
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

 การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ เป็นรายงานผลการด าเนินงาน   
รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคร้ังนี้ เฉพาะโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานต่างๆ ท่ีมีแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณในไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) และไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – เมษายน) โดยใช้ข้อมูลโครงการจากการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบ
ติดตามและประเมินผลแหง่ชาติ (eMENSCR) เป็นฐาน การน าเสนอผลการด าเนินโครงการในรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 ขอขอบพระคุณส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและบุคลากรท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ร่วมด าเนินการจนการรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฉบับนี้ ส าเร็จเรียบร้อยดี เป็นท่ีคาดหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีจะน าไปใช้เพื่อการวางแผนและ
บริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

 

 

 

 

              กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัว เขต 2 
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ผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2 

 
การรายงานผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของในครั้งนี้เป็นการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มงานต่าง ๆ ที่มีแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 
1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - เมษายน 2564) โดยใช้ข้อมูลโครงการจากการน าเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) เป็นฐาน การน าเสนอผลการด าเนินงานโครงการรอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. ผลการด าเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน  
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที ่ ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 
(มกราคม - มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการ ขับเคลื่อนห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 : 
นวัตกรรมชุมชน 

1. กิจกรรมที่ 1 นิเทศ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้อย่างเข้ม 3 ระยะ 
2. กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา 
3. กิจกรรมที่ 3 สรุปรายงานผล 

   

2 โครงการ สอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือสรรหาและ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการต าแหน่ง ครูผู้สอน 

1. แต่งตั้งคณะกรรการสรรหา/
ประชุมชี้แจงขั้นตอน เกณฑ์การสรร
หาพนักงานราชการ 
2. ด าเนินการสรรหาพนักงาน
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 
(มกราคม - มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ราชการตามแนวทางที่สพฐ.ก าหนด 
3. รายงานผลการด าเนินงาน 

 
3 โครงการ ประชุมบุคลากรเพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
วางแผนเตรียมการ 
2. ประชุมบุคลากรเพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพด้านการบริหาร โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ 
ผู้อ านวยการกลุ่ม เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 
(มกราคม - มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 
4 โครงการ นิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
ชี้แจงแนวทางการนิเทศ 
2. ออกนิเทศ ติดตามการเตรียม
ความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนในช่วงสถานการณ์โควิค-19 

   

5 โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. ประชุมคณะท างานวิเคราะห์
นโยบายด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
2. ประชุมเจ้าหน้าที่เขตเพ่ือชี้แจง
การจัดท าโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประชุมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
3. ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ 
วิพากษ์โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
4. สรุปรายงานน าเสนอ กศจ. 
เห็นชอบ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 
(มกราคม - มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

5. ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

 
6 โครงการ พัฒนางานตรวจสอบภายในและพัฒนา

เจ้าหน้าที่พัสดุ สพท./โรงเรียน 
1. ประชุมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการเครือข่ายตรวจสอบ
ภายใน 
2. ออกติดตามการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
กลุ่มเป้าหมาย โดยเครือข่าย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

1. ออกติดตามการบริหาร
งบประมาณของโรงเรียนในสังกัด
กลุ่มเป้าหมาย โดยเครือข่าย
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 
(มกราคม - มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

7 โครงการ พัฒนากระบวนการนิเทศออนไลน์ โดยใช้
แอพพลิเคชั่น 

 1. ประชุมคณะกรรมการจัดท า
คู่มือ/ระบบนิเทศออนไลน์ 
2. อบรมปฏิบัติการพัฒนาระบบ
นิเทศออนไลน์โดยใช้แอพพลิเคชั่น 
3. สรุป วิเคราะห์และรายงานผล 

 

  

8 โครงการ ขยายผลห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3Rx8C 

 1. กิจกรรมที่ 1 ประชุม
คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา
โรงเรียนคู่พัฒนา 
2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ
การน าเทคโนโลยี ICT มาใช้ใน
ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21  
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 
(มกราคม - มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

3. กิจกรรมที่ 3 จัดสรรงบประมาณ
ให้โรงเรียนประชุมร่วมกับโรงเรียนคู่
พัฒนา 
4. กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผล 

 
9 โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

(ข้ันพื้นฐาน) 
 1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย 
2. ด าเนินกิจกรรมที่ 1 อบรมขั้น
พ้ืนฐานตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

  



7 
 

ที ่ ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 
(มกราคม - มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 
10 โครงการ ประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 จัดประชุมรอง ผอ.สพป. 

ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ 
เจ้าหน้าที่เขต เพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานตามภารกิจ หน้าที่ และ
นโยบายและรับทราบปัญหา 
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ 

  

11 โครงการ ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษา 

 จัดประชุมรอง ผอ.สพป. 
ผู้อ านวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ 
ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมอบ
นโยบาย ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานตามนโยบายด้าน
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 
(มกราคม - มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

ในช่วงสถานการณ์โควิค-19 และ
รับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 

12 โครงการ ประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ต าแหน่ง รองผอ.
สพท. ระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ครั้งที่ 2 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการประชุม
เตรียมการรับการประเมิน 
2. ประชุมเตรียมการรับการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ต าแหน่ง รองผอ.สพท. ระยะเวลา 
1 ปี โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา 
ครั้งที่ 2 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาสที่ 1 

(ตุลาคม - ธันวาคม 2563) 
ผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 2 
(มกราคม - มีนาคม 2564) 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

13 โครงการ ส านักงานน่าอยู่  1. แต่งตั้งคณะท างาน/ประชุม
วางแผน 
2. ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงาน 
3. ประเมินผล รายงาน 

  

 
 

