษา
9 พฒันาการบริหารจดัการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ผู้อ านวยการส านักงาน P 127,170 63,400 63,770

ประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 เขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาประจวบ
คีรีขนัธ์ เขต 1



 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ที่ 247/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
                      ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

...................................................... 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเพ่ือขอจัดตั้งงบประมาณส าหรับบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างาน ดังนี้ 

ก. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงาน แก้ไขปัญหา และอ านวยความสะดวก    
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ประกอบด้วย 

1. นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1          ประธานกรรมการ 

2. นายสมหวง  ขุนพรหม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       รองประธานกรรมการ 

3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
4. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน               กรรมการแเละ  
                                                                                                                     เลขานุการ 

 

ข. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย วิเคราะห์ กลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม และงบประมาณ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดเน้นยุทธศาสตร์ชาติ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย 

1. นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    ประธานกรรมการ 

2. นายสมหวง  ขุนพรหม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1      รองประธานกรรมการ 

3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน          กรรมการ 
4. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                   กรรมการ 

                        5. นางนิตยา  เจริญเฉลิมศักดิ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
6. นางหริณญา  รุ่งแจ้ง  ศึกษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ                  กรรมการ 
7. นางสาวนันทกา สุจินพรัหม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                           กรรมการ 

                        8. นางสาวกรวิกา พงศาปาน  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ           กรรมการ 
                        9. นางสาวจอมขวัญ สมบูรณ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                           กรรมการ 
                      10. นางกนกวรรณ ญาณกิตติ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการ  

                                                                                                     และเลขานุการ 
  11. นางเกตุแก้ว  อัตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         กรรมการ                                                                                

                                                                               และผู้ช่วยเลขานุการ 
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ค. คณะกรรมการวิพากษ์  มีหน้าที่วิพากษ์ ให้ความเห็น และค าแนะน า เพ่ือให้ได้แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มี
ความถูกต้อง ประกอบด้วย 

1. นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                   ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       ประธานกรรมการ 

2. นายสมหวง  ขุนพรหม รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                       กรรมการ 

3. ประธานชมรม/นายกสมาคมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 4 อ าเภอ  กรรมการ 
                          4. นางสาวปิยะกุล  อรรถวุฒิกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้าง     กรรมการ 
                          5. นางสุนันท์  ประสพผล  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว     กรรมการ 
                          6. นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทองมงคล              กรรมการ 
                          7. นายจเร  พวงเดช  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน              กรรมการ 
      8. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน     กรรมการ 
                 9. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                กรรมการ                

                                                                                          และเลขานุการ        
     10. นางเกตุแก้ว  อัตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         กรรมการ                                                                                

                                                                                   และผู้ช่วยเลขานุการ                                                                
 

ง. คณะกรรมการฝ่ายข้อมูล  มีหน้าที่จัดท าข้อมูลทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณย้อนหลัง   3 
ปี ประกอบด้วย 

 1. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน       ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทร ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ          กรรมการ 

3.  นางสาวกรวิกา พงศาปาน ศึกษานิเทศก์ช านาญการ                  กรรมการ 
4. นางพันธนันท์  เล็กมาก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ          กรรมการ 
5. นางพรรณทิพา  ชูชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ         กรรมการ 
6. นายไพบูลย์  แสงประเสริฐ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ           กรรมการ  

 จ. คณะท างาน  มีหน้าที่จัดท าเอกสาร รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องให้เรียบร้อย  
ประกอบด้วย 

1. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    หัวหน้าคณะท างาน 
2. นางเสาวรรณี  ธรรมโร           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
3. นางพรรณทิพา  ชูชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      คณะท างาน 
4. นางสาวผ่องศรี  นิ่มน้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      คณะท างาน 
5. นางพัชรี  อนรรฆเมธี นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ       คณะท างาน 
6. นางวลัญช์ญา บุญธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญพิเศษ       คณะท างาน 
7. นางสาวนันท์มนัส  ปานแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ       คณะท างาน 
8. นางสาวดวงกมล  ยาวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ        คณะท างาน 
 

 
 



-7- 
 
 

