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รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564   
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2563 – เดือนมีนาคม 2564) 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
 สพฐ. เบิกจ่าย สพป. เบิกจ่าย คงเหลือ 

ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

1 สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข 30,000 0      √  

2 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 408,000 0      √  
3 ทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน 70,000 0      √  
4 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

ปีงบประมาณ 2564 
5,000 0 

10,000 0 10,000 
    

5 การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  
ปีงบประมาณ  2564 

  
80,000 40,000 40,000 

 √   

6 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning    2,500 0 2,500     
7 พัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ    100,000 80,000 20,000  √   

8 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที ่21 ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 2560)ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 

  

50,000 0 50,000 

  √  

9 อ่านออก เขียนได้  ลายมือสวย   25,000 0 25,000   √  
10 คัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล

พระราชทาน ระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน  ประจ าป2ี564 
8,000 0 

   
    

11 การด าเนินงานการรับนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2564 11,000 11,000        
12 เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดชู่วยเหลือนักเรียน 30,000 0        
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
 สพฐ. เบิกจ่าย สพป. เบิกจ่าย คงเหลือ 

ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

13 ก ากับติดตามการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา 
ช่วงเทศกาลวนัส าคัญ 

  
40,000 0 40,000 

√    

14 บ้าน สพฐ. อุ่นไอรักเพื่อเด็กไทย   100,000 40,000 60,000  √   

15 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อส่งเสริมอาชีพ 
การมีงานท าและการแนะแนวการศึกษาต่อ  

  
30,000 0 30,000 

  √  

16 พัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงานขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

  
50,000 50,000 0 

√    

17 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ชั้นต่ ากว่าสายสะพายประจ าป ี2564 ให้แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่ได้รบั
พระราชทาน ประจ าปี 2561 - 2564 

  

30,000 0 50,000 

√    

18 ประเมินประสิทธิภาพและประสทิธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  
100,000 0 100,000 

  √  

19 พัฒนาการบริหารอัตราก าลงัข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  
40,000 0 40,000 

  √  

20 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ครู
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา ศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะการ
คิดวิเคราะห์โครงงานและความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 

 

 

40,000 0 40,000 

  √  

21 อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงานด้าน
การพัสดุแนวใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจา้ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” และการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียน 

 

 

141,900 0 141,900 

  √  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
 สพฐ. เบิกจ่าย สพป. เบิกจ่าย คงเหลือ 

ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

22 ประชุมสัมมนาขา้ราชการผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
ปีงบประมาณ 2564  

  
23,000 0 23,000 

  √  

23 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   310,000 310,000 0 √   

 

24 การพัฒนาลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชั่วคราว ต าแหน่งนักการ
ภารโรง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธผิลในการ
ปฏิบัตงิาน  ปีงบประมาณ  2564 

  40,000 0 40,000   √ 
 

25 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชเูกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครูด ี
ศรีกาฬสินธุ์ เขต 2 

  30,000 0 30,000   √ 
 

26 ประชุมสัมมนาทางวิชาการผู้บรหิารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 2   200,000 0 200,000   √ 

 

27 ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และสหกรณ์โรงเรียนสู่การปฏบิตัิ 

18,000 8,000 20,000 0 20,000  √  
 

28 พัฒนา ปรับปรุงเครือข่ายระบบ DLTV โรงเรียนใน
โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

137,000 0       
 

29 โรงเรียนนวัตกรรม  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ PBL จิต
ศึกษาและ PLC 

  50,000 0 50,000   √ 
 

30 การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการสรา้งแบบทดสอบ
การคิดค านวณ การพฒันาข้อสอบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการจัดท าธนาคารข้อสอบ 

  30,000 0 30,000   √ 
 

31 นิเทศติดตามผลและประเมินผลอาหารกลางวันใน
สถานศึกษา 

  15,000 15,000 0 √   
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
 สพฐ. เบิกจ่าย สพป. เบิกจ่าย คงเหลือ 

ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

32 การติดตามผลการด าเนนิการจดักิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา 

  15,000 0 15,000   √ 
 

33 นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   255,100 89,900 165,200  √   
34 การติดตามและรายงานผลการบริหารจัดการของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  100,000 0 100,000   √ 

 

35 พัฒนาและยกระดบัคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก   30,000 0 30,000   √  
36 การจัดท าแผนปฏบิัติการประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ.2564   50,000 43,000 7,000  √   
37 พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  40,000 0 40,000   √ 

 

38 พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2   30,000 0 30,000   √  

39 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  30,000 0 30,000   √ 
 

40 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน 

  40,000 0 40,000   √ 
 

41 การติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษา
ของส านักงานส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ตาม
มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
ประจ าปี 2564  

  30,000 0 30,000   √ 

 

42 ส านักงานน่าอยู ่น่าท างาน   150,000 150,000 0   √  
43 การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา    40,000 10,575 29,425  √   
44 พัฒนาและขับเคลื่อนโรงเรียนคณุภาพประจ าต าบล   2,500 0 2,500   √  
45 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา  

(ก.ต.ป.น. ปีงบประมาณ 2564) 
  160,000 38,240 121,760  √  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
 สพฐ. เบิกจ่าย สพป. เบิกจ่าย คงเหลือ 

ด าเนินการ 
เรียบร้อยแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ 
ด าเนินการ 

46 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (กิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) 

200,000 0       
 

47 ประชุมผูบ้ริหารโรงเรียน และประชุมรองผู้อ านายการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

  120,000 113,200 6,800  √  
 

48 การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
และการสอบคัดเลือกบุคคล และข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งต่าง ๆ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  100,000 0 100,000   √ 

 

49 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามภารกิจและ
นโยบายเร่งเด่วนระหว่างป ี

  650,000 0 650,000   √ 
 

  
รวมงบประมาณตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
917,000 19,000 3,400,000 979,915 2,420,085 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  ปีงบประมาณ  2564 
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประคอง    จุลสอน 
3.กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (    )  ไตรมาส 1 ( √   )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3 (    )  ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(  ) ด าเนินการแล้วเสร็จ (  /  ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีนโยบายพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ในปีงบประมาณ 2564 ต่อเนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือสนองนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน โดยมีการขยายผลและต่อยอดให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาระดับปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคน เพ่ือให้จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ โดยการก ากับ 
ดูแล ส่งเสริมอย่างใกล้ชิด และสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัว ในการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กปฐมวัย  
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบาย จุดเน้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 รวมทั้งเป็นการจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับหลักการ
และแนวคิดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  ปีงบประมาณ 2564 ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

7.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการปฐมวัย 
 7.2 เพ่ือส่งเสริมต่อยอดโรงเรียนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และโรงเรียนตามโครงการ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
 7.3 เพ่ือประเมินเด็กปฐมวัย หลังจบการศึกษาปีการศึกษา 2563 
8.เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 
    8.1.1 ครูผู้สอนปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับปฐมวัยตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและโรงเรียนตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี ได้
อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนารูปแบบในการพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
ตามบริบทของตนเอง ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  8.1.2  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการจัดประสบการณ์จ านวน 165 โรงเรียน 
 8.2  เชิงคุณภาพ 
  8.2.1 ครูผู้สอนในการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย และจัดกิจกรรมให้เด็กปฐมวัยมีคุณภาพ 
                8.2.2 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ 
9. งบประมาณทีด่ าเนินการ/เบิกจ่าย 

(      ) งบประมาณ สพป. จ านวน ...80,000......บาท  เบิกจ่าย...........40,000................ บาท  
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(     ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน  20,600 บาท เบิกจ่าย 20,600 บาท  
(     ) หน่วยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน...........-.........บาท เบิกจ่าย..........-.............บาท    

 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) จึงเลื่อนการจัดประชุม/การอบรม 
10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยทุกคนโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยสามารถน าองค์ความรู้จัดประสบการณ์สู่ห้องเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  เชิงผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับคุณภาพ ระดับ 3 
(ดี) ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 
11.ขัน้ตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

