คานา
การรายงานผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ เป็นรายงานผลการดาเนินงาน รอบ 6 เดือน เฉพาะโครงการ/กิจกรรม
ของกลุ่มงานต่างๆ ที่มีแผนการดาเนินโครงการ/กิจกรรมและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) โดยใช้ข้อมูลโครงการ
จากการนาเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เป็นฐาน ขอขอบพระคุณผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
ร่วมดาเนินการจนการรายงานผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับนี้ สาเร็จเรียบร้อยดี หวังว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จะนาไปใช้เพื่อ
การวางแผนและบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.หนองบัวลาภู เขต 2

สารบัญ
หน้า
1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
งบประจา

2

งบพัฒนา

3

งบที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสพฐ./อื่นๆ

5

2. ผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม

7

รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (ไตรมาสที่ 1-2)
********************************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 ได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25622564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
โดยมุ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา เพื่อให้การเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุรภาพ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ จัดทาแผนติดตามและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษา
การรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน เพื่อรายงานความก้าวหน้า และผลการดาเนินงานในไตร
มาสที่ 1 และ 2 และให้ทราบปัญหา อุปสรรคในการดาเนินงาน ซึ่งจะนาไปสู่ข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจในการบริหารของผู้บริหารในการปรับแผนปฏิบัติการในช่วงเวลาที่
เหมาะสม และนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดทาแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป รายละเอียดผลการดาเนินงาน ดังนี้

2

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
งบประจา ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

3

งบพัฒนา โครงการ/กิจกรรมตามแผน
รายการ

ลาดับที่

แผนปี 65

ใช้จริง

คงเหลือ

ผูร้ ับผิดชอบ

หมวด ข งบพัฒนา
1

โครงการช่วยเหลือนักเรียน สพป.หนองบัวลาภู เขต 2

9,100.00

1,500.00

2

7,600.00

น.ส.มาริสา

โครงการ ประชุมประชุมปฏิบัตก
ิ ารถอดบทเรียนการยกระดับผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน

12,500.00

12,500.00

-

ศน.ณิชาภัทร

3

โครงการ ด้วยรักและห่วงใยอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

23,300.00

23,300.00

-

น.ส.ชนัดตา

4

โครงการ พัฒนาระบบงานสรรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์

33,200.00

33,200.00

-

ict

5

โครงการ บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ศน
ู ย์เครือข่ายคุณภาพ

240,000.00

120,000.00

120,000.00

61,800.00

55,000.00

6,800.00

29,700.00

29,700.00

9,800.00

6,392.00

น.ส.ลักษมี

การศึกษาเป็นฐาน
6

โครงการจัดแสดงผลงาน และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ทไี่ ด้รับรางวัล

ผอ.ทองเหลียน

ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจาปี 2565
7

โครงการพัฒนาระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO

-

ict

Conference)
8

โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งศึกษานิเทศก์

3,408.00

ศน.โสภา

4

รายการ

ลาดับที่

แผนปี 65

ใช้จริง

คงเหลือ

ผูร้ ับผิดชอบ

หมวด ข งบพัฒนา
9

โครงการ จัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

16,800.00

9,150.00

27,500.00

8,360.00

7,650.00 ผอ.ทองเหลียน

ประจาปีงบประมาณ 2565
10

โครงการ อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

19,140.00

สิบเอกประภัทร์

เพือ่ ยกระดับมาตรฐานตาแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. (วPA)
11

โครงการ พัฒนางานตรวจสอบภายในและพัฒนาเจ้าหน้าทีพ
่ ัสดุ สพท ./โรงเรียน

32,200.00

20,804.00

12

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารพัฒนาครูดา้ นงานวัดและ

16,000.00

16,000.00

21,592.00

34,352.00 - 12,760.00 ศน.พีรญา

11,396.00 ตรวจสอบภายใน
-

ศน.เตือนใจ

ประเมินผลทางการศึกษาด้วยโปรแกรม SchoolMIS
13

โครงการ การเพิม่ ประสิทธิภาพประสิทธิผลคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

14

โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา

8,400.00

3,500.00

4,900.00 ผอ.ทองเหลียน

ประจาปีงบประมาณ 2565
15

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

12,800.00

12,772.00

28.00 นายศุภชัย

16

โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลด

13,640.00

840.00

12,800.00 น.ส.มาริสา

5,320.00

5,320.00

ความเครียดผู้เรียนเน้นสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษา
17

โครงการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้
nb2 model

-

ศน.พีรญา

5

รายการ

ลาดั บที่

แผนปี 65

ใช้ จริง

คงเหลือ

244,650.00

21,000.00

38,980.00

38,980.00

857,282.00

452,670.00

ผูร้ ับผิดชอบ

หมวด ข งบพัฒนา
18

โครงการ ประชุมผูบ
้ ริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเพือ
่ สร้าง

223,650.00

ผอ.นวพร

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม
19

โครงการ ทดสอบประเมิน NT ,RT
รวมใช้

-

ศน.เตือนใจ

404,612.00

รายการ/โครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสพฐ. หรือหน่วยงานอื่นๆ
รหัสงบประมาณ

รายการ

จานวนเงิน

ก่อหนี+
้ เบิก

คงเหลือ

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
14008

เงินสมทบประกันสังคม+กองทุนเงินทดแทน พนักงานราชการ

593,200.00

458,161.00

135,039.00

14008

ค่าเช่าบ้าน

640,000.00

391,300.00

248,700

แผนงานพืน
้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
36002

เพือ
่ บริหารจัดการสานักงานเขตพืน
้ ที่ (งบประจา+พัฒนา)

3,500,000.00

36002

ค่าจ้างพนักงานพิมพ์ดด
ี +ยาม+ทาความสะอาด

178,650.00

178,650.00

-

36002

ค่าจ้างครูรายเดือนฯขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

843,750.00

843,750.00

-

36002

ค่าจ้างนักการภารโรง

2,435,600.00

2,435,600.00

36002

ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัตงิ านใน สพท.ทีต
่ งั้ ใหม่ฯ

356,250.00

356,250.00

36002

ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน

2,547,000.00

2,007,000.00

540,000.00

36002

ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ + คณิตศาสตร์

1,062,540.00

1,039,669.29

22,870.71

36002

ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอิเทอร์เน็ต

1,016,000.00

452,499.30

563,500.70

36002

สมทบกองทุนประกันสังคม (กองทุนเงินทดแทน)

36002

ค้าจ้างพีเ่ ลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน รายเดือน+ประกันสังคม

36004

ค่าจ้างเหมาพีเ่ ลี้ยงเด็กพิการโรงเรียน 10 ราย

36004

ค่าจ้างครูวิกฤต ก.พ. 65

25,560.00

2,266,335.33 1,233,667.67

-

3,000.00.
-

25,560.00

2,120,184.00

1,277,348.83

842,835.17

450,000.00

450,000.00

-

141,750

141,750

-

6

รหัสงบประมาณ

รายการ

จานวนเงิน
5,000.00

ก่อหนี+
้ เบิก

36002

ค่าใช้จ่ายดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาตร์

36002

ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพือ
่ รับรางวัลพระราชทาน

36002

ค่านิเทศติดตามประเมินผลเพศวิถี

36002

คชจ.ในการประชุมจั ดทาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถื่นทุรกันดารฯณ จ.เชีย งใหม่

11,400.00

36002

ดูแลช่วยเหลือและคุม
้ ครองนักเรียน

12,500.00

-

12,500.00

50,000.00

-

50,000.00

22,000.00
5,000.00

-

คงเหลือ

1,440.00
6,957.00

5,000.00
20,560.00
5,000.00
4,443.00

แผนงานยุทธศาสตร์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
320B7

โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวั ตรสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้า

แผนงานยุทฑศาสตร์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
32061

ค้าจ้างธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000

3,613,500.00

3,093,450.00

32061

ค่าจ้างเหมาธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000

519,750.00

504,000.00

504,000.00

58,000.00

8,000.00

50,000.00

32061700011 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

255,000.00

225,533.33

29,466.67

32061700008 เรียนรวมของนักเรียนกรณีรวมและเลิกสถานศึกษา(โรงเรียนขนาดเล็ก)

367,220.00

241,565.00

125,655.00

504,00.00

495,000.00

9,000.00

-

แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
570037002 เพือ่ ดาเนินโครงการสุจริต (2ใบงวด)
รายจ่ายอืน
่
แผนงานยุทฑศาสตร์พฒ
ั นาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

3206100008 ค่าจ้างธุรการเหมาธุรการโรงเรียน (ก.พ. 65)

7

รหัสงบประมาณ

รายการ

จานวนเงิน

32031700004 ค่าตอบแทนจ้างครูวิทย์+คณิตศาตร์

ก่อหนี+
้ เบิก

คงเหลือ

205,140.00

204,750.00

320B6700001 ค่าใช่จ่ายไปราชการร่วมประชุมโครงการโรวเรียนคุณภาพฯ ที่ กทม.