 9. นางสาวกนกวรรณ  สุดสะอาด นักวิขาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ       คณะท างาน 
 10. นางสาวกิตติ์รวี  ไพภิมุข นักวิขาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ       คณะท างาน 
 11.นางปนิตา  เรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        คณะท างาน 
 12.นางดารณี  ธรรมรงรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน        คณะท างาน 
 13.นางสาวสุปาณี  ปาลาด เจ้าพนักงานพัสดุ         คณะท างาน 
 14.นางสาวปิณทิรา เที่ยงตรง นักวิชาการเงินและบัญชี                 คณะท างาน 
 15.นายจิรายุทธ  วงศ์จ ารัส นักวิชาการเงินและบัญชี                 คณะท างาน 
 16.นายปรัชญา  อาษา เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์         คณะท างาน   
 17.นายราชศักดิ์  แน่นแคว้น เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 

 และพัฒนาโปรแกรม         คณะท างาน 
 18.นางสาวลีนา  ถ้ าแก้ว แม่บ้าน          คณะท างาน 

  19. นางเกตุแก้ว   อัตตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      เลขานุการ 
 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์
สูงสุดของทางราชการ 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

            สั่ง ณ วันที่  20  กันยายน  พ.ศ. 2562 

                                                    
                                              (นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก) 
                                       รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ฉบับนี้ เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร              
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือนแรก  (ตุลำคม-2562 ถึง 30 เมษำยน 
2563)  เพ่ือใช้ประกอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำออนไลน์ ประจ ำปีงบประมำณ 2563  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนนี้จะเป็น
ประโยชน์ในกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 
  กำรจัดท ำโครงกำรในครั้งนี้ส ำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกท่ำน จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
                                                    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
งบประมาณ 319,280.-บาท 
วัตถุประสงค์ 
    1.เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   2.เพ่ือส่งเสริมควำมสำมำรถนักเรียนสู่เวทีกำรแข่งขันระดับชำติ 
 เป้าหมาย 
        ด้านปริมาณ  
  ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชำติ ภำคกลำงและ  
ภำคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน  700 คน 
       ด้านคุณภาพ 
  1.นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เพ่ิมพูนประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับ
ภำค  ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศ 
  2.นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่เข้ำร่วมงำนมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  
 ผลการด าเนินงาน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ส่งนักเรียนตัวแทนเขตพ้ืนที่     
เข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติ ภำคกลำงและภำคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปรำกำร จ ำนวน 700 คน 
เข้ำแข่งขัน จ ำนวน  216 รำยกำร ได้รับรำงวัลชนะเลิศ  จ ำนวน 7 รำยกำร รองชนะเลิศอันดับที่ 1            
จ ำนวน 6 รำยกำร รองชนะเลิศอันดับ 2 จ ำนวน 9 รำยกำร เหรียญทอง จ ำนวน 110 รำยกำร เหรียญเงิน  
จ ำนวน 54 รำยกำร เหรียญทองแดง จ ำนวน 38 รำยกำร 
ปัญหา/อุปสรรค - 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
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การพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยรูปแบบสามภาษา Trilingual  Communicative  Approach 
งบประมาณ 6,000.-บาท 
วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรสอนโรงเรียนสำมภำษำ  
         2. เพ่ือพัฒนำทักษะเพ่ือกำรสื่อสำรภำษำอำเซียนสู่สำกล (ไทย -เมียนมำร์-อังกฤษ) ของนักเรียน        
ให้สอดคล้องของบริบทที่นักเรียนอำศัยอยู่ 
เป้าหมาย 
        ด้านปริมาณ 
           โ รง เรี ยนในสั งกัดส ำนั ก งำน เขต พ้ืนที่ ก ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคี รี ขั นธ์  เขต 1                    
จ ำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนด่ำนสิงขร อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำร     
โดยรูปแบบสำมภำษำ    
        ด้านคณุภาพ 
           นักเรียนสำมำรถสื่อสำร (ฟัง พูด) ภำษำเมียนมำร์ ได้ในชีวิตประจ ำวัน 
ผลการด าเนินงาน 

1. นักเรียนโรงเรียนด่ำนสิงขร มีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอำเซียนสู่สำกลและสำมำรถน ำไปสู่กำรศึกษำ
ต่อในระดับที่สูงขึ้นและประกอบอำชีพได้ 
2. โรงเรียนด่ำนสิงขรสำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในเรื่องรูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรกำรเรียน         
กำรสอนทักษะกำรสื่ อสำรโดยรูปแบบสำมภำษำ Trilingual Communicative Approach                  
ของสถำนศึกษำอ่ืนๆ 