กิจกรรมที่ 1 การประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  
2560 ปีการศึกษา 2563   (ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 
 กิจกรรมที่ 2  อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพ้ืนฐานให้กับโรงเรียนรุ่นที่ 1-9 และประเมินผลงานเพ่ือขอรับตรา
พระราชทาน ตามโครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 
 กิจกรรมที่ 3  อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อตามแนวคิดมอนเตสซอรี     (รอด าเนินการ) 
12.ปัญหา อุปสรรค 
       สภาวการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) 
13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

13.1  ผลจากการประเมินน าไปปรับปรุงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
13.2  เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

14.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร ใน
ปีงบประมาณ 2564  
 (    ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย หรือ…………………(ระบุ)............................ 
 ( √  ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก เป็นโครงการที่ต้องพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
 

      (ลงชื่อ)  ประคอง  จุลสอน ผู้รายงาน 
                   (นางประคอง    จุลสอน) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
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ภาพการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
การพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย  ปีงบประมาณ  2564 

5 มีนาคม 2564 ประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่เรียนจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2563 

 
กิจกรรมการประเมินเด็กปฐมวัย 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  

 

การทดลองตามโครงการ และ กิจกรรมการประเมินเพ่ือรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
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แบบก ากับติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)  

ไตรมาส 1 (ต.ค.63- ธ.ค.63) , ไตรมาส 2 (ม.ค.64-มี.ค.64) 
1.ชื่อโครงการ... ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ.  
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก 
3.กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (   ) ไตรมาส 1    ( / )  ไตรมาส 2 (   ) ไตรมาส 3    (   ) ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(  ) ด าเนินการแล้วเสร็จ (  /  ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 
 ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ซึ่งเป็น
นโยบายที่สอดรับกับค ากล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ  และได้
มาตรฐานตามบริบทของตนเอง สร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เกิดความเท่าเทียมและ
ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน เป็นต้นแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพ โรงเรียนสามารถให้บริการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูมีความพร้อมด้าน
สมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการบริหารการจัดการสถานศึกษาของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ซึ่งถือเป็น
หลักประกันกับชุมชนว่า โรงเรียนคุณภาพเหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับความรู้ กระบวนการและ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการธ ารงตน ด ารงชีวิตในการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการ
เรียนรู้ของชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อม่ันและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน น าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน ร่วมกันจัด
กิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพโดยเริ่มใน
ปีงบประมาณ 2562 จะเริ่มด าเนินการขับเคลื่อนในโรงเรียนประถมศึกษา ระดับต าบลก่อน และปีงบประมาณ 2563 
พัฒนาไปสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับอ าเภอ โรงเรียนพ้ืนที่พิเศษ (Stand Alone) ตามล าดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการ
พัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบอย่างแท้จริง 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดด้ าเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ให้บรรลุตามเป้าหมายในปีการศึกษา  2563  โดยเร่งด าเนินการโครงการให้เป็น
รูปธรรม การพัฒนาเร่งด่วนด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารโดยเฉพาะส่งเสริมให้มีห้องเรียนคุณภาพในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ เน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา  ครูบุคลากรทางการศึกษา  และ
นักเรียนให้เกิดผล เพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงยุคสมัย ไทยแลนด์ 4.0 ที่ยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านการจัดการศึกษาของ
ประเทศต่อไป  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปี
การศึกษา 2563 และให้มีการพัฒนาโรงเรียนให้มีมาตรฐานตามบริบทของตนเอง  ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ และสามารถให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้น า สู่การปฏิบัติ และเกิดประสิทธิผล  
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ตามแนวทาง Active learning ของโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลและโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
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 2. เพื่อพัฒนาให้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูนักเรียน มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้มาตรฐานทดสอบ
ตามท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดตามกรอบ (CEFR) 
 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดห้องเรียนคุณภาพอันเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อน าไปใช้จัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษที่
มีคุณภาพใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มคีุณภาพของชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

8. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนทั่วไปจ านวน 165 โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือสื่อสาร ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 เชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละของห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษที่ได้รับการประเมินคุณภาพ อันเป็นแบบอย่าง 
ทีด่ี สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่มีคุณภาพเป็นศูนย์รวมการศึกษาเรียนรู้ ที่มคีุณภาพของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
       2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน มีทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ได้มาตรฐานทดสอบตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตามกรอบ (CEFR) 
9. งบประมาณทีด่ าเนินการ/เบิกจ่าย 

 (  / ) งบประมาณ สพป. จ านวน ....100,000.... บาท เบิกจ่าย......80,000..... บาท  
 (   ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน .. ….…..บาท เบิกจ่าย ....... บาท  
(   ) หน่วยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน...........-.........บาท เบิกจ่าย..........-.............บาท    
 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ เนื่องจาก...... (ยังต้องใช้ในการจัดท าโล่ รางวัล  
และเกียรติบัตร) 
10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) โรงเรียนทุกโรงด าเนินงานตามมาตรฐานห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1.โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด าเนินงานตามมาตรฐาน ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ทุกด้านในระดับ
ดีมาก โดยบุคคลากรทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้ เข้าใจน าสู่การปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มี
ความเข้มแข็ง มีกระบวนการท างานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นระบบ มีการนิเทศ ติดตาม PLC ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ทุกโรงมีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ ในการ ส่งเสริม พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 2. เขตพ้ืนที่การศึกมีห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้  
11.ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 กิจกรรมที่ 1..การนิเทศ ก ากับ ติดตามการน ามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพสู่การปฏิบัติของโรงเรียนทุกโรง 
 กิจกรรมที่ 2 งาน PLC (เสวนา) และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ
ระดับศูนย์ DQEC 
 กิจกรรมที่ 3 งาน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) ห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษระดับศูนย์ DQEC 
12.ปัญหา อุปสรรค 
       ปัญหาและ อุปสรรคในการด าเนินงาน  ความรู้  ความสามารถ  ความพร้อม ของ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนาภาษาอังกฤษ   
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13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการด าเนินงานที่ต่อเนื่องห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนา 
ตนเองด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร อย่างทั่วถึงทุกคน 
14.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร ใน
ปีงบประมาณ 2564  
 (    ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย หรือ…………………(ระบุ)............................ 
 ( √  ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก เป็นโครงการที่ต้องส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนา ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร อย่างทั่วถึงทุกคน 

 
     ลงช่ือ)   สกุลัญา  ภผูิวโคก  ผูร้บัผิดชอบโครงการ/ รายงาน 

                     (นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก.) 
                     ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 

รูปภาพกิจกรรม โครงการห้องเรียนคุณภาพภาษาอังกฤษ 
การเปิดงานงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  Symposium  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   

วันที่  4  มีนาคม 2564    ณ. โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 

 

 

 



13 
 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
1.ชื่อโครงการ  การด าเนินงานการรับนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2564 
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปวีณ์กร  ภูกาสอน 
3.กลยุทธ์ที ่3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (  /  )  ไตรมาส 1 (    )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3 (    )  ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(  / ) ด าเนินการแล้วเสร็จ (    ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่เด็กทุก
คนที่มีความประสงค์ท่ีจะเข้าเรียนในสถานศึกษา ในสังกัดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมการก าหนดนโยบาย และ 
แนวปฏิบัติในการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จึงพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องจากปีท่ี
ผ่านมา  เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาประกาศรับนักเรียน  เพ่ือการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าเรียน และได้
เข้ารับการศึกษาต่ออย่างทั่วถึง และเป็นธรรม  สถานศึกษาควรด าเนินการรับนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ได้ตระหนักถึงการทีจ่ะส่งเสริมและพัฒนาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ของสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการรับ
นักเรียนตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดอย่างมีคุณภาพ 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับสถานศึกษาและบุคลากรได้เข้าใจกระบวนการรับนักเรียน 

ตามนโยบาย  และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
2.เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับนักเรียน มีกระบวนการในการปฏิบัติงานในการรับนักเรียนอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
3.เพ่ือก ากับติดตามการรายงานการรับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด  ทั้ง 5  อ าเภอ  ( 9 ศูนย์) 

  

8.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ   ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาหรือครูผู้รับผิดชอบ  จ านวน  165  คน 
บุคลากรทีร่ับผิดชอบ   จ านวน   15  คน 
  เชิงคุณภาพ     -  เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 100 % 
9. งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 
(      ) งบประมาณ สพป. จ านวน .......... บาท  เบิกจ่าย.. ......  บาท  
(     ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน... 11,000. บาท เบิกจ่าย. 11,000.. บาท  
(     ) หน่วยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน....................บาท เบิกจ่าย.......................บาท    
 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ..................-....................................................... 
10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output)  
  ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 10 คน 1 ครั้งเพื่อรับทราบ
นโยบายของสพฐ.และแนวทางการรับนักเรียน  ลงพื้นที่พิจารณาการรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ 1 ครั้ง 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome 
  การรับนักเรียนเป็นไปตามตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 เด็กที่มีความประสงค์เข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เข้าเรียน
อย่างทั่วถึง สถานศึกษาและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ  
11. ขันตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 
 2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือรับทราบนโยบายของสพฐ.และแนวทางการรับนักเรียน 
 3. ลงพื้นที่พิจารณาการรับนักเรียนอนุบาล 3 ขวบ 
 4. เสนอศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือพิจารณาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564  
12.ปัญหา อุปสรรค 
  ..................................................        
13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
14.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร ใน
ปีงบประมาณ 2564  
 (  /  ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย ตามโครงการ   หรือ… ระบุ)............................ 
 (   ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก .............................................................................................. ...... 

