
                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                   

 

คำนำ 
 

   
 ตามท่ีสำนักงานเขตเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ไดจ้ัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  โดยมีโครงการ/แผนงานได้แก่  กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาสและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา จำนวน  4  โครงการ  กลยุทย์ที่ 2  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่  21  จำนวน  11
โครงการ  กลยุทธ์ที่ 3  เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  4 โครงการ  กลยุทธ์ที่  4  บริหรองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ  จำนวน  8 โครงการ     

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ได้กำหนดแนวทางในการติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  โดยได้สรุปผลการ
ดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  2563 – 31  มีนาคม 2564) มีผลการดำเนินงานตามเอกสารรายงานการ
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน  เพ่ือนำไปใช้
พัฒนาการศึกษา ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ในการจัดทำเอกสารฉบับนี้ 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                   

 

สารบัญ 
         หน้า 

ส่วนที ่1  รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏบิัติการ  ประจำปีงบประมาณ       1 
  พ.ศ. 2564 รอบ 6  เดือน  (1 ตุลาคม 2563 – 31  มีนาคม  2564)                                                                        

ส่วนที่ 2  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการที่ดำเนินการ             6 
ส่วนที่ 3  หนังสือแจ้งและรายละเอียดโครงการตามแผน ผลการดำเนินงานปฏิบัติการ       28 

  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และแบบรายงานผลการดำเนินโครงการ  
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รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5  รอบ 6 เดือน                                  

(1 ตุลาคม  2563 – 31  มีนาคม  2564) 
ลำดับที่ โครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ งบประมาณ 

ที่เบิกจ่ายแล้ว 
ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 การบริหารจัดการ
ลดและ คัดแยก
ขยะมูลฝอย                
เพ่ือองค์กร
คุณภาพ 

87,000    17,670  ผลการดำเนินงานกิจกรรม 
(1) ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 
     - จำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ  93  คน 
     - ระยะเวลา ตุลาคม 2563 -
กันยายน 2564 
 (2) ผลการดำเนินงานเชิง
คุณภาพ      
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 มีที่
เก็บขยะอย่างถูกสุขลักษณะ เป็น
ระเบียบแลดูสะอาด   ทำให้ผู้มา
ใช้บริการ ข้าราชการครู นักเรียน
หรือผู้มาติดต่องานอยากมาใช้
บริการ 

กลุ่มอำนวยการ 
นายอภิชาติ  

อ่อนมี 

2 เสริมสร้างพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา สำนักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 

149,400 23,100 ผลการดำเนินงานกิจกรรม 
(1) ผลการดำเนินงานปริมาณ 
      - จำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ โดยแยกรายละเอียด/
กิจกรรม ดังนี้ 
     1. ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 300 คน 
     2. ประชุมทางไกล พุธเช้า 
ข่าว สพฐ.จำนวน 15 คน 
     - ระยะเวลา  ตุลาคม 2563 -

กลุ่มอำนวยการ 
นางสาวจินตนา            
ชัยอัศวรักษ์นุกูล   
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ลำดับที่ โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

กันยายน 2564 
     1. ประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษา (รอบ 6 เดือนแรก) 
ดังนี้ 
      - วันที่ 26 พฤศจิกายน 
2563 จำนวน 1 วัน 
      - วันที่ 1 เมษายน 2564  
จำนวน 1 วัน 
      2. ประชุมทางไกล พุธเช้า 
ข่าว สพฐ.  จำนวน 15 คน (รอบ 
6 เดือนแรก) ดังนี้ 
      - วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563  
จำนวน 1 วัน 
      - วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563  
จำนวน 1 วัน 
      - วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563  
จำนวน 1 วัน 
      - วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  
จำนวน 1 วัน เป็นต้น 

3 การทดสอบทาง
การศึกษา
ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 

548,793.33 
สำนัก(สทศ.) 
เงินนอก
งบประมาณ 

 

511,100 
 

ผลการดำเนินงานกิจกรรม 
(1) ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 
     - จำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ ผู้เข้รับการทดสอบ  
3,428 คน 
     - ระยะเวลา                 
ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 
(2) ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ      
     นักเรียนในระดับชั้น

กลุ่มนิเทศฯ            
นายพิพัฒน์พงษ์ 

สมใจ 
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ลำดับที่ โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

ประถมศึกษาปีที่ 6 และ                      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 
2563  อย่างมีประสิทธิภาพ   

4 การประเมิน
ความสามารถด้าน
การอ่านของ
ผู้เรียน ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2563 

 

69,470 
สำนักงาน
ทดสอบ

การศึกษา 

69,470 
 

ผลการดำเนินงานกิจกรรม 
(1) ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 
     - จำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้า
สอบ 249 แห่ง เข้าสอบคบทุก 
โรงเรียน นักเรียนที่สอบจำนวน 
3,438 คน (แบ่งเป็นนักเรียนปกติ 
3,292 คน นักเรียนพิเศษ 146 
คน) 
    - ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - 
เมษายน 2564 (สอบ RT วันที่ 
18 มีนาคม 2564) 
(2) ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ      
     - ทั้ง 249 โรงเรียนที่เป็น
สนามสอบประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ได้ครบถ้วนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลุ่มนิเทศฯ 
นายคีระคิน                
คำหนองไผ่              
นางสมปอง            
จักรโนวัน 

นายพิพัฒน์พงษ์ 
สมใจ 

5 การประเมิน
คุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่3 ปี

105,490 

จาก สพฐ.  
82,905 บาท  
โครงการ

105,490 

  
ผลการดำเนินงานกิจกรรม 
(1) ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 
     - จำนวนเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ  โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น

กลุ่มนิเทศฯ 
นางสมปอง            
จักรโนวัน 
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ลำดับที่ โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษา 2563 
 

บริหาร
สำนักงานเขต
พ้ืนที่
การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
จำนวน  
22,585 บาท 

 

ประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 252 
โรงเรียน  นักเรียนที่เข้าสอบ 
3,892 คน นักเรียนพิเศษ 1,117 
คน       
    - ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – 
เมษายน 2564            (สอบ 
NT วันที่ 24 มีนาคม  2564) 
(2) ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ      
     - การประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี
การศึกษา 2563  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 

6 การพัฒนา
คุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัย 
ปีงบประมาณ 

2564 

61,800 
- สพป.
ขอนแก่น เขต 
5 จำนวน 
40,000 บาท 
- โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศ
ไทย (สพฐ.
จัดสรร) จำนวน 
15,000 บาท 
- สพฐ.จัดสรร
ในการประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย จำนวน 
6,800 บาท 

55,000 ผลการดำเนินงาน . 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

       ครูผู้สอนปฐมวัยใน
โรงเรียนครบเกณฑ์ต้อง 

ส่งผลงานฯที่มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถจัดกิจกรรมได้ตามเกณฑ์
ที่กำหนด และมีคะแนนการ
ประเมินผลงาน ผ่านได้รับตรา
พระราชทาน จำนวน 46 โรงเรียน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
         โรงเรียนในสังกัดที่จัด
การศึกษาปฐมวัย                
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ลำดับที่ โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

 
 

จำนวน 243 โรงเรียนได้
ดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยทุกชั้น และผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
สรุปได้ดังนี้ 
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