4,300.00

4,300.00

-

320B6700001 ค่าจ้างธุรการ สพป.นภ2+พนง.พิมพ์+ยาม+ทาความสะอาด(ก.พ.65)

882,000.00

88,200.00

-

205,140

204,750.00

320B6700002 ค่าตอบแทนจ้างครูวิทย์+คณิตศาตร์ (มี.ค.65)
รวมทัง้ สิน
้

390.00

390.00

22,110,684.00 17,376,259.08 3,904,327.92

2. ผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการประชุมปฏิบัติการ
ถอดบทเรียนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับสานักงานเขตพื้นที่

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อประชุม วางแผน เชิงผลผลิต (Output) เชิงปริมาณ
 สพฐ.
1. ผลการทดสอบเพื่อ 1. งบประมาณใน
และกาหนดแนวทางการ มีข้อมูลผลการศึกษาการ สพป.หนองบัวลาภู จานวน................บาท ประเมินความสามารถ การดาเนินการไม่
ถอดรหัสการยกระดับ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
เขต 2 มีทิศทางการ  สพป.
ในการอ่าน (Reading เพียงพอ
ทางการเรียนใน 4 กลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขับเคลื่อนการพัฒนา จานวน 12,500 บาท Test : RT) อยู่ใน
2. สถานการณ์โค
ในปีที่ผ่านมาสาหรับ
สาระการเรียนรู้หลัก
คุณภาพผู้เรียนไปใน  อื่นๆระบุ.............. ระดับดีขึ้นไป
วิค 19 ทาให้ไม่
วางแผนยกระดับ
ได้แก่ ภาษาไทย
ทิศทางเดียวกัน
จานวน.................บาท 2. การสอบประเมิน
สามารถ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์
เชิงคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาขั้น ดาเนินการตาม
ของนักเรียน
วิทยาศาสตร์ และ
ครูผู้เกี่ยวข้องนาแนว
พื้นฐาน ( National
พัฒนาผู้เรียนได้
เชิงผลลัพธ์
ภาษาต่างประเทศ
ทางการพัฒนา
Test : NT) สูงขึ้น
อย่างเต็มที่
(Outcome)
2. เพื่อประชุมวางแผน
คุณภาพผู้เรียนที่
3. การทดสอบทาง
ได้ แนวทางการยกระดับ
และกาหนดแนวทางการ
คณะกรรมการ
การศึกษาระดับชาติขั้น
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

8

ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการด้วยรักและห่วงใย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

พัฒนาทักษะและ
ความสามารถทางพหุ
ปัญญา
(Multiple
Intelligence) ของ
ผู้เรียนในด้านต่างๆ เช่น
ดนตรี กีฬา ศิลปะ
ทักษะ

และแนวทางการพัฒนา

1.เพื่อสนอง
พระราชดาริโครงการ
ด้วยรักและห่วงใย ใน
พระราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

เชิงผลผลิต (Output
นักเรียน ครูสามารถนา
ความรู้จากการศึกษา
โครงการด้วยรักและ
ห่วงใยในพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

กาหนดไปดาเนินการ
ทักษะและความสามารถ ให้เกิดประสิทธิผล
ทางพหุปัญญา
สูงสุด
(Multiple
Intelligence) ของ
ผู้เรียนในด้านต่างๆ ในปี
การศึกษา 2564

เชิงปริมาณ
โรงเรียน จานวน 5
โรงเรียนในโครงการ
ด้วยรักและห่วงใยใน
พระราชูปภัมภ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

พื้นฐาน (Ordinary
National
Educational Test :
O-NET) สูงขึ้น
4. ผู้เรียนที่มีความ
สนใจด้านดนตรี กีฬา
ศิลปะ ทักษะอาชีพ
ได้รับการพัฒนาทักษะ
และความสามารถทาง
พหุปัญญา (Multiple
Intelligence)
 สพฐ.
จานวน..................บาท
 สพป.
จานวน 23,300 บาท
 อื่นๆระบุ............
จานวน...............บาท

การดาเนินงานตาม
โครงการด้วยรักและ
ห่วงใย อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ ได้
ดาเนินงานสนอง
พระราชดาริโครงการ
ด้วยรักและห่วงใย ใน

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID 19) ทาให้
การศึกษาดูงาน
โรงเรียนเป็นไป

9

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

2. เพื่อนาความรู้จาก
การศึกษาโครงการด้วย
รักและห่วงใยใน
พระราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ของ
โรงเรียน ๕ โรงเรียน ไป
ขยายผลให้กับโรงเรียน
ในสังกัด สร้างฐานองค์
ความรู้นาไปสู่การ
อนุรักษ์ และพัฒนา
อย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง
3.เพื่อจัดทาศูนย์การ
เรียนรู้และรวบรวม
ข้อมูลโครงการด้วยรัก
และห่วงใยใน
พระราชดาริสมเด็จพระ