 
    (ลงชื่อ) ปวีณ์กร  ภูกาสอน  ผู้รายงาน 

                    (นางปวีณ์กร  ภูกาสอน) 
                                           ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการรับนักเรียน 
 วันท่ี 22 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2564  

 
ประชุมคณะอนุพัฒนาการศึกษาเพื่อเสนอพิจารณาการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
1.ชื่อโครงการ  ก ากับติดตามการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันส าคัญ 
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชุมพล  ภูครองตา 
3.กลยุทธ์ที ่3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (    )  ไตรมาส 1 (  /  )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3 (    )  ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(  / ) ด าเนินการแล้วเสร็จ (    ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2547 ได้ก าหนดขั้นตอน
และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติต่อเด็กให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้เด็กได้รับการอุปการะเลี้ยงดู 
อบรมสั่งสอน และมีพัฒนาการที่เหมาะสม อันเป็นการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันสังคมและครอบครั ว รวมทั้ง
ป้องกันไม่ให้เด็กถูกทารุณกรรมตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบหรือถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรมมีการปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครองเด็กระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและอนุสัญญา
ว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 ในการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติภารกิจตามหมวด7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นบุคคลที่ส าคัญยิ่งในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  โดยระเบียบ
คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 5 พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง บัตร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  จะต้องผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ฉะนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดและแนวทางดังกล่าว  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  จึงได้จัดท ากิจกรรมก ากับติดตามการดูแลพฤติกรรมของ
นักเรียนนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันส าคัญ ขึ้น 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด 
เจตนารมณ์ และแนวทางในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 2. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
8.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  เจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 30 คน ดังนี้ 
     1. ก ากับ ติดตาม เฝ้าระวังในช่วงเทศกาลส าคัญตลอดปีการศึกษา 2564 
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     2. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สพป.กส. 2 ทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 

    1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา แก้ไขปัญหาแนวทางการประสานการปฏิบัติงาน
กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงจุดเป้าหมาย 
     2. พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติงานส่งเสริม 
ความประพฤติ นักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9. งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 
(  /  ) งบประมาณ สพป. จ านวน 40,000 บาท  เบิกจ่าย.  40,000  บาท  
(     ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน....-....บาท เบกิจ่าย......-........บาท  
(     ) หน่วยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน....................บาท เบิกจ่าย.......................บาท    
 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ..................-....................................................... 
10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ก ากับดูแลตรงจุดเสี่ยง 2 ครั้ง 
ได้แก่วันลอยกระทง และวันวาเลนไทน์ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome 
  พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ก ากับดูแลตรงจุดเสี่ยงรวมทั้ง
แนวทางการประสานการปฏิบัติงานกับผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม  สามารถ
ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดมีการด าเนินงานด าเนินกิจกรรมเฝ้าระวังในเทศกาลวันส าคัญ
วันวาเลนไทน์ และนักเรียนได้รับความรู้ ส่งเสริมสร้างสรรค์กิจกรรมวันเทศกาลวันส าคัญ 
11. ขันตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 1.แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมวางแผน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
 2.พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนออกตรวจเฝ้าระวังพ้ืนที่เสี่ยงในช่วงเทศกาลวันส าคัญ 
วันลอยกระทงและวันวาเลนไทน์ 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ การประสานงานกับเครือข่ายได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายร่วมออกตรวจและฝ้าระวัง
ได้แก่ ต ารวจ อปพร.ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง 
12.ปัญหา อุปสรรค   
  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการในบางกิจกรรมมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตาม ขั้นตอนได้
เท่าท่ีควร และไม่ครบตามแผนการที่ก าหนด ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับเนื้อหาในด้านต่าง ๆ ไม่ครบตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนในสังกัดครบทุกโรงเรียน  
 2. ควรมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการด าเนินโครงการให้ครอบคลุมกับงาน เมื่อถึงเวลาด าเนินโครงการจะได้ไม่เกิด
ปัญหาระหว่างการปฏิบัติงาน  
 3. ควรให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นการสร้างเสริมพฤติกรรมและปลูกจิตส านึกที่ดี 
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14.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร ใน
ปีงบประมาณ 2564  
 (   ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย หรือ…ตามวัตถุประสงค์  ( ระบุ)............................ 
 (  / ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก เป็นการส่งเสริมพฤติกรรม ปลูกจิตส านึกและสร้างความปลอดภัยให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ให้มีวิถีชีวิตที่ดีในสภาพสังคมปัจจุบัน  
 

    
      (ลงชื่อ)      ชุมพล  ภูครองตา       ผู้รายงาน 

                   (นายชุมพล  ภูครองตา) 
                                         ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงาน 
ตามโครงการก ากับติดตามการดูแลพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา ช่วงเทศกาลวันส าคัญ 

ประชุมคณะกรรมการและออกตรวจเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยง 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
1.ชื่อโครงการ  บ้านสพฐ. อุ่นไอรักเพ่ือเด็กไทย 
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชุมพล  ภูครองตา 
3.กลยุทธ์ที ่3 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (    )  ไตรมาส 1 (  /  )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3 (    )  ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(   ) ด าเนินการแล้วเสร็จ (  /  ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 
 การเอาใจใส่นักเรียนอย่างทั่วถึงและเป็นระบบมีกระบวนการท างานที่มีคุณภาพและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
จะส่งผลถึงการพัฒนาเด็กให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพเป็นทรัพยากรบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรมและมีชีวิตที่สงบสุข ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ต้องการให้นักเรียนเก่ง ดี มีสุข โดย
การร่วมมือกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครองของนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การศึกษานักเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงก าหนดกิจกรรมโครงการ                    สร้าง
บ้านให้กับนักเรียน ที่มีความประพฤติดี มีความมุ่งมั่นเอาใจใส่ต่อการเรียน บิดา มารดาหรือผู้ปกครองไม่มี         ที่อยู่
อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคง ไม่มีความปลอดภัย หรือมีความเสี่ยงต่อการด ารงชีวิต บิดามารดาไม่มีรายได้ประจ า
หรือมีรายได้น้อยแต่มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการบ้าน สพฐ. อุ่นไอรักเพ่ือเด็กไทย จ านวน 9  หลัง ให้
นักเรียนมีบ้านที่อบอุ่นมั่นคงแข็งแรง มีบ้านเป็นของตนเอง และเป็นขวัญก าลังใจที่ดีในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสร้างที่อยู่อาศัยให้เด็กนักเรียนบ้านไกล ทุรกันดาร 
2. เพ่ือสร้างที่พักอาศัยให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  

          4. เพื่อให้นักเรียนมีที่อยู่อาศัยที่ถาวร 
8.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  สร้างบ้านให้นักเรียนที่ด้อยโอกาส ยากไร้และผู้ยากจน ในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 จ านวน 9 คน 
 เชิงคุณภาพ 
     1. นักเรียนมีบ้านอยู่อาศัย ที่มีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย 
  2. นักเรยีนมีเครื่องอุปโภค และบริโภคที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต 

