
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

1 สนับสนุนการด าเนินงานการจัดท าค าขอและ
จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้ง
งบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง และการจัดท าค าขอการ
จัดตั้ง การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 
(งบทุกประเภท) 
กิจกรรมที่ 3 การติดตาม ตรวจสอบสภาพ
ความเป็นจริง และความจ าเป็นในการเสนอ
ของบประมาณประจ าปี ปีงบประมาณ ปี 
2561 (งบทุกประเภท) 
กิจกรรมที่ 4 จัดท าเอกสาร การรายงานผล
การด าเนินโครงการ/รูปเล่ม/รายงานต่างๆ 
เกี่ยวกับการจัดท าค าขอ การจัดตั้ง และการ
จัดสรรงบประมาณ ปี 2561 (งบทุกประเภท) 

     65,220       5,220     - - นางสาวอลิสา คชารัตน ์

2 อบรมเชิงปฏิบัติการงานด้านการคลังและพัสดุ 
ระดับโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ
พัสดุ และกฎหมาย ป.ป.ช.ฯ 
กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการ

    415,900    268,286    1. เนื่องจากครผูู้ปฏิบตัิงาน 
ด้านการคลังและการพัสดุของ
โรงเรียนในสังกัดมีการโยกยา้ย 
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประกอบ
กับผู้บริหารสถานศึกษา ยังขาด

1. ควรมีการจัดโครงการฯ 
อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
๑ ครั้งเพื่อเป็นการทบทวน
หรือเพิ่มความรู้ทางด้าน
ระเบียบกฎหมาย

นางสาวพิชชนาภา เมธวัน 



2 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

คลัง และการตรวจสอบการด าเนินงานของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ  

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
ระเบียบด้านการเงิน และการ 
พัสดุ เป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่โรง 
เรียนจะด าเนินการยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในทุกข้ันตอนของการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
2. การประสานวิทยากร และ
สถานท่ีจัดอบรม ค่อนข้างยุ่งยาก 
เช่นสถานท่ีจัดอบรมสามารถ 
ด าเนินการจัดอบรมได้ แต่วิทยากร
ไม่ว่างในวันน้ัน เป็นต้น  
3. ผู้เข้ารับการอบรมบางโรงเรียน
ติดการประชุมหรือฝึกอบรม
โครงการอื่น 

หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานการเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุ มี
การเปลีย่นแปลงปรับปรุงอยู่
ตลอดเวลา ประกอบกับ
ข้าราชการที่รับผิดชอบงาน
ด้านการเงินและพัสดุระดับ 
สถานศึกษา มีการโยกย้าย
เปลี่ยนแปลง อยู่บ่อยเสมอ 

3 วันวชิราวธุ ประจ าปี 2560 
กิจกรรม วนัวชิราวธุ ประจ าปี 2560 

     52,800      41,250    1. ลูกเสือเนตรนารจีากเครือข่าย
การศึกษาบางแห่งเดินทางมาล่าช้า
มากส่งผลให้พิธีการต้องยดืเยื้อ 
ออกไป 
2. เครือข่ายการศึกษาบางแห่ง
มอบหมายใหลู้กเสือ-เนตรนารีจาก
โรงเรียนแห่งเดียว ท าให้ลูกเสือเนตร
นารีจากโรงเรียนอืน่ๆไมไ่ดม้ีโอกาส
ร่วมงานอย่างท่ัวถึง 
3. โรงเรียนน าส่งบัญชีรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรมล่าช้ามาก ท าให้
เป็นอุปสรรคต่อการรวบรวมรายชือ่ 
 

1. ควรมีการนั้นย้ าเรื่องการ
ตรงต่อเวลาในการมาร่วม
กิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
กิจกรรมที่เกีย่วกับลูกเสือ 
2. เครือข่ายการศึกษาทุก
เครือข่ายควรส่งลูกเสือ-
เนตรนารีเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ๓ โรงเรยีน ขึ้นไป 
 

นายสยาม น าเจรญิ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษา ปีงบประมาณ 2561 

    180,550    112,098    1. การซ้ าช้อนของข้อมูลนักเรียนใน
ระบบDMทัง้ระหว่างเขตเดียวกัน
และต่างเขตพื้นที่เนื่องจากผู้บริหาร
สถานศึกษาไม่ยอมปล่อยย้าย
นักเรียน 
2. โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ีที่
รับผิดชอบงานกรอกข้อมลู DMC 
เช่นคนมาอบรมไมไ่ด ้
ปฏิบัติ ผู้ปฏิบัตไิมไ่ด้มาอบรม 
3. การรบันักเรียนต่างด้าวของ
โรงเรียนไมม่ีหลักฐานอ้างอิง 
๔. โรงเรียนลืมรหสัผ่านในการเข้าสู่
ระบบการกรอกข้อมูล 

