รายงานการกากับ ติดตาม การดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
การติดตาม ประเมินผล และรายงาน กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานโครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และกากับ ติดตาม รายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลยุทธ์เชิงนโยบาย 5 นโยบาย ดังนี้
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อม
ล้าทางการศึกษา
นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ดาเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้รับผิดชอบนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีส่วนร่วมในการกากับ ติดตาม ผลการ
ดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2
(ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

สารบัญ
นโยบาย สพฐ. ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาชุดนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning
โดยใช้ Digital Technology เป็นฐาน
กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning โดยใช้
Digital Technology เป็นฐาน
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาชุดนวัตกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning
โดยใช้ Digital Technology เป็นฐาน
กิจกรรมย่อยที่ 2 การขับเคลื่อนหลักสูตรและนวัตกรรมฯ
กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการ
กิจกรรมย่อยที่ 1 นิเทศโรงเรียน 156 โรงเรียน รวม 8 เดือน ๆ ละ 10 วัน
กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการนิเทศ 8 ครั้ง
นโยบาย สพฐ. ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภา
กิจกรรมหลักที่ 2 การสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง ย้ายโอน การสอบ การสอบคัดเลือกและเกลี่ย
อัตรากาลังข้าราชการครูและลูกจ้างทุกประเภท
กิจกรรมหลักที่ 3 การประชุมปฏิบัติการประเมินผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรลูกจ้างเพื่อเลื่อน
เงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
กิจกรรมหลักที่ 4 การเสริมสร้างขวัญ กาลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมหลักที่ 5 โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือ
เลื่อนวิทยฐานะ
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความก้าวหน้าและมีวิทยฐานะสูงขึ้นระบบ TEPE Online
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมหลักที่ 8 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้แผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) และการ
ใช้กระบวนการ PLC
กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง โดยนา Digital
technology และ Face to Face training มาใช้ในการพัฒนา

นโยบาย สพฐ.ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริหารศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริหารศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก
(Home school)
กิจกรรมหลักที่ 2 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ระดับเขตพื้นที่
กิจกรรมหลักที่ 3 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือเนตรนารี
กิจกรรมหลักที่ 4 การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นโยบาย สพฐ.ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนามาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 2 KKzonel Green and Clean
กิจกรรมหลักที่ 3 จัดงานวันสาคัญและรัฐพิธีต่างๆ
กิจกรรมหลักที่ 4 สื่อสารและการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลักที่ 5 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ประธานกลุ่ม
สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ประชุม Morning Talk และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.
กิจกรรมหลักที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
กิจกรรมหลักที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร สินทรัพย์
กิจกรรมหลักที่ 8 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานทั้งระบบ
กิจกรรมหลักที่ 9 จัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปี 2562
กิจกรรมหลักที่ 10 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562-2565
กิจกรรมหลักที่ 11 จัดทาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2562
กิจกรรมหลักที่ 12 สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณ
กิจกรรมหลักที่ 13 พัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
กิจกรรมหลักที่ 14 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

กากับ ติดตาม โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2(ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

1. งบตามภาระงาน
ที่
โครงการ
นโยบาย สพฐ. ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมย่อยที่ 1 จัดทากรอบหลักสูตรท้องถิ่น
สพป.ขอนแก่น เขต 1