สยามบรมราชกุมารี
ของโรงเรียน 5
โรงเรียน ไปขยายผล
ให้กับโรงเรียนในสังกัด
สร้างฐานองค์ความรู้
นาไปสู่การอนุรักษ์ และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน สู่
เศรษฐกิจพอเพียง
เชิงผลลัพธ์
(Outcome
โรงเรียนในโครงการ
ด้วยรักและห่วงใยสนอง
พระราชดาริโครงการ
ด้วยรักและห่วงใย ใน
พระราชดาริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี กิจกรรม
หลัก 6 โครงการ คือ

ฯ สยามบรมราช
กุมารี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
เชิงคุณภาพ
นักเรียน ครูผู้รับผิด
โครงการด้วยรักและ
ห่วงใยฯ และ
ผู้อานวยการโรงเรียน
ในโครงการด้วยรัก
และห่วงใยในพระรา
ชูปภัมภ์สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
พระราชดาริสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ดังนี้
1. กิจกรรมหลัก 6
โครงการ คือ
1) โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน
2) โครงการควบคุม
และป้องกันโรคขาด
สารไอโอดีน
3) โครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา
4) โครงการส่งเสริม
การฝึกอาชีพ
5) โครงการส่งเสริม
สหกรณ์ในโรงเรียน
6) โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ด้วยความลาบาก

10

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
กนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อ
เผยแพร่ให้กับเยาวชน
และผู้ที่สนใจศึกษา
ต่อไป
4.สรุปรายงานผลการ
ดาเนินการโดยจัดทาวีดิ
ทัศน์และรูปเล่มผลการ
ดาเนินงานโครงการด้วย
รักและ
ห่วงใย เข้าเฝ้าถวายพระ
พร ในวันที่ 2 เมษายน
2565 ณ สวนอัมพร
กรุงเทพมหานคร

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

1) โครงการเกษตรเพื่อ ประถมศึกษา
อาหารกลางวัน
หนองบัวลาภู เขต 2
2) โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน
3) โครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา
4) โครงการส่งเสริมการ
ฝึกอาชีพ
5) โครงการส่งเสริม
สหกรณ์ในโรงเรียน
6) โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
สิ่งแวดล้อม
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
2. มีศูนย์การเรียนรู้
โครงการด้วยรักและ
ห่วงใยในพระราชดาริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
คือ โรงเรียนบ้านวังหิน
ซา อาเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู
3. สมารถรายงานผล
การดาเนินการโดย
จัดทาวีดิทัศน์และ
รูปเล่มผลการ
ดาเนินงานโครงการ
ด้วยรักและห่วงใย เข้า
เฝ้าถวายพระพร ใน

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
วันที่ 2 เมษายน 2565
ณ สวนอัมพร
กรุงเทพมหานคร ได้
ครบถ้วน ทันตามเวลา
ที่กาหนด

3 โครงการการพัฒนาเครื่องมือ๑.
ในการประชุมทางไกลใน
รูปแบบออนไลน์ (Video
Conference)

1.เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงเครื่องมือในการ
ประชุมทางไกลให้มี
ประสิทธิภาพและมีความ
ทันสมัย
๒. 2.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสารระยะไกล ลด
เวลาและค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การเดินทาง
3.เพื่อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณภาพ
ของสัญญาณเสียง

เชิงผลผลิต (Output)
เครื่องมือในการประชุม
ทางไกลในรูปแบบ
ออนไลน์ (Video
Conference) สามารถ
ใช้งานติดต่อสื่อสาร
ทางไกล ได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว เห็นได้ทั้ง
ภาพและเสียง สามารถ
นาภาพบันทึกไว้มาเปิด
ซ้าได้ทุกเวลาและช่วยลด
ต้นทุนทรัพยากรต่างๆได้
เช่น ด้านเอกสาร ด้าน
ค่าใช้จ่าย ด้านการ
เดินทางฯลฯ
เชิงผลลัพธ์

เชิงปริมาณ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มี
เครื่องมือในการ
ประชุมทางไกลใน
รูปแบบออนไลน์
(Video
Conference) ที่
ทันสมัยสาหรับใช้
งานในการ
ติดต่อสื่อสารทางไกล
พร้อมคุณภาพเสียง
ภาพและสัญญาณที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่

 สพฐ.
จานวน..................บาท
 สพป.
จานวน 29,700 บาท
 อื่นๆระบุ.............
จานวน.................บาท