 3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจที่มีบ้านเป็นของตนเอง 
9. งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 
    (  / ) งบประมาณ สพป. จ านวน 100,000 บาท  เบิกจ่าย  40,000  บาท  
   (   ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน....-....บาท เบิกจ่าย......-........บาท  
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   (   ) หน่วยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน....................บาท เบิกจ่าย.......................บาท    
 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ ..................-....................................................... 
10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  ภายในไตรมาส 2 ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านให้นักเรียนและสร้างบ้านเสร็จได้ท าการ
มอบบ้าน จ านวน 4 หลัง 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome 
  นักเรียนมีบ้านอยู่อาศัย ที่มีความม่ันคงแข็งแรงปลอดภัย มีเครื่องอุปโภค และบริโภคที่จ าเป็นในการ
ด าเนินชีวิต 
11. ขันตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 4.1 ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคัดเลือกนักเรียนศูนย์เครือข่ายฯ ละ 1 คน 
ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยแต่มีสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น มีบ้านไม้ที่ผุพัง ไม่สามารถกันลมกันฝนได้ เป็นต้น  

4.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจนที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  

4.3 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน และลงพ้ืนที่
เพ่ือสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมภาพถ่ายประกอบการพิจารณา ของผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ยากไร้และผู้ยากจน  

4.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน พิจารณาคัดเลือก
ให้เหลือ จ านวน 9 หลัง 
 4.5 คณะกรรมการประมาณการค่าอุปกรณ์การสร้างบ้าน และดูแลควบคุมด าเนินการสร้างบ้านของผู้ที่ได้รับ
คัดเลือก พร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านให้เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่า ดูแลควบคุมและด าเนินการสร้างบ้าน
ในที่ดินของผู้ได้รับการคัดเลือก ที่ดินที่เป็นของตนเอง 
 4.6 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสร้างบ้านให้กับนักเรียนยากจน เด็กด้อยโอกาส ที่มีความประพฤติดี มี
ความมุ่งม่ันเอาใจใส่ต่อการเรียน จ านวน  9  ศูนย์เครือข่ายฯ (ศูนย์เครือข่ายฯ ละ 10,000 บาท)  
 4.7 โรงเรียนก ากับ ดูแลการสร้างบ้านท าพิธีมอบโดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน 
12. ปัญหา อุปสรรค   
 งบประมาณมีจ ากัด  แต่นักเรียนที่มีความขาดโอกาสมีมาก ไม่เพียงพอในการด าเนินงาน      
13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือศูนย์เครือข่ายละ 1 คน ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้การช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภค บริโภค 
14.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร ใน
ปีงบประมาณ 2564  
 (   ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์  อ่ืนๆระบ.ุ........................... 
 ( /  ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก การด าเนินโครงการยังไม่เสร็จสิ้น 
 

 
    (ลงชื่อ) ชุมพล  ภูครองตา ผู้รายงาน 

                   (นายชุมพล  ภูครองตา) 
                                        ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
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ภาพประกอบการด าเนินงาน 
ตามโครงการบ้านสพฐ. อุ่นไอรักเพ่ือเด็กไทย 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
  

1.ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ,นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ และคณะ  
3.กลยุทธ์ที ่ข้อที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (    )  ไตรมาส 1 (  /  )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3 (    )  ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(  / ) ด าเนินการแล้วเสร็จ (    ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 

 ด้วยตาม หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ  0206.7/ว 19 ลงวันที่  25 ตุลาคม  2561 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต าแหน่งครูผู้ช่วย โดยใหห้น่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยภายในสามสิบวัน นับแต่วันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด อีกท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมและ
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ทั้งในด้านความประพฤติและด้านการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2    
ได้เห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดีได้ 
 3. เพ่ือให้ข้าราชการครูในสังกัดสามารถน าความรู้ และประสบการณ์มาพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
(Career Path) 
8.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้  
  - ข้าราชการครู   จ านวน    115  คน 
       - คณะกรรมการด าเนินงาน จ านวน      25   คน 
   รวมทั้งสิ้น จ านวน     140   คน 
  เชิงคุณภาพ  
  ผู้ผ่านการอบรมมีความพร้อม เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ และบุคลิกลักษณะของ  
ครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นครูยุคใหม่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
ศตวรรษท่ี 21 
9. งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 
(    /  ) งบประมาณ สพป. จ านวน ....50,000..... บาท  เบิกจ่าย.....50,000......... บาท  
(     ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน....-....บาท เบกิจ่าย......-........บาท  
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(     ) หน่วยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน....................บาท เบิกจ่าย.......................บาท    
 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ..................-....................................................... 
10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้ ข้าราชการครู  จ านวน 115 คน 
                                     คณะกรมการด าเนินงาน จ านวน  25  คน  รวมทั้งสิ้น จ านวน  140  คน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  เป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะเจตคติ และ  
                                         บุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                                         และเป็นครูที่ดีได้ 
11. ขันตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  จัดปฐมนิเทศ อบรมครูผู้ช่วยด้านศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย “เพ่ือเตรียมความและพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ” (Career Path) 
                     หมวดที่ 1  วินัย  คูณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ 
                     หมวดที่ 2  การจัดการเรียนการสอน 
                     หมวดที่ 3  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
                     หมวดที่ 4  การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
                     หมวดที่ 6  ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ   ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ   100 เปอร์เซ็นต์ 
12.ปัญหา อุปสรรค       1. งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรมการอบรมครูผู้ช่วย 
                              2. การอบรมครูผู้ช่วยตามหลักสูตรการพัฒนาอย่างเข้ม ประมาณ 5 วัน                     
13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 1. ขอเพ่ิมงบประมาณในการอบรมครูผู้ช่วยเพิ่มในปีงบประมาณหน้า 
14.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร ใน
ปีงบประมาณ 2564  
 (  /  ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ ตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรือ ระบุ......                  
 (   ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก .............................................................................................. ...... 
 

 
    (ลงชื่อ) การัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ   ผู้รายงาน 

           (นายการัณยภาส  ศิวะกรภูริหิรัญ) 
                        ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
                               ปฏบิัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 
 



23 
 

 

รูปภาพประกอบการอบรมครูผู้ช่วย ประจ าปี 2564 
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระหว่างวันที่  22-23 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 
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การส่งเสริมให้เกิดความรู้ (Knowledge Management) มีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community : PLC) ระดับกลุ่ม  ระดับองค์การ และระหว่างระดับองค์การ  มีการสร้างบรรยากาศและจิตส านักร่วมในการ
ท างานที่ดี และมีการสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้อย่างชัดเจน 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
1.ชื่อโครงการ…พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหาร 
                  จัดการศึกษา 
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ.....นางนุชจนาถ....แฝงศรีจันทร์ 

3.กลยุทธ์ที.่...4...พัฒนาผู้บริหาร....ครู...และบุคลากรทางการศึกษา 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ( /  )  ไตรมาส 1 (    )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3 (    )  ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(   ) ด าเนินการแล้วเสร็จ ( /  ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 
6. หลักการและเหตุผล 
 การบริหารงานบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญและก าลังใจ ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมากที่สุด เมื่อบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ย่อมบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงจัดท ากิจกรรมส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลในส านักงานขึ้น 
7. วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้บุคลากรใน
ส านักงาน 
 2. เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 3.เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรให้เกิดเป็นรูปธรรม 
8. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จ านวน 60 คน 
 เชิงคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เพ่ิมประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
9. งบประมาณทีด่ าเนินการ/เบิกจ่าย 
   ( / ) งบประมาณ สพป. จ านวน ....310,000........... บาท  เบิกจ่าย.....310,000............... บาท  
   (   ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน.......-.........บาท เบิกจ่าย.......-............บาท 
   (   ) หน่วยงานอื่น (ระบุ).....-........... จ านวน........-............บาท เบิกจ่าย..........-.........บาท    
 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ..........-.............................................................. 
10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output)  บุคลากรในสังกัดทุกคน เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ณ สพป.
กาฬสินธุ์ เขต 2 และไปศึกษาดูงานที่สพป.นครปฐม และสพป.ขอนแก่น เขต 5 จ านวน 45 คน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีการปฏิบัติงานและพัฒนางานใน
หน้าที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
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11.กิจกรรมที่ด าเนินการ 

          กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  

          กิจกรรมที่ 2  ศึกษาดูงาน สพท. ภาคกลาง (นครปฐม เขต 2) 
          กิจกรรมที่ 3  ศึกษาดูงาน สพท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น เขต 5) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ........ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน                
                                 มีเจตคติท่ีดีต่อองค์กร………………………………………………………………………………………….… 
12.ปัญหา อุปสรรค………………………….……………ไม่มี………………………………………………………………………………………. 
13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ…………………………………-……………………………………………………………………………..…. 
14.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร  
    ในปีงบประมาณ 2564  
 ( / ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย หรือ…….……ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว.................................. 
 (   ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก ............................................................-......................................................... 
 

