
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



คํานํา 
 

   

 ตามท่ีสํานักงานเขตเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  โดยมีโครงการ/แผนงานไดแก  กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมโอกาสและความเทาเทียมทาง

การศึกษา จํานวน  4  โครงการ  กลยุทยท่ี 2  ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี  21  จํานวน  11

โครงการ  กลยุทธท่ี 3  เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  4 โครงการ  กลยุทธท่ี  4  บริหรองคกรสู

ความเปนเลิศ  จํานวน  8 โครงการ     

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ไดกําหนดแนวทางในการติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  โดยไดสรุปผลการ

ดําเนินงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม  2563 – 31  มีนาคม 2564) มีผลการดําเนินงานตามเอกสารรายงานการ

กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564  รอบ 6 เดือน  เพ่ือนําไปใช

พัฒนาการศึกษา ขอขอบคุณผูมีสวนเก่ียวของทุกทาน ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี  ในการจัดทําเอกสารฉบับนี้ 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 



 

 

 

 

 

สารบัญ 
         หนา 

สวนท่ี 1  รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏบัิติการ  ประจําปงบประมาณ       1 

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

สวนท่ี 2  แบบรายงานผลการดําเนินโครงการท่ีดําเนินการ             7 

สวนท่ี 3  หนังสือแจงและรายละเอียดโครงการตามแผน ผลการดําเนินงานปฏิบัติการ       28 

  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 และแบบรายงานผลการดําเนินโครงการ  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                   

 



รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5  รอบ 6 เดือน                                  

(1 ตุลาคม  2563 – 31  มีนาคม  2564) 

ลําดับท่ี โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีเบิกจายแลว 

ความกาวหนาการดําเนินงาน/

ปญหาและอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบ 

1 การบริหารจัดการ

ลดและ คัดแยก

ขยะมูลฝอย                

เพ่ือองคกร

คุณภาพ 

87,000    17,670  ความกาวหนาการดําเนินงาน 

(1) ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ 

     - จํานวนเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ  93  คน 

     - ระยะเวลา ตุลาคม 2563 -

กันยายน 2564 

 (2) ผลการดําเนินงานเชิง

คุณภาพ      

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีท่ี

เก็บขยะอยางถูกสุขลักษณะ เปน

ระเบียบแลดูสะอาด   ทําใหผูมา

ใชบริการ ขาราชการครู นักเรียน

หรือผูมาติดตองานอยากมาใช

บริการ 

ปญหาและอุปสรรค - 

ขอเสนอแนะ - 

กลุมอํานวยการ 

นายอภิชาติ  

ออนมี 

2 เสริมสรางพัฒนา

ศักยภาพผูบริหาร

สถานศึกษาและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา

149,400 23,100 ความกาวหนาการดําเนินงาน 

 (1) ผลการดําเนินงานปริมาณ 

      - จํานวนเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ โดยแยกรายละเอียด/

กิจกรรม ดังนี้ 

     1. ประชุมผูบริหาร

สถานศึกษา จํานวน 300 คน 

กลุมอํานวยการ 

นางสาวจินตนา            

ชัยอัศวรักษนุกูล   

1 
 



ลําดับท่ี โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีเบิกจายแลว 

ความกาวหนาการดําเนินงาน/

ปญหาและอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบ 

ประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 
     2. ประชุมทางไกล พุธเชา 

ขาว สพฐ.จํานวน 15 คน 

     - ระยะเวลา  ตุลาคม 2563 -

กันยายน 2564 

     1. ประชุมผูบริหาร

สถานศึกษา (รอบ 6 เดือนแรก) 

ดังนี้ 

      - วันท่ี 26 พฤศจิกายน 

2563 จํานวน 1 วัน 

      - วันท่ี 1 เมษายน 2564  

จํานวน 1 วัน 

      2. ประชุมทางไกล พุธเชา 

ขาว สพฐ.  จํานวน 15 คน (รอบ 

6 เดือนแรก) ดังนี้ 

      - วันพุธท่ี 9 ธันวาคม 2563  

จํานวน 1 วัน 

      - วันพุธท่ี 16 ธันวาคม 2563  

จํานวน 1 วัน 

      - วันพุธท่ี 23 ธันวาคม 2563  

จํานวน 1 วัน 

      - วันพุธท่ี 30 ธันวาคม 2563  

จํานวน 1 วัน เปนตน 

ปญหาและอุปสรรค - 

ขอเสนอแนะ - 
3 การทดสอบทาง

การศึกษา

ระดับชาติข้ัน

548,793.33 

สำน ัก(สทศ.) 

เงินนอก

511,100 

 
ความกาวหนาการดําเนินงาน 

 (1) ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ 

     - จํานวนเปาหมายท่ีเขารวม

กลุมนิเทศฯ            

นายพิพัฒนพงษ 

สมใจ 

2 
 



ลําดับท่ี โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีเบิกจายแลว 

ความกาวหนาการดําเนินงาน/

ปญหาและอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบ 

พ้ืนฐาน (O-NET) 

ปการศึกษา 2563 

งบประมาณ 

 
โครงการ ผูเขรับการทดสอบ  

3,428 คน 

     - ระยะเวลา                 

ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 

(2) ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ      

     นักเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 และ                      

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดรับการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปการศึกษา 

2563  อยางมีประสิทธิภาพ   

ปญหาและอุปสรรค - 

ขอเสนอแนะ - 

 

4 การประเมิน

ความสามารถดาน

การอานของ

ผูเรียน ชั้นประถม 

ศึกษาปท่ี 1 ป

การศึกษา 2563 
 

69,470 

สํานักงาน

ทดสอบ

การศึกษา 

69,470 

 
ความกาวหนาการดําเนินงาน 

 (1) ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ 

     - จํานวนเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ โรงเรียนท่ีมีนักเรียนเขา