1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถใช้
เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย
2. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สถานศึกษา
ใช้เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารระยะไกล ลด
เวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(Outcome)
ประชาชน นักเรียน
นักศึกษา และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ติดต่อสื่อสารทางไกล ได้
อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
และมีความพึงพอใจใน
การใช้ประโยชน์ในการ
ติดต่อสื่อสารทางไกลได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว
ลดต้นทุนก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดของ
องค์กร

การศึกษา
สถานศึกษา
สามารถใช้เครื่องมือ
การประชุมทางไกล
ในรูปแบบออนไลน์
(Video
Conference)
ทันสมัยสาหรับใช้
งาน พร้อมสามารถ
ติดต่อสื่อสารทางไกล
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ผ่านทาง
ออนไลน์ และ
สามารถนาเครื่องมือ
ไปใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค
12
ข้อเสนอแนะ

13

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 โครงการจัดทาแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปี 2565

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกตาแหน่ง ทุก
ระดับอย่างทั่วถึง

1. มีแผนในการพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ
2565
2. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
ได้รับการพัฒนาทุก
ตาแหน่งตามที่กาหนดไว้
ในแผนอย่างทั่วถึง

1. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
มีแผนสาหรับใช้
พัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ประจาปี
งบประมาณ 2565
2. ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตามแผนที่
กาหนดไว้ใน
ปีงบประมาณ 2565
อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ

 สพฐ.
จานวน.................บาท
 สพป.
จานวน 16,800 บาท
 อื่นๆระบุ............
จานวน.................บาท

สพป.หนองบัวลาภู
เขต 2 มีแผนในการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาม
ความต้องการทุก
ตาแหน่งทุกสายงาน

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

14

ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการ อบรมพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อยกระดับ
มาตรฐานวิทยฐานะตาม
หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. (วPA)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

เพื่อพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจแนวทางการ
พัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพสาหรับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

เชิงผลผลิต (Output)
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดที่ประสงค์จะขอ
เลื่อนวิทยฐานะมีเข้าใจ
ในแนวทางพัฒนาตนเอง
และพัฒนาวิชาชีพ
สาหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาตามมาตรฐาน
ตาแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะ
เชิงผลลัพธ์
(Outcome)
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้ประสงค์จะขอมีและขอ
เลื่อนวิทยฐานะสามารถ
พัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพตามมาตรฐาน

เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความเข้าใจ
แนวทางการพัฒนา
ตนเองและพัฒนา
วิชาชีพตามมาตรฐาน
ตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะผู้
ประสงค์จะเลื่อนวิทย
ฐานะทุกคน
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคน มีความ
พร้อมในการพัฒนา
ตนเองและพัฒนา
วิชาชีพตามมาตรฐาน
ตาแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ

 สพฐ.
จานวน 41,000 บาท
 สพป.
จานวน.................บาท
 อื่นๆระบุ...............
จานวน.................บาท

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
จานวน 1,090 คน มี
เข้าใจในแนวทาง
พัฒนาตนเองและ
พัฒนาวิชาชีพสาหรับ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรฐานตาแหน่ง
และมาตรฐานวิทย
ฐานะ

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

15

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

6 โครงการส่งเสริมการใช้
1. เพื่อพัฒนาครูด้านการ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
การสอนออนไลน์
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์
2. เพื่อพัฒนาครูด้านการ
สร้างสื่อวีดที ัศน์ เพื่อการ
พัฒนางาน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ตาแหน่งและมาตรฐาน
วิทยฐานะ ผู้ประสงค์จะ
มีและเลื่อนวิทยฐานะ
ตรงกับหลักเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานและ
หลักเกณฑ์การขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ

ตรงกับหลักเกณฑ์
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานและ
หลักเกณฑ์การขอมี
และเลื่อนวิทยฐานะ

เชิงผลผลิต (Output)
1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์
เชิงผลลัพธ์
(Outcome)
1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี

เชิงปริมาณ
1. ครูร้อยละ 80
2. นักเรียนที่กาลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6
และชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-3 ร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1. ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

 สพฐ.
จานวน.................บาท
 สพป.
จานวน 33,200 บาท
 อื่นๆระบุ............
จานวน.................บาท

1. มีข้อมูลการ
เปรียบเทียบคะแนน
ก่อนและหลังการ
อบรม ด้านการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 9.65
(M=9.65, S.D.=1.13)
หลังการอบรมครูมี

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

16

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ทักษะด้านการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ครูที่ได้รับการพัฒนา
ด้านการสร้างสื่อวีดีทัศน์
เพือ่ การพัฒนางาน
สามารถสร้างสื่อวีดีทัศน์
เพื่อการพัฒนางาน