หมายเหตุ   ด้วยสถานการณ์โควิค-19 ท าให้โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บางโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่วางแผน
เอาไว้ จ าเป็นต้องเลื่อนออกไปก่อน และจะน าเสนอผู้บังคับบัญชาปรับแผนการด าเนินงานตามสถานการณ์ต่อไป 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไตรมาส 1 และไตรมาส 2 
 

ล าดับที่ รายการ  แผนปี 64   ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  

  หมวด ก งบประจ า (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค) 3,500,000.00  1,105,898.17  2,394,101.83  

1 ค่าอาหารท าการนอกเวลา  40,000.00     5,460.00  

2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ(ก.ต.ป.น.)  25,000.00   16,660.00   33,350.00  

3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม  200,000.00   83,364.00   94,514.00  

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  330,000.00   136,731.00   205,264.00  

5 ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร  320,000.00   110,427.00   114,517.00  

6 ค่าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  4,800.00      
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7 ค่าเช่าครุภัณฑ์  204,000.00   68,000.00   68,000.00  

8 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง  80,000.00      

9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/บ ารุงรักษา  80,000.00   5,940.00   14,330.00  

10 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะขนส่ง/บ ารุงรักษา  100,000.00   37,456.93   41,730.43  

11 ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน(ต่ ากว่าปริญญาตรี)  972,000.00   310,578.11   310,578.11  

12 ค่าวัสดุส านักงาน/คอมพิวเตอร์  200,000.00   53,553.00   69,315.00  

13 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  200,000.00   68,442.00   91,842.00  

14 ค่าไฟฟ้า  680,000.00   179,210.12   179,210.12  

ล าดับที่ รายการ  แผนปี 64   ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  

15 ค่าประปา  5,000.00   1,070.00   1,070.00  

16 ค่าโทรศัพท์   19,200.00   12,556.01   12,556.01  

17 ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข  40,000.00   20,910.00   20,910.00  

18 ค่าธรรมเนียมศาล      12,600.00  

19 ค่าตอบแทนอ่านผลงานทางวิชาการ    1,000.00   1,000.00  

  รวม หมวด ก 3,500,000.00  1,105,898.17  1,276,246.67  

   หมวด ข งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนเขต       

1 โครงการ สถานศึกษาปลอดภัย  56,400.00      

2 โครงการ อบรมผู้ก ากับลูกเสือ  59,700.00      
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3 
โครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบ Active Learning ด้วยการจัดประสบการณ์ตามแนว
ไฮสโคป 42,700.00  

 
  

4 

โครงการ วิจัยและพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย ด้านการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมเด็ก
ปฐมวัยสู่ศตวรรษท่ี 21 โดยใชแ้อพพลิเคชั่นผ่านคอมพิวเตอร์พกพา และสมาร์ตโฟน  14,000.00      

5 
โครงการ ขับเคลื่อนห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 : โครงการนวัตกรรมเพ่ือชุมขน  17,040.00   15,964.00    

6 
โครงการ ขยายผลห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3R X 8C  

 138,000.00  
 

 140,800.00  

7 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ A-Math    68,360.00      

8 โครงการ ขยายผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุขภาวะโดยการเปลี่ยนแปลงโรงเรยีนเชิงระบบฯ PBL และ PLC   214,200.00      

ล าดับที่ รายการ  แผนปี 64   ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  

9 โครงการ พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา  SchoolMIS  18,000.00      

10 โครงการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย  173,480.00      

11 โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  378,270.00      

12 โครงการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  24,000.00      

13 โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม  53,600.00      

14 โครงการ พัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะ(ค่ายศิลป์สร้างสรรค์)  57,400.00      

15 โครงการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย(ขั้นพ้ืนฐาน)  131,000.00  
 

 31,000.00  

16 
โครงการ พัฒนาศักยภาพการเตรยีมความพร้อมและพัฒนาอยา่งเขม้ครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู 

 76,200.00      

17 โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจ าปี 2564  21,100.00      



12 
 

18 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงบวกส าหรับครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษา  19,700.00      

19 
โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2        26,800.00      

20 โครงการ อบรมชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และส่งเสริมสนับสนุน การด าเนินการขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ   89,700.00      

21 โครงการ สอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูผู้สอน  39,500.00   39,500.00   -    

22 

โครงการ ประชุมประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี โดยคณะกรรมการที่ปรึกษา(Evaluation Team) ครั้งที่ 2 

 77,300.00     77,300.00  

23 โครงการ ประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  39,200.00     9,800.00  

ล าดับที่ รายการ  แผนปี 64   ไตรมาส 1   ไตรมาส 2  

24 โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV  9,600.00      

25 โครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี DLIT (GBL : Game-based Learning)  25,900.00      

26 
โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร ด้านการศึกษาใน
สังกัด   29,400.00      

27 โครงการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา (DMC)  25,920.00      

28 โครงการ การซ่อมบ ารุงอุปกรณ์การศึกษาทางไกล ประจ าปีงบประมาณ 2564  60,220.00      

29 โครงการ พัฒนางานตรวจสอบภายในและพัฒนาเจ้าหน้าที่พัสดุ สพท./โรงเรียน  42,000.00   11,644.00    

30 โครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  76,400.00   68,700.00    

31 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง  27,200.00      
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32 โครงการ พัฒนากระบวนการนิเทศออนไลน์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น  19,600.00   19,300.00    

33 โครงการ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  49,500.00      

34 โครงการ บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา  6,800.00      

35 โครงการ นิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  40,200.00   40,200.00    

36 โครงการ ประชุมบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการศึกษา  33,420.00   32,440.00    

37 โครงการ ส านักงานเขตน่าอยู่  99,000.00     99,000.00  
 















 

 