- นางแสงเดือน วงษ์มณ ี

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  ปีงบประมาณ 2561 
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีงบประมาณ 
2561 

    287,700    266,530    1. ผู้เข้าร่วมประชุมควรศึกษา
นโยบาย/ยุทธศาสตร/์งบประมาณ 
ที่เกี่ยวข้องมาก่อน เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการจดัท าโครงการ 
และการด าเนินงานตามนโยบาย 

1. ควรมีการฝึกอบรมการ
เขียนโครงการ ก่อนการ
ประชุม เพื่อให้ผู้เสนอ
โครงการสามารถเขียน
โครงการได้ถูกต้อง ตรงกับ
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และนโยบายที่
เปลี่ยนแปลง 

นางสาวนิรดา คุม้คง 

6 แนะแนวการศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาทางเลือก 
กิจกรรม แนะแนวการศึกษาต่อ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการศึกษาในระบบ
แบบทวิภาคี  

      8,800      18,800    1.  ควรมีข้อมลูการศึกษาต่อในสาย
อาชีพระดับช้ันปวช. ท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมของผู้เรียน 
และความต้องการของตลาด 
2.  ควรมีการสนับสนุนจากสถาน
ประกอบการในการเข้าร่วมโครงการ

 นางรัชนี สิงห์เจรญิ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

 ทวิภาคีศึกษา "โรงเรยีนใน 
สถานประกอบการ" ท่ีหลากหลาย
ยิ่งข้ึนและควรเพิ่มสถาน
ประกอบการในจังหวัดระยอง หรอื
จังหวัดใกล้เคียง 

7 แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี 
การศึกษา 2560 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 
2560 
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรให้เครือข่ายการศึกษา เพื่อ
เป็นค่าใช้จา่ยในการด าเนินการจัดการแข่งขัน 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 จัดสรรให้โรงเรียน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการน านักเรียนเข้าแข่งขันระดับ
ภูมิภาค 
กิจกรรมที่ 4 การจัดนิทรรศการฯ ระดับภาค
กลาง และภาคตะวนัออก 

789,000    630,448    - - นายภานุวัฒน์ แสนพรม 

8 มหกรรมพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ 
ระหว่างวันที่ 2-3 ธ.ค. 60 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อสื่อ ชุดประกอบหุ่นยนต์ 
เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะด้านหุ่นยนต์ของ
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
มหกรรมพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ 

     80,000      79,400    - - นายภานุวัฒน์ แสนพรม 



5 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

9 ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และนิเทศการศึกษา 
(ก.ต.ป.น.) 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
เอกสารการประเมินและวางแผนการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

    150,000    150,000    - - นางนงค์นุช อุทัยศรี 

10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิตห้องเรียน
แนวใหม่   
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการสาธิต
ห้องเรียนแนวใหม่   

23,620  23,620    - - นางนงค์นุช อุทัยศรี 

11 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.รย.2 
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  และ
ผู้อ านวยการกลุ่ม เดือนละ 1 ครั้ง 

    259,200      58,264    - - นางธนวันต์   
         เฟื่องนิภากรณ์ 

11 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจ าเขตตรวจ
ราชการที่ 9   
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะ
กรรมการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ า
เขตตรวจราชการที่ 9   

     43,000      42,077    - -  น.ส.ปรญิญา  
        จอมพุทรา  

12 ทดสอบทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ปีการศึกษา  2560 

    610,000    133,502    - -  นางสาวฉันทนา ส าล ี 



6 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

กิจกรรมที่ 1 การสอบ Pre O-Net 
กิจกรรมที่ 2 การสอบ Pre NT 
กิจกรรมที่ 3 การสอบ NT 
กิจกรรมที่ 4 การทดสอบโดยแบบทดสอบ
มาตรฐานกลาง  
กิจกรรมที่ 5 ทดสอบความสามารถด้านการ
อ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

13 จัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจ าปี 
2561 
กิจกรรม จัดงานวันครูและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ประจ าปี 2561 