ศึกษามีทักษะด้าน
การใช้สื่อเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน
2. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ทักษะด้านการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.83
(M=16.83,
S.D.=1.65) สรุปได้ว่า
หลังการอบรม ครูมี
ทักษะด้านการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์สูงกว่า
ก่อนการอบรม
2. การเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนและหลัง
การอบรมด้านการ
สร้างสื่อวีดิทัศน์ เพื่อ
การพัฒนางานก่อน
อบรมครูมีทักษะเฉลี่ย
เท่ากับ 9.65 และหลัง

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

17

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
การอบรมครูมีทักษะ
เฉลี่ยเท่ากับ 16.83
สรุปได้ว่า หลังการ
อบรมครูมีทักษะด้าน
การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์สูงกว่าการจัด
อบรม
3. ผลการประเมิน
ชิ้นงานของผู้อบรมด้าน
การสร้างสื่อวีดิทัศน์
เพื่อการพัฒนางาน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี
มาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่าข้อที่ครูควน
ปฏิบัติคือแก่นเรื่อง
ความสมบูรณ์
สอดคล้องของเนื้อหา
และเทคนิคทาง

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

18

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ภาพยนต์สั้น เช่น การ
จัดภาพ มุมกล้อง การ
เก็บภาพ การตัดต่อ
ตามลาดับ
4. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้า
อบรมต่อการอบรม
ด้านการสร้างสื่อวีดิ
ทัศน์ เพื่อกาพัฒนางาน
อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า
ข้อที่อยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ ท่านได้รับ
ความรู้/ประโยชน์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อไปปรับใช้ได้ (x=
4.57) รองลงมาได้แก่
ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมมีความ
เหมาะสม สถานที่จัด

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมมีความ
เหมาะสม (x=4.46)
และการจัดกิจกรรมใน
ครั้งนี้มีประโยชน์ต่อ
ท่าน (x=4.43)
7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาด้วย
โปรแกรม SchoolMIS

1. เพื่อพัฒนาครูให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถใช้โปรแกรม
บริหารสถานศึกษา
(SchoolMIS) ในการใช้
งานระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อสถานศึกษา และ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2 มี
ข้อมูล

เชิงผลผลิต (Output)
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดทุกแห่ง ที่
รับผิดชอบงานทะเบียน
วัดผลประเมินผล
จานวน 102 คน ได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถ และ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
เชิงผลลัพธ์
(Outcome)
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา

เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนดาเนินงาน
ทะเบียนวัดผลผ่าน
โปรแกรมระบบ งาน
สารสนเทศทะเบียน
วัดผลประเมินผล
ผ่านโปรแกรมบริหาร
จัดการผลการเรียน
(SchoolMIS)
2. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2

 สพฐ.
จานวน................บาท
 สพป
จานวน 16,000 บาท
 อื่นๆระบุ..............
จานวน...............บาท

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่
รับผิดชอบงานวัดผล
ประเมินผลที่เข้ารับ
การอบรมจานวน 102
โรงเรียน มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติการวัด และ
ประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
สามารถจัดทาระเบียน
แสดงผลการเรียน โดย

1. ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งในทุก ๆ
ปี ทาให้ครูและ
บุคลากรบางส่วน
ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้โปรแกรม
และแนวทางการ
วัดผลประเมินผล
2. เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของ

20

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สารสนเทศ ในการ
บริหารจัดการ
สถานศึกษาที่ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน

หนองบัวลาภู เขต 2
และสถานศึกษาในสังกัด
จานวน 102 โรงเรียน มี
ระบบงานสารสนเทศ
ทะเบียนวัดผล ผ่าน
โปรแกรมบริหารจัดการ
ผลการเรียน
(SchoolMis) ครบถ้วน
ถูกต้องทันเวลา
สามารถขับเคลื่อน
ภารกิจ และนาแผนสู่
การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์

มีระบบสารสนเทศ
งานทะเบียน ผ่าน
โปรแกรมบริหาร
จัดการผลการเรียน
(SchoolMis) จาก
โรงเรียนในสังกัดทุก
โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละ 100 ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ที่เข้า
รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะใน
การปฏิบัติ ใน
ระบบงานสารสนเทศ
ทะเบียนวัดผล
ประเมินผล ผ่าน
โปรแกรมบริหาร
จัดการผลการเรียน