                         (ลงชื่อ).............................................. ผู้รายงาน 
                          (นางนุชจนาถ   แฝงศรีจันทร์) 
                        ต าแหน่ง นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
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ภาพประกอบกิจกรรม 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพือ่เสริมสรา้งประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

ณ สพป.นครปฐม เขต 2 วันท่ี 5-6 พฤศจิกายน 2564 

 

ศึกษาดูงาน ณ สพป.ขอนแก่น เขต 5 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสหกรณ์โรงเรียน 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ 
3.กลยุทธ์ที ่ กลยุทธ์ที่ ข้อ3 ด้านคุณภาพ  3.1/3.4  สนองมาตรฐานเขตท่ี 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (    )  ไตรมาส 1 ( / )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3 (    )  ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(   ) ด าเนินการแล้วเสร็จ ( / ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 
 พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราช
ด ารัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บน 
การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท  โดย
ค านึงถึงความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  ตลอดจนการใช้ความรู้  ความรอบคอบ
และคุณธรรมประกอบการวางแผน  การตัดสินใจและการกระท าต่างๆ  เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได ้

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการน้อมน าศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชด าริและการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในทุกระดับให้ครบ 100 %  เพ่ือให้ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และนักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์พระราชา โครงการใน
พระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าทฤษฎี หลักคิด หลักปฏิบัติ มาบูรณาการในการ
บริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึก
ภายในตนเอง และผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของศาสตร์พระราชา  
โครงการในพระราชด าริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  9  จึงมี
แนวทางในการน้อมน าเอาศาสตร์พระราชา โครงการในพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้
ในการบูรณาการสู่กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนและการด าเนินงานของสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  ครู  และนักเรียนเกิดความตระหนัก  เข้าใจ  และน้อมน าแนวพระราชด ารัสไปสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสรรหาและพัฒนารูปแบบ แนวการจัดกิจกรรม โครงงานและฐานการเรียนรู้ที่สร้างเสริมกระบวนการ
คิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา  

2. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ 
เป้าหมายที่ 12 : การผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 

3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 
4. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน

การศึกษา  
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8.เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต  2   
จ านวน  165  โรงเรียน 
 2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดสามารถจัดกิจกรรม โครงการและฐานการเรียนรู้ที่ 
ส่งเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  2.2  สถานศึกษาต้นแบบ ได้รับการพัฒนาความรู้และเข้าใจเทคนิคการจัดกิจกรรม/ ชุมนุม/ ฐานการ
เรียนรู้ “อยู่อย่างพอเพียง” ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 12 : การผลิตและการ
บริโภคท่ียั่งยืน 
  2.3 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 
  2.4 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
9. งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 
(      ) งบประมาณ สพป. จ านวน ....20,000....... บาท  เบิกจ่าย.............0.............. บาท  
(     ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน...18,000...บาท เบิกจ่าย.....8,000....บาท  
(     ) หน่วยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน....................บาท เบิกจ่าย.......................บาท    
 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามท่ีวางแผนไว้ 
10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output)  

1.สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียงครบทุกโรงเรียน 

2.สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับการประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาอย่างน้อย 3 โรงเรียน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

1. สถานศึกษามีรูปแบบการจัดกิจกรรม/ ชุมนุม/ ฐานการเรียนรู้ “อยู่อย่างพอเพียง”  
ที่สร้างเสริมกระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) โดยเฉพาะ เป้าหมายที่ 12 : การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ไปใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

2.ผู้เรียนได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ผ่านการลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่มีการสร้าง
กระบวนการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง 
11.ขันตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. ประชุมช้ีแจงโครงการ วางแผนการด าเนินงานของคณะท างาน 
2.ประชุมชี้แจง แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรู้ฯ กับผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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3. ส่งเสริมสนับสนุนใหส้ถานศึกษาพอเพียงมีความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
 
12.ปัญหา อุปสรรค 
      การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 
13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………. 
14.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร ใน
ปีงบประมาณ 2564  
 (    ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย หรือ…………………(ระบุ)............................ 
 ( /  ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ครบ
ทุกโรงเรียน 
 

    (ลงชื่อ)     นุชนารถ  ภูมาศ    ผู้รายงาน 
                (  นางสาวนุชนารถ  ภูมาศ  ) 
                           ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
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รูปภาพกิจกรรม 
ประชุมประชุมชี้แจง แนวทางการประเมินศูนย์การเรียนรูฯ้ กับผู้ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
3.กลยุทธ์ที ่ติดตาม และประเมินผล โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (    )  ไตรมาส 1 (  /  )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3 (    )  ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(  / ) ด าเนินการแล้วเสร็จ (    ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 

 ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ(malnutrition) ของเด็กในประเทศไทย เป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศ            
ที่ได้ด าเนินการแก้ไขมาเป็นเวลานานแต่ผลการด าเนินงานยังไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในพ.ศ.2535  รัฐบาลได้จัดตั้ง
กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา วงเงิน 6,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนและใช้จ่ายส าหรับการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ าหนักส่วนสูง  เป็นไปตามเกณฑ์อ้างอิง เพ่ือ
ประเมินภาวะการเจริญเติบโตของนักเรียนตามกรมอนามัยในปีงบประมาณ 2564  

7.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัด 

 2. เพ่ือก ากับ ดูแลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด 
8.เป้าหมาย 
 3.1 เพ่ือนิเทศ ติดตามและประเมินผลพร้อมก ากับดูแล การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 
ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 
 3.2 ส่งเสริมภาวะโภชนาการในโรงเรียนให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่าง
ครบถ้วน 
 3.3 ประเมินมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน
พร้อมทั้งคัดเลือกและจัดล าดับโรงเรียนที่สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบตามขนาดของโรงเรียนขนาดใหญ่ กลาง เล็ก 
9. งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 
    (      ) งบประมาณ สพป. จ านวน 15,000 บาท  เบิกจ่าย 15,000  บาท  
   (     ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน....-....บาท เบิกจ่าย......-........บาท  
   (     ) หนว่ยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน....................บาท เบิกจ่าย.......................บาท    
10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) 
   คณะกรรมการ จ านวน 9 คน ออกติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารวันในสถานศึกษา 
(โรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน เป้าหมาย จ านวน 21 
โรงเรียน )  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
    1. โรงเรียนเป้าหมายจ านวน 21 โรงเรียน ด าเนินงานส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์
โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีและจัดล าดับโรงเรียนที่สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบตามขนาดของโรงเรียนขนาด
ใหญ่ กลาง เล็ก 
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11. ขันตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ออก
ติดตามผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์ใช้แบบติดตาม และประเมินผลที่ก าหนด ได้แกก่ารบริหารจัดการอาหารนักเรียน
ในโรงเรียน การส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน การพัฒนาน ้าด่ืมสะอาดในโรงเรียน  การพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลอาหารที่ดี โดยบันทึกข้อมูลรายงานสถานศึกษาจากการสังเกต การสอบถาม การตอบค าถามปลายเปิด การ
ตอบระดับคุณภาพ และการบันทึกภาพ 
12.ปัญหา อุปสรรค  
 งบประมาณสนับสนุนไม่ต่อเนื่อง       
13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 ควรได้รับการสนับสนุนโครงการต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการอาหารกลางวันในสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
14.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร ใน
ปีงบประมาณ 2564  
 (  /  ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย หรือ…ด าเนินการเสร็จแล้ว  ระบุ)............................ 
 (   ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก .............................................................................................. ...... 
 