     90,850      90,670    - 1. สถานท่ีจอดรถน้อยไป 
๒. สถานท่ีจัดงานร้อนและ
คับแคบควรมโีต๊ะวางของ
เตรียมใส่บาตรให้เพียงพอ 
๓. ก าหนดการควรให้มี
ความกระชับ 
๔ ควรมีการเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถมา
บรรยาย 
๕. น่าจะยกเลิกการมอบ
เกียรติบตัรเพราะมากเกินไป 
แลดูไม่ส าคัญ 
๖. ควรมีกิจกรรมส่งเสรมิ
ความรู้ ความศรัทธาของครู
เช่น เชิญวิทยากรเก่งๆ เช่น 
พระนักเทศก ์
มาบรรยายให้ครูฟัง งดการ
มอบเกียรติบัตร 
๗. จัดกิจกรรมใหเ้หมาะสม

 นางสาววิลาวรรณ  
            คงกระจ่าง  



7 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

กว่านี้ไม่ควรเน้นการแจก
เกียรติบตัรมากนักหา
กิจกรรมดึงดูดให้ครูมาร่วม 
งานภาคบ่ายมากข้ึน 
๘. เกียรติบัตรให้แต่คร  
O-Net ไม่ได้ จึงไมค่วรมีการ
มอบเกียรติบัตรเยอะ เพราะ
ไม่ครอบคลุม ควรเพิ่ม
กิจกรรมผู้สูงวัยส าหรับครู 
ควรมีกีฬาส าหรับผู้สูงวัย
มากขึ้น 
๙. ควรมีปา้ยบอกทางไป
ห้องน้ า 

14 ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา 
กิจกรรม การประเมินผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ต าแหน่ง ผอ.สถานศึกษา 
สังกัด สพป.รย.2 เป็นระยะเวลา 1 ปี 
 

     52,560      - -  นางสาวรังสิยา  
            พานทอง  

15 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่
ความเป็นเลิศ 
กิจกรรม  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
 
 

     99,200      94,880    - -  นายพิภพ   
         ป้องปัดโรคา  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

16 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ ของ สพป.รย.2 
กิจกรรม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาด้านการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ของ สพป.รย.2 

    258,600    248,472    - -  นางธนวันต์   
       เฟื่องนิภากรณ ์ 

17 
 
 

การตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 
กิจกรรม การตรวจสอบการบริหารทาง
การเงิน และอ่ืนๆ ของ สถานศึกษา โดยการ
สุ่มตรวจ จ านวน 35 แห่ง 

     25,000      18,534    - - นางสาวประภา       
         ก าเหนิดเพชร  

18 อบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ปราชญ์ชุมชนสู่การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก EEC ไทยแลนด์ 4.1 
กิจกรรม อบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยปราชญ์ชุมชนสู่การพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 
ไทยแลนด์ 4.1 

     80,000      79,800    - -  นางนงค์นุช อุทัยศรี  

19 ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ต าแหน่ง ผอ.เขตพ้ืนที่การศึกษาของ
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง (Coaching 
Team) และคณะกรรมการประเมิน

     89,855  -    - - น.ส.วิลาวรรณ  
           คงกระจ่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

สัมฤทธิผล (Evalution Team)  
กิจกรรมที่ 1 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบตัิงาน
ของ ผอ.สพท.  เขตตรวจราชการที่ 3 และ 9 

20 ตรวจสอบ ติดตามเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างอ่ืน และงานตามนโยบายแร่ง
ด่วน ของโรงเรียนในสังกัด จ านวน 87 
โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ติดตามเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง อาคารเรียน ค่าปรับปรุงซ่อมแซม  
กิจกรรมที่ 2 การออก ตรวจสอบ ติดตามเก็บ
ข้อมูลสภาพความเป็นจริง และความจ าเป็น
ในการเสนอของบประมาณประจ าปี  
งบลงทุนฯ 

     45,300      16,216    - - คณะติดตามการ
ตรวจสอบ และเก็บ
ข้อมูล มีเวลาว่างไม่
ตรงกัน ดังนั้นบาง
โรงเรียนคณะกรรมการ
ไม่ครบตามค าสั่งที่
แต่งตั้ง 

 น.ส.พิชชนาภา เมธวัน  

21 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT 
และ O-NET (เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล) 
กิจกรรม ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
NT และ O-NET 

    135,000    135,000    - - ควรสนับสนุน
งบประมาณอย่างน้อย
ต่อเนื่อง 

 นายกิฎฎลิาภ มีลาภ  

22 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการการคิด
วิเคราะห์สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (เครือข่ายการศึกษาเขาชะเมา) 
กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 
เครือข่ายเขาชะเมา 

    135,000   135,000 
  

  - -  นายสุรพล   
         รอดระหงษ์  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

