
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  กลุ่มนโยบายและแผน 
ที.่................................................................................วนัที่  15 มีนาคม 2564 
เรื่อง   รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
         รอบ 6 เดือน 
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

เรียน   ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม / ผู้รับผดิชอบโครงการ ทุกท่าน 
 

  ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 2 จะสรุปผลการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทาง 
การพัฒนาและเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลตามนโยบาย/กลยุทธ์ ในไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 ถึง  
31 มีนาคม 2564) 
 

  ดังนั้น จงึแจ้งให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณโดยตรงจาก สำนัก/สพฐ. ตามแบบฟอร์ม 
ที่ส่งมาพร้อมนีส้่งกลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 25 มนีาคม 2564 ทาง e-mail: wipada8244@gmail.com 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ 
 
 
 
 
 
       (นายสุเทพ  ปาลสาร) 
        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการกำกับติดตามการดำเนนิงานตามแผนปฏิบตัิการประจำป ีงบประมาณพ.ศ. 2564 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 -  31 มีนาคม 2564) 

 
 

ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
การ 

เบิกจ่าย 
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 

เบิกจ่าย 
คงเหลือ กลุ่มผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่ 21 
สำหรับนักเรียน ป.1- ม.3 

132,145  ยังไม่ดำเนินการ - 132,145 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

2 พัฒนานายทะเบียนวัดผลโรงเรยีนในการบันทึก
ผลการเรียนนักเรียนด้วยโปรแกรม SchoolMIS      
ปีการศึกษา 2563 

27,600  อยู่ระหว่างดำเนินการ - 27,600 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

3 เสริมสร้างระเบยีบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
และคณลักษณะอันพึงประสงค ์(โรงเรียน
คุณธรรม สำนกังานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน) 

92,100  ยังไม่ดำเนินการ - 92,100 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

4 การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์
ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิด
มอนเทสซอรี (Montessori) ในบริบท สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

600,000 7,406 จัดประชุมครูแกนนำปฐมวัย 
ที่รับผิดชอบการจัดการเรียน 
การสอนมอนเทสซอริเพื่อ
เตรียมความพรอ้มในการพัฒนา
โรงเรียนในโครงการ 

1.23 292,594 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

5 โครงการประวตัิศาสตร์ชาติไทย 10,200 10,200 ดำเนินการจัดประชุมครูแกนนำ
ผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย เพื่อจัดทำเอกสารคู่มือการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ชาติแบบ Active 
Learning  

100 - กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
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ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
รวม 

เบิกจ่าย 
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 

เบิกจ่าย 
คงเหลือ กลุ่มผู้รับผิดชอบ 

6 พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

330,000 85,000 1. ดำเนินการอบรมพัฒนาครูผูช้่วยสู่มือ
อาชีพ 
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ
และศักยภาพผู้บริหารสถานศกึษาบรรจุ
ใหม่ วันที่ 7-8 มกราคม 2564 

25.75 245,000 กลุ่มพัฒนาครูฯ 

7 การฝึกอบรมผูก้ำกับลูกเสือขั้นความรู้
ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น 

13,120 13,120 จัดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
สำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้
เบื้องต้น  รุ่นละ 60 คน รวม 2 รุ่น  
ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านป่าง้ิวหนองฮี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2  

100 - กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศึกษา 

8 รับนักเรียน ปกีารศึกษา 2564 10,000 525 จัดประชุมคณะกรรมการรับนกัเรียนระดับ 
เขตพื้นที่การศึกษาเพื่อหาแนวทางและ 
 

5.25 9,475 กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศึกษา 

9 ปรับปรงุภูมิทัศน์ รักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
สำนักงานและ โรงเรียนในสงักดั 

150,000 25,800 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาใหเ้กิดความ 
ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ เหมาะสำหรับให้ 
บริการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตลอดทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ 
โรงเรียนดำเนินการตามโครงการ 

17.2 124,200 กลุ่มอำนวยการ 

10 การเสริมสร้างคณุธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

430,000  ยังไม่ดำเนินการ - 430,000 กลุ่มอำนวยการ/นิเทศ 
ติดตาม 
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ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
รวม 