 
    (ลงชื่อ)    อรทัย  หาระทา      ผู้รายงาน 

               (นางสาวอรทัย  หาระทา.) 
                                 ต าแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการ 
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ภาพกิจกรรม 
การติดตามและประเมินผล โครงการอาหารกลางวันในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563   

ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2564                                                  
 ด้าน การบริหารจัดการอาหารนักเรียนในโรงเรียน การส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียน  

การพัฒนาน ้าด่ืมสะอาดในโรงเรียน  การพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
  

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประคอง    จุลสอน 
3.กลยุทธ์ที.่. 5.เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (    ) ไตรมาส 1 ( √   )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3 (    )  ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(√   ) ด าเนินการแล้วเสร็จ (  √   ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 
             กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพทุกคน 
โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาใน 4 ด้าน คือ โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 
โอกาสเพ่ิมพูนและฝึกทักษะ และโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทักษะการคิด ทักษะด้านกระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม มี
สมรรถนะ ทักษะความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรและให้ความส าคัญกับการนิเทศก ากับติตาม 
ซึ่งได้ก าหนด “นโยบายการนิเทศเต็มพิกัด” โดยการเพ่ิมศักยภาพของผู้นิเทศ มีทีมและเครือข่ายการนิเทศที่เข้มแข็ง  
มีระบบกระบวนการและมีความต่อเนื่อง 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ได้ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให้คนไทยมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและคุณภาพตามหลักสูตร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 7.1 เพ่ือนิเทศก ากับติดตามโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ 
 7.2 เพ่ือส่งเสริมครู บุคลากร ผู้เรียน ผ่านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา P@5Q MODEL 
 7.3 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง  
8.เป้าหมาย 
 8.1 เชิงปริมาณ 
  8.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการนิเทศอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
  8.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-NET มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 

 8.2 เชิงคุณภาพ 
      8.2.1 โรงเรียนที่ได้รับการนิเทศสามารถบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. และสพป.กส. 2 
      8.2.2 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      8.2.3 นักเรียนมีความรู้ความสามรถตามมาตรฐานหลักสูตรส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 



36 
 

 

9. งบประมาณทีด่ าเนินการ/เบิกจ่าย 

 (      ) งบประมาณ สพป. จ านวน ........ 255,100........บาท   เบิกจ่าย........... 89,900................ บาท  
 (     ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน  15,000 บาท เบิกจ่าย………บาท  
 ( ) หน่วยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน...........-.........บาท เบิกจ่าย..........-.............บาท    
 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ เนื่องจากมีการปรับปฏิทินเลื่อนเวลาการนิเทศลง
พ้ืนที่เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19) ท าให้การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
10.ผลการด าเนินงาน 
                  เชิงผลผลิต (Output) 

        1.  โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารอย่างเป็นระบบ 
         2.  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
         3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 มีรูปแบบการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

                     1. รอ้ยละ 100 ของโรงเรียนสังกัดได้รับการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
                        2. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT,O-NET) เพ่ิมข้ึน 5 % 
 11.ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
           กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะท างานจ านวน 35 คนเพ่ือจัดท าแผนและเครื่องมือ (ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 
 กิจกรรมที่ 2 ปฏิบัติการนิเทศติดตามประเมินผลโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายรับผิดชอบ (อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ) 
 กิจกรรมที่ 3 จัดนิทรรศการแสดงผลงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็น
เลิศในแต่ละศูนย์เครือข่าย (รอด าเนินการ) 
            กิจกรรมที่ 4 ประชุมสรุปสะท้อนผลการนิเทศการศึกษาและจัดท ารายงาน  (รอด าเนินการ) 
12.ปัญหา อุปสรรค 
       สภาวการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 
13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

13.1  ผลจากการประเมินน าไปปรับปรุงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงระบบการนิเทศ 
13.2  เป็นข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

14.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร ใน
ปีงบประมาณ 2564  
 (    ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย หรือ…………………(ระบุ)............................ 
 ( √  ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก เป็นโครงการที่ต้องพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

      (ลงชื่อ)  ประคอง  จุลสอน     ผู้รายงาน 
                   (นางประคอง    จุลสอน) 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 
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รูปภาพการด าเนินกิจกรรม 
นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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จดหมายข่าวคณะนิเทศ ติดตาม น านโยบาย P@5Q MODEL 
สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสมถวิล  ภูกองไชย 
3.กลยุทธ์ที ่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (    )  ไตรมาส 1 ( /   )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3 (    )  ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(   ) ด าเนินการแล้วเสร็จ ( / ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 

1.ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม หลักการและเหตุผล 
กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวน

การและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและ
การจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้น
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานมี
แนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องน าแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และนโยบาย ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่
การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  เพ่ือเป็นการก าหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน 
รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ าปีจะเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความส าคัญของแผนดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
ขึ้น มีรายละเอียดดังนี้                         
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีกรอบและทิศทางการด้าเนินงาน 
สามารถน้าไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงาน รองรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  

2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษาของเขตพื นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคล้องกับกลยุทธ์
และจุดเน้นของส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน  
8.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1) ประชุมคณะท างาน สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ปี 2563 จ านวน 35 คน  จ านวน 2 วัน  

  2) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 31 คน 2 วัน  
  3) จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 30 เล่ม 
  4) จัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  

จ านวน 30 เล่ม 



40 
 

 

 เชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา และใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายทุก
ระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. งบประมาณทีด่ าเนินการ/เบิกจ่าย 

(  /  ) งบประมาณ สพป. จ านวน 50,000 บาท  เบิกจ่าย 43,000 บาท  
(     ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน.................บาท เบิกจ่าย......................บาท  
(     ) หน่วยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน....................บาท เบิกจ่าย.......................บาท    
 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ......................................................................... 
10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output)  
  ส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประชุมคณะจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปี 2563 และประชุมคณะจัดท าแผนฯ เพื่อทบทวน วิเคราะห์ก าหนดนโยบาย กลั่นกรอง
โครงการกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
  มีกรอบทิศทาง และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน มีแผนปฏิบัติการประจ าปีใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
11.ขันตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 1.ประชุมคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 35 คน 2 วัน 
 2.ประชุมทบทวน วิเคราะห์ และก าหนดนโยบาย จ านวน 31 คน 1 วัน 
 3. ประชุมกลั่นกรอง โครงการและจัดสรรงบประมาณ จ านวน 31 คน 2 วัน 
 4. จัดท าร่างแผนฯเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 5. จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 6. ประชุมขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
12.ปัญหา อุปสรรค 
 การแจ้งนโยบายของสพฐ.ล่าช้าจึงท าให้การจัดท าแผนไม่เป็นไปตามห้วงเวลาและต้องรอความเห็นชอบของ
ศึกษาธิการจังหวัด ผู้รับผิดชอบโครงการท าโครงการไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 คณะท างานได้น ามาวิเคราะห์ความสอดคล้องจึงท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดท าแผน 
14.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร ใน
ปีงบประมาณ 2564  
 (    ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย ด าเนินการเสร็จแล้ว หรือ…………………(ระบุ)............................ 
 ( / ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก เป็นโครงการหลักของหน่วยงานที่จะต้องคงไว้ เหลือกิจกรรมสรุปรายงานผล
การด าเนินงานปี 2564 สิ้นปีงบประมาณ 

    (ลงชื่อ)   ผู้รายงาน 
                (นางสมถวิล  ภูกองไชย) 
                ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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รูปภาพประกอบการด าเนินงาน 
ตามโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ในวันที่ 25 มกราคม 2564 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
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การด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 

 

ประชุมสร้างความเข้าใจให้แก่องค์กร ผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

                                  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน  

2.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายชัชวาล  อาราษฎร์, นางนันทิรา  เมตตา, นางสาววีรณา ละครมูล และ                                  
นายชาติชาย  ภูกาสอน  

3.กลยุทธ์ที ่  ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (  /  )  ไตรมาส 1 (  /  )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3 (    )  ไตรมาส 4 

5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(    ) ด าเนินการแล้วเสร็จ (  /  ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 