งบประมาณ

37,800.-

เบิก

8,850.-

คงเหลือ

ผู้รับผิดชอบ

28,950.- นายกีรติวิทย์
สุวรรณธรรมา
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
กิจกรรมย่อยที่ 2 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 33,900.0.- 33,900.- นายกีรติวิทย์
สุวรรณธรรมา
ยังไม่ดาเนินการ
รวม
71,700.- 8,850.- 62,850.กิจกรรมที่ 2 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมชุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning โดยใช้ Digital
Technology เป็นฐาน
กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาชุดนวัตกรรมการจัด
57,250.0.- 57,250.- นายประสงค์
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning
บุญมา
โดยใช้ Digital Technology เป็นฐาน
ยังไม่ดาเนินการ
กิจกรรมย่อยที่ 2 การขับเคลื่อนหลักสูตรและ 142,300.0.- 142,300.- นายประสงค์
นวัตกรรมฯ
บุญมา
ยังไม่ดาเนินการ
รวม
199,550.0.- 199,550.กิจกรรมที่ 3 การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเชิงบูรณาการ
กิจกรรมย่อยที่ 1 นิเทศโรงเรียน 156
649,600.นางสาวศุภกานต์
โรงเรียน รวม 8 เดือน ๆ ละ 10 วัน
ประเสริฐรัตนะ
-นิเทศ ประจาเดือน พฤศจิกายน 2561
59,190.รายงานแล้ว
-นิเทศ ประจาเดือน ธันวาคม 2561
55,560.รายงานแล้ว
-นิเทศ ประจาเดือน มกราคม 2562
71,445.รายงานแล้ว
-นิเทศ ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562
93,090.-นิเทศ ประจาเดือน พฤษภาคม 2562
-นิเทศ ประจาเดือน มิถุนายน 2562
-นิเทศ ประจาเดือน กรกฎาคม 2562
-นิเทศ ประจาเดือน สิงหาคม-กันยายน 2562

-2ที่

โครงการ
กิจกรรมย่อยที่ 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เขียนรายงานการนิเทศ 8 ครั้ง

งบประมาณ

เบิก
6,000.-

คงเหลือ

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.ศุภกานต์
364,315.- ประเสริฐรัตนะ
ยังไม่รายงาน

รวม
649,600.- 285,285.- 364,315.รวมนโยบาย สพฐ. ที่ 2
920,850.- 294,135.- 626,715.นโยบาย สพฐ. ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2 โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
น.ส.วิจิตร
เพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
30,000.- 2,835.- 27,165.- มูลแวง
นางนฤมล
แหวะสอน
ยังไม่รายงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 การสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง
84,500.- 4,500.4,800.- น.ส.วิจิตร
ย้ายโอน การสอบ การสอบคัดเลือกและเกลี่ย
4,730.มูลแวง
อัตรากาลังข้าราชการครูและลูกจ้างทุกประเภท
3,600.นางอุดมลักษณ์
3,300.สุริยะสกุลพงศ์
24,820.นางนฤมล
38,750.แหวะสอน
ยังไม่รายงาน
กิจกรรมหลักที่ 3 การประชุมปฏิบัติการ
72,600.- 7,575.815.- น.ส.วิจิตร
ประเมินผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรลูกจ้างเพื่อ
45,300.มูลแวง
เลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
14,710.นางอรอนงค์
2,100.ศรีชัย
2,100.นางนฤมล
แหวะสอน
ยังไม่รายงาน
กิจกรรมหลักที่ 4 การเสริมสร้างขวัญ กาลังใจ
50,000.0.- 50,000.- น.ส.วิจิตร
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
มูลแวง
2562
ยังไม่ดาเนินการ
กิจกรรมหลักที่ 5 โครงการเสริมสร้างขวัญและ
40,000.0.- 40,000.- น.ส.วิจิตร
กาลังใจ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มูลแวง
ยังไม่ดาเนินการ

-3ที่

โครงการ
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

งบประมาณ
20,000.-

กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมพัฒนาครูให้มี
ความก้าวหน้าและมีวิทยฐานะสูงขึ้นระบบ TEPE
Online ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กิจกรรมหลักที่ 8 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใช้แผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)
และการใช้กระบวนการ PLC

17,500.12,000.-

เบิก

คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ
0.- 20,0000.- น.ส.วิจิตร
มูลแวง
ยังไม่
ดาเนินการ
15,150.2,350.- นางณัฐรีนีย์
นามสีฐาน
รายงานแล้ว
0.- 12,000.- น.ส.วิจิตร
มูลแวง
ยังไม่
ดาเนินการ
6,160.- 15,800.- น.ส.วิจิตร
มูลแวง
ยังไม่รายงาน

กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาผู้บริหาร ครู และ
21,960.บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง โดยนา
Digital technology และ Face to Face
training มาใช้ในการพัฒนา
รวมนโยบาย สพฐ. ที่ 3
348,560.- 181,635.- 166,925.นโยบาย สพฐ.ที่ 4 สร้างโอกาสการเข้าถึงการบริหารศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
3 โครงการสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริหารศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้า
กิจกรรมหลักที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพในการจัด
8,500.0.8,500.- น.ส.ละออ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก
ชัยภูมิ
(Home school)
ยังไม่ดาเนินการ
กิจกรรมหลักที่ 2 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์
112,500.- 30,000.0.- นางปุณิกา
ระดับเขตพื้นที่
10,000.กิตติภูมิ
20,000.รายงานแล้ว
52,500.กิจกรรมหลักที่ 3 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
10,410.0.- 10,410.- นางพัฒนา
ลูกเสือเนตรนารี
สิมมาโคตร
ยังไม่ดาเนินการ
กิจกรรมหลักที่ 4 การสร้างและพัฒนาฐานข้อมูล
10,000.0.- 10,000.- นางปุณิกา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิตติภูมิ
ยังไม่ดาเนินการ
รวมนโยบาย สพฐ.ที่ 4
141,410.- 60,000.- 81,410.-

-4ที่
โครงการ
งบประมาณ
นโยบาย สพฐ.ที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนามาตรฐานสานักงานเขต
7,500.พื้นที่การศึกษา
กิจกรรมหลักที่ 2 KKzonel Green and Clean

7,500.-

กิจกรรมหลักที่ 3 จัดงานวันสาคัญและรัฐพิธีต่างๆ

75,000.-

กิจกรรมหลักที่ 4 สื่อสารและการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลักที่ 5 ประชุมผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ประธาน
กลุ่มสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ประชุม
Morning Talk และรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

กิจกรรมหลักที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน
กิจกรรมหลักที่ 7 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
สินทรัพย์

เบิก
0.2,500.-

คงเหลือ

ผู้รับผิดชอบ

7,500.- นางนฤมล
น้อยวัน
ยังไม่ดาเนินการ
5,000.- นางชโลทร
กองพันธ์
รายงานแล้ว
12,850.- นางจันทร์ฉาย
อรรถสาร
ยังไม่รายงาน

2,910.50,000.3,940.5,300.46,875.- 5,000.- 23,575.- นางสุจิตร์
15,900.ไชยโก
2,400.ยังไม่รายงาน
121,500.- 7,000.- 62,300.- นางพัณณ์ชิตา
2,500.เดชอนันตพงศ์
3,750.รายงานแล้ว
1,800.34,150.2,500.7,500.30,000.- 30,000.0.- นางพัณณ์ชิตา
เดชอนันตพงศ์
รายงานแล้ว
90,000.- 14,516.0.- นางวิมลพรรณ
68,000.พยัคฆกุล
6,460.รายงานแล้ว
1,024.-

-5ที่

โครงการ
กิจกรรมหลักที่ 8 ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการดาเนินงานทั้งระบบ

งบประมาณ
57,750.-

เบิก
50,000.1,400.-

กิจกรรมหลักที่ 9 จัดทาแผนปฏิบัติการ
ประจาปี 2562

84,785.-

กิจกรรมหลักที่ 10 จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562-2565

30,800.-

12,000.18,000.4,500.7,500.15,000.16,500.7,500.0.-

กิจกรรมหลักที่ 11 จัดทาแผนบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2562

61,900.-

5,460.4,950.-

กิจกรรมหลักที่ 12 สร้างความเข้มแข็ง
ด้านการบริหารงบประมาณ

52,500.-

41,300.-

กิจกรรมหลักที่ 13 พัฒนาระบบการ
ประชุมทางไกล (Video Conference)

52,470.-

46,170.-

กิจกรรมหลักที่ 14 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์

28,500.-

0.-

92,100.-

4,450.27,100.43,160.546,550.980,380.-

รวมนโยบาย สพฐ.ที่ 5
รวมทั้งสิ้น

839,180.2,250,000.-

คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ
6,350.- นพภาภรณ์
ตุงไธสง
รายงานแล้ว
3,785.- นางณิชชารีย์
ตั้งวานิชกพงษ์
รายงานแล้ว

30,800.- นางณิชชารีย์
ตั้งวานิชกพงษ์
ยังไม่
ดาเนินการ
51,490.- นางณิชชารีย์
ตั้งวานิชกพงษ์
รายงานแล้ว
11,200.- นางสารภี
ประจันตะเสน
ยังไม่รายงาน
6,300.- นางสารภี
ประจันตะเสน
ยังไม่รายงาน
28,500.- นางจรวยพร
หาดสมบัติ
ยังไม่
ดาเนินการ
17,390.- นางสารภี
ประจันตะเสน
ยังไม่รายงาน
292,630.1,269,620.-

-62. งบจาก สพฐ./งบจากหน่วยงานอื่น
ที่
โครงการ
1 โครงการแข่งขันกีฬา สพฐ.