สอบ 249 แหง เขาสอบคบทุก 

โรงเรียน นักเรียนท่ีสอบจํานวน 

3,438 คน (แบงเปนนักเรียนปกติ 

3,292 คน นักเรียนพิเศษ 146 

คน) 

    - ระยะเวลา ตุลาคม 2563 - 

เมษายน 2564 (สอบ RT วันท่ี 

18 มีนาคม 2564) 

(2) ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ      

     - ท้ัง 249 โรงเรียนท่ีเปน

กลุมนิเทศฯ 

นายคีระคิน                

คําหนองไผ              

นางสมปอง            

จักรโนวัน 

นายพิพัฒนพงษ 

สมใจ 
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ลําดับท่ี โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีเบิกจายแลว 

ความกาวหนาการดําเนินงาน/

ปญหาและอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบ 

สนามสอบประเมินความสามารถ

ดานการอานของผูเรียน ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 

2563 ไดครบถวนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ปญหาและอุปสรรค - 

ขอเสนอแนะ  

-การวางแผนเรื่องการรับเอกสาร

หลังจากเสร็จสิ้นการสอบของ

สนามสอบแลวใหดีข้ึน 
5 การประเมิน

คุณภาพผูเรียน 

(NT) ชั้นประถม 

ศึกษาปท่ี 3 ป

การศึกษา 2563 
 

105,490 

จาก สพฐ.  

82,905 บาท  

โครงการ

บริหาร

สํานักงานเขต

พ้ืนท่ี

การศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ 

จํานวน  

22,585 บาท 
 

105,490 

  

ความกาวหนาการดําเนินงาน 

 (1) ผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ 

     - จํานวนเปาหมายท่ีเขารวม

โครงการ  โรงเรียนท่ีมีนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 252 

โรงเรียน  นักเรียนท่ีเขาสอบ 

3,892 คน นักเรียนพิเศษ 1,117 

คน       

    - ระยะเวลา ตุลาคม 2563 – 

เมษายน 2564            (สอบ 

NT วันท่ี 24 มีนาคม  2564) 

(2) ผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ      

     - การประเมินคุณภาพผูเรียน 

(NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ป

การศึกษา 2563  เปนไปดวย

ความเรียบรอย 

ปญหาและอุปสรรค - 

กลุมนิเทศฯ 

นางสมปอง            

จักรโนวัน 
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ลําดับท่ี โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีเบิกจายแลว 

ความกาวหนาการดําเนินงาน/

ปญหาและอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบ 

ขอเสนอแนะ  

- การประชาสัมพันธการ

ดําเนินการจัดสอบใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพอยางท่ัวถึง 
6 การพัฒนา

คุณภาพการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

ปงบประมาณ 

2564 

61,800 

- สพป.

ขอนแกน เขต 

5 จํานวน 

40,000 บาท 

- โครงการบาน

นักวิทยาศาสตร

นอย ประเทศ

ไทย (สพฐ.

จัดสรร) จํานวน 

15,000 บาท 

- สพฐ.จัดสรร

ในการประเมิน

พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย จํานวน 

6,800 บาท 

 

 

55,000 ความกาวหนาการดําเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมโครงการ

บานนักวิทยาศาสตรนอย 

ประเทศไทย 

       ครูผูสอนปฐมวัยใน

โรงเรียนครบเกณฑตอง 

สงผลงานฯท่ีมีความรูความเขาใจ

สามารถจัดกิจกรรมไดตามเกณฑ

ท่ีกําหนด และมีคะแนนการ

ประเมินผลงาน ผานไดรับตรา

พระราชทาน จํานวน 46 โรงเรียน 

คิดเปนรอยละ 100 

กิจกรรมท่ี 2 ประเมินพัฒนาการ

เด็กปฐมวัย ปการศึกษา 2563 

         โรงเรียนในสังกัดท่ีจัด

การศึกษาปฐมวัย                

จํานวน 243 โรงเรียนได

ดําเนินการประเมินพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัยทุกชั้น และผลการ

ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สรุปไดดังนี้ 
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ลําดับท่ี โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีเบิกจายแลว 

ความกาวหนาการดําเนินงาน/

ปญหาและอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบ 

 
ปญหาและอุปสรรค  

1.ไมมีงบประมาณสนับสนุน

โรงเรียนในสังกัด  ทําใหการขยาย

ผลไปยังศูนยเครือขายทําไดไมเต็ม

พ้ืนท่ี 

2.ครูผูสอนปฐมวัยบางสวนไมมี

ประสบการณในการจัดกิจกรรม

สงผลใหจัดกิจกรรมไดไมเต็มท่ี  

3.ผูบริหารสถานศึกษายังไมเขาใจ

วิธีการจัดประสบการณ  จึงใหการ

สนับสนุนไมเต็มท่ี 
ขอเสนอแนะ  

1.ควรจัดสรรงบประมาณในการ

พัฒนาครูผูสอนในดานการการจัด

ประสบการณการเรียนรูสําหรับ

ครูท่ีไมเคยจัดการเรียนการสอน

ปฐมวัย 

2.ผูบริหารสถานศึกษาตองดูแล

และเอาใจใสและนิเทศ  กํากับ

ติดตามอยางตอเนื่อง 

3.คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม 
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ลําดับท่ี โครงการ/

กิจกรรม 

งบประมาณ งบประมาณ 

ท่ีเบิกจายแลว 

ความกาวหนาการดําเนินงาน/

ปญหาและอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

ผูรับผิดชอบ 

ควรดําเนินการตลอดปการศึกษา 
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