งบประมาณ

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ใช้โปรแกรมระบบ
โรคติดเชื้อไวรัส
สารสนเทศสถานศึกษา โคโรน่า 2019
(SchoolMIS) ได้อย่าง (Covid-19)
ถูกต้อง
โรงเรียนในสังกัด
ต้องอบรม
ทางไกล จึงควรมี
การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล
ผลการดาเนินงาน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 ประสิทธิภาพประสิทธิผล
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(SchoolMis)
สามารถไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เชิงผลผลิต (Output เชิงปริมาณ
และพัฒนาระบบการ
1. จัดประชุม
1. ประชุม
กากับ ติดตาม
คณะกรรมการติดตาม
คณะกรรมการ
ประเมินผลการจัด
ตรวจสอบ ประเมินผล
ติดตาม ตรวจสอบ
การศึกษาให้มีคุณภาพ และนิเทศการศึกษา (ก. ประเมินผล และ
การศึกษาทั้ง 4 ด้าน
ต.ป.น.) จานวน 4 ครั้ง/ปี นิเทศการศึกษา
2. เพื่อประเมินผลการ 2. ศึกษาดูงานเขตพื้นที่
(ก.ต.ป.น.) จานวน 4
บริหาร จัดการศึกษาของ ต้นแบบระดับประเทศ ณ ครั้ง/ปี
สถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่
2. โรงเรียนในสังกัด
3. เพื่อให้คณะกรรมการ การศึกษาประถมศึกษาเลย ได้รับการ ติดตาม
ติดตาม ตรวจสอบ
เขต 3
ตรวจสอบประเมินผล
ประเมินผลและนิเทศ
3. โรงเรียนในสังกัดได้รับ และนิเทศการศึกษา
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
การ ติดตาม ตรวจสอบ อย่างน้อย 2 ครั้ง ทุก
ได้รับการพัฒนา
ประเมินผล และนิเทศ โรงเรียน
ศักยภาพในการ
การศึกษา อย่างน้อย
3. คณะกรรมการ
ปฏิบัติงาน
เชิงผลลัพธ์
ติดตาม ตรวจสอบ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

 สพฐ.
จานวน.................บาท
 สพป.
จานวน 34,352 บาท
 อื่นๆระบุ............
จานวน...............บาท

1.คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) มีเครือข่าย
การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต
3 โดยนาแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วย
TUMHOME Model สู่
เป้าหมาย 5Q หลักการ
แนวคิด และแนว

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

จากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019
(COVID - 19) ทา
ให้ไม่สามารถลง
พื้นที่ศึกษาดูงาน
ณ โรงเรียน ที่
กาหนดไว้ได้

22

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

4. เพื่อให้องค์คณะบุคคล
ได้ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานของ
สถานศึกษาอย่าง
เข้มแข็ง

(Outcome
1. สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
บริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพโดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบต่อผลการ
ดาเนินการ มีระบบการ
นิเทศเร่งรัดติดตาม
ประเมินผลสถานศึกษา
และครูที่เข้มแข็ง
2. คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. สานักงานเขตพื้นที่

ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) บริหาร
จัดการอย่างมี
คุณภาพ มีระบบการ
นิเทศเร่งรัดติดตาม
ประเมินผล
สถานศึกษาที่เข้มแข็ง
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
บริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพโดยมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบต่อ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ปฏิบัติเกี่ยวกับ
กระบวนการการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยยืดหลัก
สาคัญในการจัด
การศึกษา การ
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตาม
กรอบแนวคิดและทิศ
ทางการพัฒนา
ห้องเรียนคุณภาพ จน
เกิดเป็นโรงเรียน
คุณภาพส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนโดยนา
แนวทางการ
ดาเนินงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดย
ใช้ TOMHOME
Model สู่เป้าหมาย

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2 มี
ข้อมูลสารสนเทศ ผลการ
ติดตาม ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดที่สามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินการ มี
ระบบการนิเทศ
เร่งรัดติดตาม
ประเมินผล
สถานศึกษาและครูที่
เข้มแข็ง
3. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
มีข้อมูลสารสนเทศ
ผลการติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมินผล และ
นิเทศการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดที่
สามารถนาไปใช้ใน
การปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
คุณภาพ 5Q
- ระดับโรงเรียน
-ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
2.มีแผนติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
และแผนการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา
สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดให้มี
คุณภาพ
3. คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
มีข้อมูลสารสนเทศ ผล
การติดตาม ตรวจสอบ

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด
4. สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
มีรูปแบบและ
แนวทางในการ
บริหารจัดการของ
โรงเรียนให้เกิด
คุณภาพ

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกัดที่นาไปใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ดี
(BEST Practice) ของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒
นามาวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อย และนามา
ประยุกต์ใช้กับงานของ
ตน

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

9 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ 1. เพื่อส่งเสริม และยก
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ย่องเชิดชูเกียรติผู้
ประจาปี 2565
ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ
เป็นแบบอย่างที่ดี
2. เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สร้างขวัญ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อสร้างศรัทธาและ
ความเชื่อถือในการ
ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษา
4. เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้
ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษามีขวัญกาลังใจใน
การพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อยกย่องเชิดชู