เบิกจ่าย 
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 

เบิกจ่าย 
คงเหลือ กลุ่มผู้รับผิดชอบ 

11 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 

290,000 8,030 ประชุมสังเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล ในรอบปทีี่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูล
ในการกำหนดแนวทางพัฒนาต่อไป 

2.76 281,970 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

12 พัฒนาตามนโยบายและจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2563 

50,000 21,450 
 
 
 
 
 
 
 

1.ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
จำนวน 2 ครั้ง 
2. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 2564 เพื่อเป็นคู่มอืในการ 
บริหารจัดการและการใช้งบประมาณ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

42.90 28,550 กลุ่มนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 

13 ติดตามตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียน 

73,620 15,360 
 
 
 
 
 
 

ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ
ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 55 แหง่
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการ
ปรับปรงุ แก้ไขการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
องค์กร และจัดทำรายงานการตรวจสอบ
ภายในเพื่อเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

20.86 58,260 ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 

14 วันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์  
ชาติ  ศาสนา  และประเพณีไทย 

162,000 45,920 
 

ดำเนินการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
ตามที่กำหนด  

28.34 116,080 กลุ่มอำนวยการ 
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ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
รวม 

เบิกจ่าย 
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 

เบิกจ่าย 
คงเหลือ กลุ่มผู้รับผิดชอบ 

15 การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้าใจ
หลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี
และเลื่อนวิทยฐานะ  

111,600 9,820 
 
 
 
 
 
 

ประชุมสัมมนาสร้างความเข้าใจให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในหลักเกณฑ์การประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 

8.79 101,780 กลุ่มบริหารงานบุคคล 

16 การสรรหาและการบรรจุแตง่ตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

100,000 13,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) ดำเนินการจดัทำรายละเอียดการย้าย/
โอน ข้าราชการครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัด
สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
2) จดัทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   
ปีการศึกษา  2564   
3)ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง
อัตราจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และ       
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ไว้เพื่อนำใช้ในการบริหารงานบคุคลให้มี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและเกิดผลดี
ต่อทางราชการ 
4) คัดเลือกอัตราจ้างตำแหน่งพนักงาน
ราชการ 
 

13.50 86,500 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
รวม 

เบิกจ่าย 
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 

เบิกจ่าย 
คงเหลือ กลุ่มผู้รับผิดชอบ 

17 การปฏิบัตงิานนักการพัฒนา  
(จิตอาสา) ตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

60,000 12,150 
 
 
 

 
 

ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย หลกัเกณฑ์ 
วิธีการแนวปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นแนว
เดียวกันแก่ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนละ 1 คน รวม 198 คน 
 

20.25 47,850 กลุ่มอำนวยการ 

18 เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ
จัดซื้อ จัดจ้าง 

60,000 37,000 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จัดอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและ
เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน จำนวน 
200 โรงเรียน ให้มีความรู ้
ความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารพัสด ุ
พ.ศ.2560 ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ 
อิเล็กทรอนิกส ์และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม 
สามารถดำเนินการตามระเบียบได้ 
ถูกต้อง 

61.66 23,000 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ 
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งบประมาณได้รับจัดสรรจากสำนักใน สพฐ. 
 

ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
รวม 

เบิกจ่าย 
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 

เบิกจ่าย 
คงเหลือ กลุ่มผู้รับผิดชอบ 

19 โครงการส่งเสริมโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนา
สมรรถนะพลเมอืงรุ่นใหม่ 

75,975 
- 
 
 

ยังไม่ดำเนินการ - 75,975 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
 

 
 

20 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับปฐมวัย ปงีบประมาณ 2564 

15,000 1,500 
 
 

-ประชุมครูแกนนำโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย จำนวน 1 วัน 
-นิเทศ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนใน
โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

