
การด าเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 

----------------------------------- 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  เช่น 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ITA Online 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา (การประเมินแบบส ารวจผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ) ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 2. การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนแบบ On site ในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เพ่ือรับทราบปัญหา ความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565  ณ โรงเรียนวดักองดิน 
 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความรู้ 
ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญ  ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2565  ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 
 4. การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ณ  ห้องประชุมหลวงปู่คร่ า ยโสธโร  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 5. การประชุมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน ระดับปฐมวัย 
“คัดกรอง เฝ้าระวัง ส่งเสริมพัฒนาการ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการถดถอย 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565  ณ  ห้องประชุม 
แหลมแม่พิมพ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 6. การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565 เพ่ือแสดงความ 
จงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพ่ือร าลึกถึงความส าคัญ 
ของวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจการลูกเสือ  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565 
ณ  ห้องประชุมหลวงปู่คร่ า ยโสธโร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 7. การตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2565  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุม
หลวงปู่คร่ า ยโสธโร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 8. การให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินสัมฤทธิผลฯ  โดยคณะ 
กรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565  ณ  โรงเรียนบ้านหนองคุย 
อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 9. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ในการจัดกิจกรรมการอบรม 
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาตามแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยลง 
พ้ืนที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเนินเขาดิน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  ในวันที่ 
20 มิถุนายน 2565 
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 10. การให้ค าปรึกษา แนะน า ผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินสัมฤทธิผลฯ  โดย 
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2565  ณ  โรงเรียนวัดสมอโพรง 
อ าเภอแกลง  จังหวัดระยอง 
 11. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทาง  
สันติวิธี ประจ าปีงบประมาณ 2565  เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ 
ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี รวมทั้งให้มีความรู้ ความเข้าใจที่จะลดระดับความรุนแรงเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ 
และปัญหาความม่ันคงในรูปแบบต่าง ๆ  ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565  ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อ าเภอ 
เมืองระยอง จังหวัดระยอง 
 12. ประชุมขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา   
(โรงเรียนสุจริต) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 เพ่ือชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การด าเนินกิจกรรมโรงเรียนสุจริตให้กับสถานศึกษาในสังกัด ผ่านแอปพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meeting 
ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 
 13. ศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็นเลิศด้านนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้นโยบาย 
“Moe Safety Center”  ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่ 5 มิถุนายน 2565  ณ วิทยาลัย 
เทคนิคบ้านค่าย อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
 14. เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการน าเสนอผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  ผ่าน
สื่อออนไลน์ เพ่ือน าเสนอผลการด าเนินงานส าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงานป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทยที่มีผลต่อการจัดระดับประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์  
(TIP Report)  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ า ยโสธโร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 15. ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพ้ืนที่ ติดตามนโยบายเฉพาะด้าน  นโยบาย
ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  ณ  โรงเรียน 
วัดพลงช้างเผือก และโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
 16. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง 
การศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน”  เพ่ือให้การขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นผลอย่าง 
เป็นรูปธรรม มีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นระบบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2565  ณ  ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์  ศาลากลางจังหวัดระยอง 
 17. การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอ าเภอและหัวหน้าหน่วยงานประจ าจังหวัด 
เพ่ือรับทราบนโยบายเร่งด่วน ตลอดจนหารือข้อราชการงานที่ส าคัญต่าง ๆ ของจังหวัดระยอง โดยมี นายชาญนะ 
เอ่ียมแสง  ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุม  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565  ณ ห้องประชุม 
ห้องประชุมหลวงปู่คร่ า ยโสธโร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 18. การสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลการวิจัยประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการก าหนดความเป็นอิสระ 
ของสถานศึกษากับการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 
วิโรฒ  ในประเด็น สภาพปัญหาและอุปสรรคของการก าหนดความเป็นอิสระของสถานศึกษากับการบริหารและ 
การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา  ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  ณ  โรงเรียนบ้านหนองน้ าขุ่น 
และโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
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 19. รับการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี จากคณะท างานที่ สพฐ. แต่งตั้ง 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี รวมทั้งให้ค าปรึกษา แนะน า ด้านการ เงิน การบัญชี  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  ในวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565  ณ  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
 20. นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565  เพ่ือให้การเปิดเรียนเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย รับทราบปัญหา ความคิดเห็น และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะคร ู ใน 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565  ณ  โรงเรียนวัดเนินทราย และโรงเรียนวัดถนนกะเพรา 
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