6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เป็นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นศูนย์กลางในการติดต่อราชการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น
แบบอย่างในการการพัฒนาส านักงานให้เข้มแข็ง น่าอยู่ น่าท างาน จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อยอด
กิจกรรม  5  ส  เป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาบริบทสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกส านักงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ                    
มีความสุขในการท างาน  โดยการอ านวยความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ ท าให้เกิด
ภาพรวมที่ดี ภายใต้ค าขวัญ ที่ท างาน สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา ทั้งนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เพ่ือให้การด าเนินงานการพัฒนาปรับปรุงบริบทของส านักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง                  
จึงจัดท าโครงการส านักงานน่าอยู่ น่าท างานขึ้น 

7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมของส านักงาน ทั้งภายในและภายนอก ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ มีความร่ม
รื่น มีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน และการให้บริการ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน 
 2. เพื่อรักษามาตรฐานส านักงานให้มีความปลอดภัย เป็นส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน ผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

8.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1) ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ ๆ ส านักงานให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นภาพลักษณ์ที่ดี  
  2) ปรับปรุง ซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอกอาคารส านักงาน 

 เชิงคุณภาพ 
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  มีโครงสร้างที่แข็งแรงมั่นคง สะอาด  
เรียบร้อย มีความร่มรื่น  มีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและผู้รับบริการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และ
บุคลากรทุกคนมีความสุขในการปฏิบัติงาน   

9. งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 

(   /  ) งบประมาณ สพป. จ านวน .... 150,000....... บาท  เบิกจ่าย......... 150,000...... บาท  
(     ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน................บาท เบิกจ่าย................บาท  
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(     ) หน่วยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน....................บาท เบิกจ่าย......................บาท    
 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ......................................................................... 

10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output)   ปรับสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์รอบ ๆ ส านักงานและปรับปรุงสภาพภายในส านักงาน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome)  สภาพภายแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงานมีความสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น  
มีบรรยากาศเอ้ือต่อการปฏิบัติงานและผู้รับบริการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และบุคลากรทุกคนมีความสุข        
ในการปฏิบัติงาน 

11.ขั้นตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบนอกอาคารส านักงาน ปลูกไม้ประดับรอบอาคาร 
 2.ปรับปรุงเรือนกาแฟไว้ส าหรับผู้ที่มาติดต่องานต้องการ 
 3.ปรับปรุงห้องประชุม และอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการประชุม 

 12. ปัญหา อุปสรรค 
 - งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมบริเวณส านักงาน 
13. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

- จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมอย่างเพียงพอ 

14. จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร  
     ในปีงบประมาณ 2565  
 (  /  ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย หรือ…………………(ระบุ)............................ 
 (    ) ด าเนินการต่อไป  เนื่องจาก     .................................................. 

 
 

     (ลงชื่อ).    วีรณา  ละครมูล.     ผู้รายงาน 
   (นางสาววีรณา  ละครมูล) 

   ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 
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ภาพประกอบการด าเนินงานโครงการส านักงานน่าอยู่ น่าท างาน 
ภายนอกตัวอาคารส านักงาน 

   

   
ภายในห้องประชุม 
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แบบก ากับติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)  

ไตรมาส 1 (ต.ค.63- ธ.ค.63) , ไตรมาส 2 (ม.ค.64-มี.ค.64) 
1. ช่ือโครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก 
3. กลยุทธ์ที่..ข้อ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา.  
4. ระยะเวลาด าเนินการ 
    (   )  ไตรมาส 1       ( / )  ไตรมาส 2       (   )  ไตรมาส 3      (   )  ไตรมาส 4  
5. รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
 (   ) ด าเนินการแล้วเสร็จ    ( / ) อยู่ระหว่างด าเนินการ   (   ) ยังไม่ด าเนินการ  
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2560 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เห็นความจ าเป็นที่จะต้องน า 
แนวปฏิบัติจากกฎกระทรวงและแนวทางการพัฒนาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด   มาขยาย
สร้างความเข้าใจตรงกัน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
 ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัด จึงเป็นเป้าหมายส าคัญในการด าเนินการที่เข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมของ 
ทุกฝ่าย การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องยั่งยืน  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการพร้อมเตรียมรับ
การประเมินภายนอก อนึ่ง การประกันคุณภาพภายนอก ที่ได้มีการประเมินตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไปซึ่ง
โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องจะต้องทราบมาตรฐานการประเมินภายนอกและแนวทางการเตรียมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ สมศ.มีการก าหนด มาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกใหม่ และเพ่ือให้การด าเนินงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
บรรลุผลส าเร็จ และเตรียมพร้อมในการรับการประเมินรอบสี่ จ าเป็นต้องมีการส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพ
ภายในให้เข้มแข็ง มีการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องที่จะเป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการประกัน
คุณภาพภายใน ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการของการประเมินแนวใหม่ สามารถติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ด าเนินการประเมินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ จึงได้จัดท ากิจกรรมนี้ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือสร้างความ รู้ความเข้าใจ ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560 เพ่ือให้โรงเรียน มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
 2.2 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน ในการการก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควบคุม ตรวจสอบและส่งเสริม สนับสนุน การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพศึกษาของแต่ละระดับการศึกษา  และสามารถสรุปรายงานผลการประเมินตนเอง SAR รายงานต่อต้น
สังกัดได้ครบถ้วน ทันเวลา 
 2.3 เตรียมสถานศึกษาให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ.  
            2.4 เพ่ือสังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR ) ของสถานศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในระดับเขต
พ้ืนที่ 
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8.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   เชิงปริมาณ ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  165 คนและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
 จ านวน  165 คน รวมทั้งหมด จ านวน  330  คน 
 เชิงคุณภาพ 
   สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง  มีการก าหนดค่าเป้าหมาย
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา มีการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ
มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และพร้อมรับการประเมินภายนอกจากหน่วยงานภายนอก  
9. งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย   
    ( / ) งบประมาณ สพป. จ านวน .... 40,000....... บาท  เบิกจ่าย  10,575  บาท  

(   ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน................บาท เบิกจ่าย................บาท  
    (   ) หน่วยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน....................บาท เบิกจ่าย......................บาท     
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ.................................................................. 
10.ความก้าวหน้าต่อเป้าหมายโครงการประจ าไตรมาสที่.....(.....2...........................) 
 เป้าหมายเชิงผลผลิต....โรงเรียนทุกโรงมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์....โรงเรียนทุกโรงมีการงด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีรายงาน
การประเมินตนเอง  SAR   เป็นที่เชื่อมั่นของบุคคลภายนอกและสาธารณชน 
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ การประชุมวางแผนการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์การ และทุกภาคส่วนในการ 
ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
11.สรุปผลการด าเนินงาน.... 
 1.โรงเรียนทุกโรงมีการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
 2.การมีส่วนร่วมของทุกคน  ทุกภาคส่วนในการด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 3.โรงเรียนทุกโรงมีการงด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน มีรายงานการประเมินตนเอง SAR   
เผยแพร่เป็นที่เชื่อมั่นของบุคคลภายนอกและสาธารณชน 
 4. โรงเรียนในสังกัดเตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก จากสมศ. 
12 กิจกรรม 
 กิจกรรมที่ 1  การสร้างความรู้  ความเข้าใจในการด าเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 กิจกรรมที่ 2...การด าเนินการสังเคราะห์ SAR. 
 กิจกรรมที่ 3....การด าเนินการช่วยเหลือ โรงเรียนที่พร้อมรับการประเมินภายนอก... 
 ฯลฯ 
13 ปัญหาและ อุปสรรคในการด าเนินงาน  
  ด้านการเตรียมการวางแผน  การก าหนดเป้าหมาย ของโรงเรียนก่อนด าเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้รับรู้ ร่วมกันก่อนด าเนินงานในต้นปีการศึกษา 
ข้อเสนอแนะ การก ากับติดตามตรวจสอบ เอกสาร ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเผยแพร่ผล
การประเมินตนเอง  