ปัญหา/อุปสรรค - 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
       1.ควรจัดโครงการต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากนักเรียนและคนในชุมชนให้ความสนใจที่จะร่วมโครงการนี้ และ
เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยรูปแบบสามภาษาให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 
       2.โรงเรียนมีความประสงค์ให้จัดโครงการนี้ทุกปี และควรขยายเวลาเรียนเพิ่มข้ึน 
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การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
งบประมาณ 56,005.-บาท 
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือรับทรำบนโยบำย จุดเน้น และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัด ตลอดจนแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในกำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 2.เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ รวมทั้งกำรประสำนงำนและกำรบริหำรจัดกำรให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. เพ่ือติดตำมงำน ชี้แจงข้อรำชกำร และรับทรำบควำมเคลื่อนไหวในกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และทันต่อเหตุกำรณ์ 
 4.เพ่ือให้ได้รับกำรอบรมปลูกฝังศีลธรรม เข้ำใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน ำธรรมะ             
มำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 
 5.เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ก ำลังใจและควำมสัมพันธ์ที่ดีในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร          
ในหน่วยงำน 
 6.เพื่อระดมควำมคิด รับฟังควำมเห็นจำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และน ำข้อข้อมูล 
ที่ได้รับน ำไปพัฒนำปรับปรุง และเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เป้าหมาย 
         ด้ำนปริมำณ 
  1) จัดประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำผู้เข้ำร่วมประชุม  ครั้งละจ ำนวน 160 คน  ประกอบด้วย  
    1.1)ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน          
จ ำนวน 12 คน 
    1.2)ผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 119 คน 
    1.3)เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและหรือโรงเรียน  จ ำนวน 29 คน                 
  2)จัดประชุมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ผู้เข้ำร่วมประชุม ครั้งละจ ำนวน 70 คน ประกอบด้วย  
    2.1)ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต1           
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
จ ำนวน 12 คน 
   2.2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน  58 คน    
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 ด้ำนคุณภำพ 
  1)ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรับทรำบนโยบำย จุดเน้น และ                
แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จังหวัด ตลอดจนแนวทำง            
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคี รีขันธ์ เขต 1 ในกำรน ำ
นโยบำย   สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม 
  2)ร้อยละ 100 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับฟังธรรมะและร่วมปฏิบัติ
ธรรม และมีคุณธรรม จริยธรรม สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
  3)ร้อยละ 100 ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหว 
ในกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และทันต่อเหตุกำรณ์ 
  4)ร้อยละ 100 เพ่ือระดมควำมคิด และรับฟังควำมเห็นจำกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
กำรศึกษำ และน ำข้อมูลที่ได้รับน ำไปพัฒนำปรับปรุง และเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน     
ผลการด าเนินงาน 
  ในรอบ 6 เดือนแรก จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ครั้ง จ านวน 70 คน  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562          
เพ่ือระดมความคิด และรับฟังความเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และน าข้อมูลที่ได้รับ
น าไปพัฒนาปรับปรุงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และได้รับทรำบข้อมูล ข่ำวสำร ควำมเคลื่อนไหว       
ในกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และทันต่อเหตุกำรณ์ 
ปัญหา/อุปสรรค - 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ - 
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การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม SchoolMis  
งบประมาณ 19,900.- บาท 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในด้ำนงำนวัดและประเมินผลทำงกำสรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด       
ทุกโรงเรียน  
เป้าหมาย 
       ด้านปริมาณ 
                 ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ำยด้ำนงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำโรงเรียนสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 120 คน 
        ด้านคุณภาพ 
       1.ครูในกลุ่มเครือข่ำยด้ำนงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ สำมำรถด ำเนินงำนในด้ำน             
งำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง 
  2.ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ำยด้ำนงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำสำมำรถแก้ไขข้อมูล
โรงเรียน บันทึกรำยวิชำ บันทึกกำรอ่ำน เขียน คิด วิเครำะห์ บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบันทึกผล        
กำรเรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกปีกำรศึกษำ จนกระท่ังสำมำรถพิมพ์ ปพ. 1,ปพ.2,ปพ.3 ให้เสร็จสิ้นและยืนยันข้อมูล           
กำรบันทึกผลกำรเรียนตำมระยะเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
ผลการด าเนินงาน 
 ด ำเนินกำรจัดประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรงำนทะเบียนกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ 
พร้อมด้วยคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งกำรให้ควำมรู้สร้ำงควำมเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติกำรใช้โปรแกรม 
SchoolMis  ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2563 จ ำนวน 120 โรง มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 150 คน                   
ณ ห้องประชุมตะนำวศรี ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในวันที่               
25 กุมภำพันธ์ 2563 ท ำให้ครูในกลุ่มเครือข่ำยด้ำนงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ สำมำรถด ำเนินงำน  
ในด้ำนงำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง  และครูผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ำยด้ำน
งำนวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำสำมำรถแก้ไขข้อมูลโรงเรียน บันทึกรำยวิชำ บันทึกกำรอ่ำน เขียน        
คิด วิเครำะห์ บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบันทึกผลกำรเรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกปีกำรศึกษำ 
จนกระทั่งสำมำรถพิมพ์ ปพ. 1,ปพ.2,ปพ.3 ให้เสร็จสิ้นและยืนยันข้อมูลกำรบันทึกผลกำรเรียนตำมระยะเวลำ   
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
ปัญหา/อุปสรรค - 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ- 
 