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

เชิงผลผลิต (Output)
1. ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างในสังกัด
สพป.หนองบัวลาภู เขต
2 ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ จานวน 211 คน
เชิงผลลัพธ์
(Outcome)
1. ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา
และลูกจ้างในสังกัด
สพป.หนองบัว ลาภู เขต
2. ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกี ย รติ และเผยแพร่
ผลงานต่อสารธารณะ

เชิงปริมาณ
ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างใน
สังกัด
สพป.หนองบัวลาภู
เขต 2 จานวน 211
คน
เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และลูกจ้างใน
สังกัด
สพป.หนองบัวลาภู
เขต 2 ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และ
เผยแพร่ผลงานต่อ
สารธารณะ

 สพฐ.
จานวน..................บาท
 สพป.
จานวน....8,400...บาท
 อื่นๆระบุ.............
จานวน...................
บาท

โครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้จัดทา
หลักเกณฑ์และวิธีการ
คัดเลือกโดยมาอบให้
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ดาเนินการคัดเลือกครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับรางวัล
จานวน 8 รางวัล เมื่อ
ดาเนินการแล้วเสร็จให้
ส่งผลการคัดเลือก
รางวัลมาที่ สพป.
หนองบัวลาภู เขต 2
นาเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองและเห็นชอบ
ผลการคัดเลือกก่อน
ประกาศผลรางวัล
-ซึ่งการดาเนินการใน

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์
เกียรติผู้มีผลงานดีเด่น
เป็นที่ประจักษ์ และ
เผยแพร่ผลงานต่อ
สาธารณชน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ครั้งนี้ได้มีครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดได้รับรางวัลยก
ย่องเชิดชูเกียรติจานวน
ทั้งสิ้น 195 รางวัล
แยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ได้
ดังนี้
1. รางวัล “ครูดีมี
จรรยาบรรณ”
ประจาปี 2565
2. รางวัล “ผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์ดีเด่น
ประจาปี 2565
3. รางวัล “ครูผู้สอน
ดีเด่นตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้” ประจาปี
2565
1) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น

ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
2) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์
ดีเด่น
3) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดีเด่น
4) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
ดีเด่น
5) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ
พละศึกษาดีเด่น
6) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะดีเด่น
7) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีดีเด่น
8) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้

ปัญหา อุปสรรค
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ที่

10

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการ บริหารจัดการศึกษา 1) เพื่อการบริหารจัด
โดยใช้ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
การศึกษาโดยใช้ศูนย์
คุณภาพการศึกษาเป็นฐาน
เครือข่ายคุณภาพเป็นฐาน
2) เพื่อขับเคลื่อนโยบาย
จุดเน้น ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาให้
บรรลุวัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลผลิต (Output)
ศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
12 ศูนย์ ขับเคลื่อน
นโยบาย จุดเน้นของ
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมเกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผู้เรียนใน

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
ร้อยละของศูนย์
เครือข่ายคุณภาพ
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนด้านการ
บริหารจัดการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน

ภาษาต่างประเทศ
ดีเด่น
9) ครูผู้สอนปฐมวัย
ดีเด่น
10) ครูผู้สอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนดีเด่น
และได้จัดพิธีมอบ
รางวัลให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ได้รับรางวัลอย่าง
สมเกียรติ
 สพฐ.
ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
จานวน..................บาท คุณภาพการศึกษา12
ศูนย์ สามารถบริหาร
 สพป.
จานวน....240,000... จัดการและดาเนินงาน
ขับเคลื่อนโยบาย
บาท
 อื่นๆระบุ............. จุดเน้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพส่ง
จานวน...................
ผลสาเร็จต่อการพัฒนา
บาท
คุณภาพของโรงเรียน
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

สังกัด
ผลลัพธ์ (Outcome)
1) สานักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า ส า ม า ร ถ
บริหารจัดการศึกษาโดย
ใช้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพ
เป็นฐานในการขับเคลื่อน
นโยบาย จุ ด เน้ น บรรลุ
วัตถุประสงค์
2) นักเรียนในสังกัดได้รับ
การพั ฒ นาให้ มีคุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
สามารถบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้ศูนย์
เครือข่ายคุณภาพ
เป็นฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้
2) สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองบัวลาภู เขต 2
สามารถขับเคลื่อน
นโยบาย จุดเน้นจน
บรรลุวัตถุประสงค์
เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตาม
สโลแกน NB2 To
be ONE

งบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ในสังกัด
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