         (ลงชื่อ)..สุกัลญา  ภูผิวโคก...ผู้รับผิดชอบโครงการ/ รายงาน 
      นางสาวสุกัลญา  ภูผิวโคก.) 
                  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
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ภาพประกอบโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา 
คณะท างานรายงานการสังเคราะห์ SAR 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 2  
1.ชื่อโครงการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีงบประมาณ 2564 
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ นายศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ  นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์  นายสุพรรณ  ธรรมแนบจิตร 
3.กลยุทธ์ที ่5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
 (    )  ไตรมาส 1 (  /  )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3 (    )  ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(    ) ด าเนินการแล้วเสร็จ (  /  ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    ) ยังไม่ด าเนินการ 
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม (หลักการและเหตุผล) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 วรรค 3 ก าหนด
บทบาทหน้าที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบิ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้
เป็นการศึกษา วิเคราะห์วิจัย นิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการด าเนินการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเตรียมรับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลจากหน่วยงาน
ภายนอก 

 จากการด าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าสถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษายังไม่ครอบคลุมทั่วถึงตามกรอบภาระงานรอบด้านทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงส่งผลให้คุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาไม่เป็นที่น่าพึงพอใจเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงจัดท ากิจกรรมนี้
ขึ้น 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา สพป.กส.2 ได้มีการ
ประชุม การอบรมพัฒนาตนเอง และด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง 
 2. เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาปัจจุบันและก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาในสังกัด 
 4. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
 5. เพ่ือมีข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
 1. ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 10 ครั้ง/ปี 
 2. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
 3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 4. สรุปรายงานผลศึกษาข้อมูล และรายงานผลด าเนินงาน 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
 เชิงคุณภาพ 

1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีทักษะ มีนวัตกรรมและเครื่องมือในการปฏิบัติงานสนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผู้บริหารและครูร้อยละ 100 ได้รับความรู้ ความเข้าใจและข้อเสนอแนะ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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9.งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 
(    / ) งบประมาณ สพป. จ านวน ....160,000.....บาท เบิกจ่าย.....38,240.........บาท 
(     ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน....-....บาท เบกิจ่าย......-........บาท 
(     ) หน่วยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน....................บาท เบิกจ่าย.......................บาท 
 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 
10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา จ านวน 9 คน และผู้เกี่ยวข้อง 18 คน รวม 26 คน 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บรหิารและครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
ข้อเสนอแนะ เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
11.ขันตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 

    กิจกรรม  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา 
  -ชี้แจงทบทวนบทบาทหน้าที่ของ ก.ต.ป.น.  

  - พิจารณาแผนการนิเทศฯและเครื่องมือนิเทศฯ รูปแบบการการติดตาม ประเมินผล และการ
สรุปรายงานผลฯ ปีการศึกษา 2563 ของ สพป กาฬสินธุ์เขต 2    
    
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. จ านวนครั้งที่ประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 
 2. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
 3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหารและคณะครู 
 4. จ านวนครั้งของการรายงานสรุป/แผนการด าเนินงานของ ก.ต.ป.น. 
12.ปัญหา อุปสรรค 
 1. การนิเทศ ก ากับติดตาม อยู่ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของโรคระบาดโควิด 19 จึงลงมือปฏิบัติไม่เต็ม
ศักยภาพตามโครงการที่วางไว้ 
 2. การเปิด-ปิดโรงเรียนมีผลต่อโครงการที่จัดท าไว้ 
13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 1. มีโครงการ สพฐ พัฒนาร่วมกับ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ 
 2. ควรส่งเสริมความเข้มแข็งด้านงบประมาณ สื่อ ตลอดจนการมีแนวทางปฏิบัติและมีเวทีแลกเปลี่ยน Best 
Practice 
         (   ) ยุติโครงการเนื่องจากบรรลุเป้าหมาย หรือ    ระบุ)............................ 
         ( / ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก นโยบายของกระทรวงฯ และสพฐ. 

 
(ลงชื่อ)  ปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์  ผู้รายงาน 

                 (นายปรเมษฐ์  ไผ่ฤทธิ์  ) 
   ต าแหน่งผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
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รูปภาพประกอบการประชุม ก.ต.ป.น. ประจ าปี 2564 (ครั้งที่ 1) 
โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ปีงบประมาณ 2564 

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564 
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2  
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แบบรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
1.ชื่อโครงการ  ประชุมผู้บริหารโรงเรียน และประชุมรองผู้อ านายการ ผู้อ านวยการกลุ่มในสังกัด 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
2.ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฎฐานุช  ทองภู   
3.กลยุทธ์ที ่5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
4.ระยะเวลาด าเนินการ 
(    )  ไตรมาส 1 (  /  )  ไตรมาส 2 (    )  ไตรมาส 3   (    )  ไตรมาส 4 
5.รายงานความก้าวหน้าโครงการ 
(   ) ด าเนินการแล้วเสร็จ     ( /  ) อยู่ระหว่างด าเนินการ     (    )  ยังไม่ด าเนินการ 
6. ความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม  (หลักการและเหตุผล) 
 การประชุมมีบทบาทส าคัญท้ังในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษา การบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เป็นผลมาจากการบริหารขององค์กรทางการศึกษามาวิเคราะห์ปัญหา ก าหนด
แนวนโยบายการบริหารและการวางแนวทางด าเนินการอันมีผลส าคัญต่อความส าเร็จ หรือความล้มเหลวขององค์กร  
บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาภาวะผู้น าในทุกระดับ มีความรับผิดชอบ มีความเป็นมืออาชีพ เป็นผู้น าทาง
ความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจน าการเปลี่ยนแปลงยึดหลักคุณธรรม การประชุม จึงมีบทบาทส าคัญต่อการบริหาร
จัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จึงได้ก าหนดโครงการนี้ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

7.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการ ระเบียบ แนวปฏิบัติราชการ 
 2.2 เพ่ือเร่งรัด ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการของโรงเรียน ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
 2.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หาเหตุผล ข้อตกลง แก้ปัญหา และการตัดสินใจ
ร่วมกันในการพัฒนาองค์กร 

8.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ    จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 
เขต 2 โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 165 โรงเรียน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ 
และผู้ที่เก่ียวข้องรวม 200 คน  
 เชิงคุณภาพ   
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะในการคิดวิเคราะห์น าเสนอแนวทางการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้รับทราบปัญหา/อุปสรรค  
ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและแก้ปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
  4. ผู้เข้าร่วมประชุมได้ประสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
9. งบประมาณที่ด าเนินการ/เบิกจ่าย 
     (  /  ) งบประมาณ สพป. จ านวน 120,000  บาท  เบิกจ่าย..113,200 บาท  
    (    ) งบประมาณสพฐ. จัดสรรให้ตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด จ านวน....-....บาท เบิกจ่าย......-........บาท  
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    (    ) หนว่ยงานอื่น (ระบุ)................. จ านวน....................บาท เบิกจ่าย.......................บาท    
 สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนการใช้งบประมาณ.เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด เชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (โควิด 19) 
10.ผลการด าเนินงาน 
 เชิงผลผลิต (Output) 
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 
โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 165 โรงเรียน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่
เกี่ยวข้องรวม 200 คน จ านวน 2 ครั้ง 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome 
  ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ณ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 เกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการศึกษาภายใต้ความ
เปลี่ยนแปลงของโลก และทิศทางใหม่ในการขับเคลื่อนด้านการศึกษาทุกระดับ และสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในยุคสภาวะ
ปัจจุบันให้สูงขึ้น 
11. ขันตอน/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์
และบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพ่ือชี้แจงข่าวสารของทางราชการและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
12.ปัญหา อุปสรรค      
 เนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้  
13.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
 จัดประชุมและการสื่อสารทางออนไลน์ 
14.จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 พบว่าโครงการจะต้องด าเนินการอย่างไร  
ในปีงบประมาณ 2564  
 (   ) ยุติโครงการ เนื่องจากบรรลุเป้าหมาย หรอื ระบุ)............................ 
 (  / ) ด าเนินการต่อไป เนื่องจาก ยังไม่สิ้นปีงบประมาณเพราะมีข่าวสารที่ต้องแจ้งให้ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

 
    (ลงชื่อ)  ณัฏฐานุช  ทองภู       ผู้รายงาน 

                   (.นางสาวณัฎฐานุช  ทองภู  ) 
                                       ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 
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ภาพประกอบการด าเนินงาน 
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน และประชุมรองผู้อ านายการ ผู้อ านวยการกลุ่ม 

ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