กิจกรรมที่ 2 อบรมครูวิชาการ 4 กลุ่มสาระ 
วิเคราะห์ผลสอบ O-Net และ Pre-O-Net 
เพ่ือจัดท าความส าคัญของตัวชี้วัดที่ต้องเร่ง
พัฒนาตามล าดับ เร่งด่วน ปานกลาง และ
ปกติ 
กิจกรรมที่ 3 ครูวิทยากรด าเนินการออกแบบ 
และจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

23 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูรูปแบบครบ
วงจร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
รูปแบบครบวงจร  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

       9,270       3,810    - -  นางสาววิลาวรรณ  
             คงกระจ่าง  

24 พัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์   
กิจกรรมที่ 1 การจัดท าแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 2 การจัดท า VTR 
กิจกรรมที่ 3 จัดท าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมที่ 4 อบรมสร้างเครือข่าย ปชส. (การ
ตัดต่อภาพยนตร์สั้น) 

     89,960      88,100    - -  นางชลดา  หล้าวงศา  

25 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเครือข่าย
สุนทรภู่   
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

    135,000    135,000    - -  นายเจรญิ  ควรหา  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการ สะเต็มศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายคุณธรรมน้อมน าศาสตร์
พระราชา 

26 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์เชิงระบบโดยการ
มีส่วนร่วม (เครือข่ายกรมหลวงชุมพร)  
กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนา 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ Active Learning ชั้น 
ป.6 
กิจกรรมที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอน  
O-net สูงกว่าระดับประเทศ 

    135,000    135,000    - -  นางอัญชลี สารสุวรรณ ์ 

27 พัฒนาการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 
2560ฯ 
กิจกรรม จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ถูกต้อง เหมาะสมตามวัยให้กับเด็กปฐมวัย 

       9,300       9,132    - -  นางจ ารัส มีลาภ  

28 โครงการพัฒนาสื่อการเรียนฯ (เครือข่าย
การศึกษาวังจันทร์) 
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน ตัว
ต่อเลโก้ และชุดการทดลองต่างๆ 
กิจกรรมที่ 2 จัดแข่งขันหุ่นยนต์ นักเรียน 
ชั้น ป.4 – ม.3 

    135,000    135,000    - - นายเฉลา สุขมหา 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

29 โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูสู่มืออาชีพ 
(เครือข่ายการศึกษาแกลงบูรพา) 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบ Communication 
Approach 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเทคนิคการบังคับหุ่นยนต์ 
และการบูรณาการสอนโดยใช้หุ่นยนต์ 

    135,000    135,000    - ควรมีการอบรมเป็นช่วง
ระยะเวลา และมีการอบรมต่อ
เป็นขั้นตอนต่อๆไป 

- ควรมีการต่อยอด
พัฒนา และมีการติดตาม
ผลการอบรมพัฒนา และ
น าเสนอผลจากการที่ได้
เข้ารับอบรมแล้วน าไป
พัฒนานักเรียน จน
เกิดผลกับนักเรียน 

นายอ านวย ส าเร็จ 

30 โครงการพัฒนาคุณภาพครูมัธยมสู่เด็กฯ 
(เครือข่ายขยายโอกาส)  
กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มัธยมศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์บูรณาการ
คณิต/วิทย์/ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 2 อบรมครูผู้สอนแบบ Active 
Learning สู่การปฎิรูปการเรียนรู้ 

    135,000    135,000    - ระยะเวลาในการจัดค่าย 
น้อยไป 

- ควรสนับสนุน
งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง 

นายมาโนช กุลนาแพง 

31 โครงการประชุมสัมมนาผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีฯ 2561 
กิจกรรม ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้เกษียณอายุราชการ 

    280,200    271,425    - - นายพิภพ ป้องปัดโรคา 

32 โครงการพัฒนาคุณภาพครูฯ (เครือข่าย
การศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก) 
กิจกรรมที่ 1  อบรมเช ิงปฏิบัติการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
กิจกรรมที่ 2  อบรมเช ิงปฏิบัติการ STEM 
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 2-3-4 สู่ท้องถิ่น 

     55,000      54,760    - - นายชูชาติ  คาดสนิท 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

33 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ และความ
เข้มแข็งให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.รย.2 
กิจกรรม  ประชุมและศึกษาดูงาน  
 

    427,425   398,280    - - น.ส.ณธษา เสียงเลิศ 

34 โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถอืภารกิจและ
พื้นที่ปฏบิัติงานเปน็ฐาน ด้วยระบบ TEPE  
Online 
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดถือภารกิจ
และพื้นทีป่ฏิบัตงิานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE  
Online 