10.00 13,500 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

21 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับประถมศกึษา 

39,360 - อยู่ระหว่างดำเนินการ - 39,360  

22 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ป.3  
ปีการศึกษา 2563 

69,220  

69,100   
 

1.ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ
ระดับสนามสอบและกรรมการระดับศูนย์
สอบประกอบด้วย ประธานสนามสอบ 
ตัวแทนศูนย์สอบและกรรมการตรวจ
เยี่ยมสนามสอบ จำนวน 200 คน ในวันที่ 
18 มีนาคม 2564  
2. ดำเนินการจัดสอบ NT ปีการศึกษา
2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ทั้งสิ้น 2,449 คน จำนวนโรงเรยีน 206 
โรงเรียน จำนวนสนามสอบ 170 สนาม
สอบ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 
3. จดัทำรายงานผลการทดสอบ 

99.82 120 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
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งบประมาณได้รับจัดสรรจากสำนักใน สพฐ. 

 
 

 
 

ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
รวม 

เบิกจ่าย 
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 

เบิกจ่าย 
คงเหลือ กลุ่มผู้รับผิดชอบ 

23 ประเมินด้านการอ่าน (RT) ป.1       
ปีการศึกษา 2563 

 55,985  55,920  
 
 
 
 
 
  
 

ดำเนินการประเมินการอ่าน (RT) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
จำนวน 202 โรงเรียน นักเรียน 2,290 คน 
จำแนกเป็น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 
จำนวน 201 โรงเรียน นักเรียน 2,276 คน 
และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 โรงเรียน 
นักเรียน จำนวน 17 คน 

99.88 65  กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

24 การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคณุภาพ 
พัฒนานักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัย 
พ.ศ.2560  ปกีารศึกษา 2563 

6,400 - 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - 6,400 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

25 นิเทศ ติดตามโรงเรียนโครงการคอน
เน็กซ์อีดีและโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนา 

21,000 - 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - 21,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

26 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
แนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรูแ้บบ 
Active Learning 

28,000 - 
 
 

ยังไม่ดำเนินการ - 28,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
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ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
รวม 

เบิกจ่าย 
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 

เบิกจ่าย 
คงเหลือ กลุ่มผู้รับผิดชอบ 

27 สนับสนุนดำเนินงานโครงการนำ
ผลการวิจัย  ไปใช้ประโยชน ์

42,000 - 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
 

42,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

29 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ระดับปฐมวัย รุ่นที่ 3   เพื่อรับตรา
พระราชทาน 

21,000 - 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
 
 

21,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

30 โครงการเรียนรูว้ิทยาการคำนวณและ
การออกแบบเทคโนโลยี เพื่อนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 

5,000 - 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

31 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอนภาษาไทย "เด็กไทยวถิีใหม ่อ่าน
ออกเขียนได้   ทุกคน" 

5,000 - 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

5,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

32 ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย 

8,000 

 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

8,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

33 ดำเนินงานโครงการยุวทูตความดี  
ฝึกจิตอาสา สานต่อปณิธานความดี 
ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย Covid-19 

5,700 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 

5,700 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 
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  หมายเหตุ  การดำเนินงานบางโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
     (Covid – 19)  

ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ 
รวม 

เบิกจ่าย 
ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 

เบิกจ่าย 
คงเหลือ กลุ่มผู้รับผิดชอบ 

34 สนับสนุนคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)    ในการวิจัย
ขับเคลื่อนนโยบายบูรณาการศกึษา 

3,000 - 
 
 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
 
 
 

3,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

35 ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียน
สุจริต ปีงบประมาณ 2564 

40,000 
 ยังไม่ดำเนินการ  

40,000 กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ 

36 สนับสนุนงบประมาณโรงเรียน
คุ้มครองเด็ก ประจำปี 2564 

5,000  อยู่ระหว่างดำเนินการ  5,000 กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศึกษา 

37 โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพตดิ  
ครั้งที่ 2 

98,000 - 
 

ยังไม่ดำเนินการ - 
 

98,000 กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศึกษา 

38 การสังเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 

10,000 
 อยู่ระหว่างดำเนินการร  

10,000 กลุ่มส่งเสริม 
การจดัการศึกษา 