 



                                                                                                                         8 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  9 
 
ประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม                             
และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
งบประมาณ 7,275.-บาท 
วัตถุประสงค ์
         1.เพ่ือให้รับทรำบนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน    
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสำมำรถน ำนโยบำย แนวปฏิบัติที่ได้รับ 
สู่กำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
         2. เพ่ือให้ทรำบเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนร่วมกันในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
         3. เพ่ือแจ้งควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน และรับทรำบควำมเคลื่อนไหวในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และทันต่อเหตุกำรณ์ 
         4. เพ่ือประสำนควำมร่วมมือและเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำงำนกำร          
จัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 
         5. เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรที่จะพัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ร่วมกัน 
เป้าหมาย 
          ด้านปริมาณ 
  1)จัดประชุมฯ จ ำนวน 2 ครั้ง/เดือน และมีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 13 คน ประกอบด้วย 
   1.1) ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 3 คน 
   1.2) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 9 คน 
   1.3) เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง จ ำนวน 1 คน 
  2)จัดท ำเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน 2 เล่ม/เดือน รวม 27 เล่ม 
  3)จัดท ำรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน 2 เล่ม/เดือน รวม 27 เล่ม 
        ด้านคุณภาพ 
  1.ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม  และผู้อ ำนวยกำรหน่วย
ตรวจสอบภำยใน รับทรำบและน ำนโยบำย เป้ำหมำย แนวทำงที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
  2.ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ มและผู้อ ำนวยกำร               
หน่วยตรวจสอบภำยใน รำยงำนควำมก้ำวในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ และรับทรำบควำมเคลื่อนไหวในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง และทันต่อเหตุกำรณ์ 
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  3.ร้อยละ 100 ของผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรหน่วย
ตรวจสอบภำยใน มีกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน ตลอดจนมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ 
แสดงควำมคิดเห็น และให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำร่วมกัน 
ผลการด าเนินงาน 
       1.จัดประชุมฯ ในรอบ 6 เดือนแรกทั้งหมด 11 ครั้ง เดือนละ 2 ครั้ง และมีผู้เข้ำร่วมประชุม      
จ ำนวน 13 คน ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จ ำนวน 3 คน
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 9 คน และ เจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 1 คน 
 2.จัดท ำเอกสำรระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน 2 เล่ม/เดือน  รวม 11 เล่ม 
 3.จัดท ำรำยงำนกำรประชุม จ ำนวน 2 เล่ม/เดือน รวม 11 เล่ม 
ปัญหา/อุปสรรค-  
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ -   
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การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีเพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
งบประมาณ  118,499.-บาท 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถของนักเรียนชั้น ป.2 , ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ปีกำรศึกษำ             
2562 ตำมหลักสูตรแกนกลำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ 
เป้าหมาย 
          ด้านปริมาณ 
     นักเรียนในชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2  ทุกคน ในปีกำรศึกษำ 2562 ได้รับกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ในกลุ่มสำระกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำอังกฤษ ตำม
จ ำนวน (ข้อมูล 10 มิถุนำยน 2562)  ดังนี้ 
  1) ชั้น ป.2  จ ำนวน  2,696  คน  
  2) ชั้น ป.4  จ ำนวน  2,542  คน 
  3) ชั้น ป.5  จ ำนวน  2,556  คน 
  4) ชั้น ม.1  จ ำนวน  1,001  คน 
  5) ชั้น ม.2  จ ำนวน     941  คน  
          ด้านคุณภาพ 
 1)กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกสนำมสอบเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริสุทธิ์ โปร่งใสยุติธรรม  
 2)ผลประเมินมีควำมถูกต้องเที่ยงตรง สำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
ผลการด าเนินงาน 
      1.ครูผู้สอนมีแนวทำงในกำรสร้ำงข้อสอบที่หลำกหลำยตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้และตัวชี้วัดตำมหลักสูตร  
ที่ได้มำตรฐำน 
 2.โรงเรียนใช้ผลกำรประเมินซึ่งได้จำกเครื่องมือที่ได้มำตรฐำนตำมหลักสูตรมำใช้ในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้บรรลุมำตรฐำน ตัวชี้วัดตำมหลักสูตรและเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกำรคิด
ขั้นสูง 
 3.ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีรำยงำนที่มีคุณภำพเพื่อน ำผลรำยงำนกำรทดสอบไปใช้ในกำรวำงแผน
และก ำหนดนโยบำยในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำศึกษำนิเทศก์มีข้อมูลพื้นฐำนที่มีประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ
ควำมก้ำวหน้ำและค้นหำสำเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน และโรงเรียนมีข้อมูลผลกำรเรียนที่บ่งชี้



ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะและกระบวนกำร รำยกลุ่มสำระ รำยชั้นของนักเรียนอย่ำงแท้จริง สำมำรถน ำผลกำร
ประเมินไปใช้พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำได้ 
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ก ากับ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานการจัดการศกึษา 
งบประมาณ – บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) 
วัตถุประสงค์ 
          1.เพื่อก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
2563  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
 2.เพ่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้ผู้ที่เก่ียวข้องและสำธำรณชนทรำบ 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับกำรตรวจ ติดตำม
งำน ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และนโยบำยที่ส ำคัญ ปีงบประมำณ  2563  
จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จ ำนวน 1 ครั้ง 
  2.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำยและยุทธ์ศำสตร์ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร      
ในปีงบประมำณ  2563  แก่ศึกษำธิกำรจังหวัด  ปีละ 2 ครั้ง   
  3.จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ  2563   
 ด้านคุณภาพ 
  1.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 2563 ใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ
ต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำมำรถรำยงำนผล       
กำรด ำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรม เป็นไปตำมตัวชี้วัดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้ นพ้ืนฐำน   
ผู้ตรวจรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร ครบทุกตัวชี้วัด ตำมก ำหนดระยะเวลำ และมีผลกำรประเมินในภำพ
รวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
  3.ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ปีงบประมำณ  2563 เพ่ือเผยแพร่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทรำบ  
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ผลการด าเนินงาน  

1. ได้รับกำรตรวจ ติดตำมงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ
นโยบำยที่ส ำคัญ ปีงบประมำณ  2563 จำกคณะผู้ตรวจรำชกำรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (Cluster) จ ำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม 2563 เกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทำงไกลก่อนเปิดภำคเรียนในวันที่                
1 กรกฎำคม 2563 ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019           
(COVID -19)  

 2.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ตำมนโยบำยและยุทธ์ศำสตร์ของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร          
ในปีงบประมำณ  2563 แก่ศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษำยน 2563 
 3.จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมกำรและผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรบริหำรจัดกำรตัวชี้วัดตำม
แผนปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เมื่อ
วันที่ 29 เมษำยน 2563 โดยให้รำยงำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) รอบที่1 (7 เมษำยน-1 มิถุนำยน 
2563) รอบท่ี 2 (3 มิถุนำยน-15กันยำยน 2563) ตำมก ำหนดระยะเวลำ     
 4.จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ 2563 รอบ 6 เดือนแรก เพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์        
ปัญหา/อุปสรรค  
ผู้รับผิดชอบไม่รำยงำนผลตำมก ำหนด 
 แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
ผู้บังคับบัญชำระดับควรตระหนัก และเห็นควำมส ำคัญของกำรรำยงำน ควรก ำกับ ควบคุม ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงกำรรำยงำนให้เป็นไปตำมก ำหนด 
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