20,700     20,700    1. ผู้เข้ารับการพัฒนาเข้าระบบ
ไม่ได้ในบางครั้ง 

1. ควรให้มีการท าความ
เข้าใจในขั้นตอนการจัด
กลุ่มอบรมมากกว่านี้ 

น.ส.ณธษา เสียงเลิศ 

35 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี และการบริหารงบประมาณระดับ
สถานศึกษา  
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี และการบริหาร
งบประมาณระดับสถานศึกษา  

     59,370      32,910    1. เนื่องจากครผูู้ปฏิบตัิงานแผน 
และงบประมาณของโรงเรยีนใน
สังกัดมีการโยกย้าย เปลีย่นแปลง 
อยู่ตลอดเวลาประกอบกับผูบ้ริหาร
สถานศึกษายังขาดความรู้ความ
เข้าใจและเขียนโครงการไม่
สอดคล้องกันประกอบกับยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ
ระเบียบด้านการเงิน และการพัสดุ
เป็นอยา่งมาก 
2. การประสานวิทยากรและสถานท่ี
จัดอบรม ค่อนข้างยุ่งยาก เช่น
สถานท่ีจัดอบรมสามารถ 

1. ควรมีการจดัโครงการฯ 
อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
1 ครั้ง เพื่อเป็นการทบทวน 
หรือเพิ่มความรู้ หรือให้
โรงเรียนสามารถจดัท า
แผนปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง สมบูรณ์ และ
สามารถรายงานผล SAR 
Self Assessment Report) 

นางสาวพิชชนาภา  
                  เมธวัน  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

ด าเนินการจัดอบรมได้ แต่วิทยากร
ไม่ว่างในวันน้ัน เป็นต้น 

36 พัฒนาทักษะความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม 
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนา
ทักษะความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม  

    112,000    112,000    - -  นางสาววิลาวรรณ  
            คงกระจ่าง  

37 แนะแนวการศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาทางเลือก ใน 

       5,850       5,850    - -  นายภานุวัฒน์  
            แสนพรม  

38 นิเทศติดตามนักเรียนทวิภาคี มูลนิธิเพ่ือ
พัฒนาผู้น าธุรกิจและชุมชน (BCL)  (เครอืข่าย
การศึกษาภาคบังคับ) 
กิจกรรม  เยี่ยม นิเทศติดตามนักเรียน
โครงการทวิภาคี 

     86,120      60,320    - -  นางรัชนี สิงห์เจริญ  

39 พัฒนาทักษะกระบวนการระบบสมองกล    
ฝังตัว 
กิจกรรม ที่ 1 จัดซื้อชุดสื่อระบบสมองกล 
ฝังตัว จ านวน 50 ชุด 
กิจกรรม ที่ 2  ฝึกปฏิบัติทักษะกระบวนการ
ระบบสมองกลฝังตัว 

    262,500  262,500          - 1. ควรสนับสนุบงบ
ประมาณให้ต่อเนื่อง เพื่อให้
โรงเรียนน าไปพัฒนาต่อยอด 

 นายมาโนช กุลนาแพง  

40 ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และดารา 
ศาสตร์ 
กิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ และดาราศาสตร์ 
 
 

    120,000    120,000    - 1. ควรสนับสนุบงบ
ประมาณให้ต่อเนื่อง เพื่อให้
โรงเรียนน าไปพัฒนาต่อยอด 

 นายภานวุัฒน์ แสนพรม  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม จ านวนงบประมาณ ผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้รับผิดชอบ 

ได้รับจัดสรร เบิก – จ่าย เป็นไป 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป 
ตามแผน 

41 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  ปีงบประมาณ 2562 
กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีงบประมาณ 
2562 

    196,000    158,375    1. แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ. 
ยังไม่มีให้ดู เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าแผนปฏิบตัิการประจ าป ี
พ.ศ. 2563 ใหส้อดคล้องกับกับ
ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ สพฐ. 
 

1.  แผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของ สพฐ. ควรท าออกมา
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางให้แต่ละเขต
พื้นที่ จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 นางสาวนิรดา  คุ้มคง 

42 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือ
ชี้แจงการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาใน
จังหวัดระยอง  ในวันที่ 10 - 12 ก.ย. 61  
กิจกรรม   ประชุมผู้บริหาร และ
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเอกชน 
อาชีวศึกษา และ กศน. 

       3,530  3,530 
  

  - -  นางสุปราณ ี ปรมสกุล 

43 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร         
สู่ความเป็นเลิศ 

    110,100     98,100   - - นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่าง 

44 พัฒนาทักษะวิชาวิทยาการค านวณ   
 

    174,150    108,000    - -  นางสมพร ตันเงิน 

 