2 โครงการพัฒนาความสามารถทาง
วิชาการผู้เรียนฯ
3 โครงการ DLTV จัดอบรมตามโครงการ
4 โครงการดาเนินการพัฒนาธุรการ
โรงเรียน
5 โครงการพัฒนาการรับนักเรียน

6 โครงการ สอบ O-NET

งบประมาณ
560,000.-

เบิก
คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ
354,000.- 18,787.60.- นางปุณิกา
28,911.40
กิตติภูมิ
2,000.รายงานแล้ว
10,235.6,000.6,890.12,960.120,216.75,700.75,693.7.- นางสาวละออ
ชัยภูมิ
รายงานแล้ว
130,000.74,120.0.- นางสารภี
55,880.ประจันตะเสน
ยังไม่รายงาน
46,200.3,520.1,520.- นางนฤมล
4,240.แหวะสอน
5,240.ยังไม่รายงาน
42,680.20,000.0.20,000.- นางสาวละออ
ชัยภูมิ
ยังไม่ดาเนินการ
903,460.-

4,000.1,575.6,660.61,825.116,750.685,650.-

27,000.- นางเพ็ญศิริ
ยาสิงห์ทอง
รายงานแล้ว

-7ที่
โครงการ
7 โครงการการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา
2561
8 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล

งบประมาณ
129,936.-

60,000.-

54,600.-

9 โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนาสู่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์
10 โครงการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียน NT

30,000.-

0.-

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
12 โครงการการบริหารการจัดสอบด้วย
ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี
ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2561
13 โครงการอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วย
ระบบทางไกล

เบิก
คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ
12,180.- 13,361.- น.ส.ชนกกาจน์
104,395.ตุไตลา
ยังไม่รายงาน

149,958.- 115,958.346,500.- 271,500.588,160.- 560,160.33,000.-

7,290.-

14 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนปฐมวัย ปี 2562

28,000.-

0.-

15 โครงการดาเนินงานตามแนวทางการ
ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
16 โครงการการดาเนินโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศฯไทย ปี
2562
17 โครงการการดาเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถทางวิชาการการ
แข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ปี62

30,000.-

0.-

194,200.-

0.-

68,900.-

68,737.-

5,400.- นางสาวพงษ์ลัดดา
รักณรงค์
รายงานแล้ว
30,000.- นายประสงค์ บุญมา
ยังไม่ดาเนินการ
34,000.- นางสาวพงษ์ลัดดา
รักณรงค์
รายงานแล้ว
75,000.- นายวราวุธ
ปัทถาพงษ์
รายงานแล้ว
28,000.- น.ส.ชนกกาจน์
ตุไตลา
รายงานแล้ว
25,710.- นางสาวฉวีวรรณ
แก้วหล่อน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
28,000.- นางกชพร
จันทรนามศรี
ยังไม่ดาเนินการ
30,000.- นางปุณิกา กิตติภูมิ
ยังไม่ดาเนินการ
194,200 นางสาวฉวีวรรณ
.- แก้วหล่อน
ยังไม่ดาเนินการ
163.- นางสาวละออ ชัยภูมิ
รายงานแล้ว

ที่
โครงการ
18 โครงการในการจัดอบรมครูพี่เลี้ยงด้วย
ระบบทางไกล โครงการการเรียนรู้สะ
เต็มศึกษา
19 โครงการในการอบรมขยายผลเรื่อง
“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศ
ไทย”
20 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาวิทยาศาสตร์

8งบประมาณ
12,350.-

เบิก
0.-

108,000.- 108,000.14,200.-

4,858.-

21 โครงการอบรมครูตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา

37,000.-

0.-

22 โครงการจัดทาแผนดาเนินงานโรงเรียน
คุณธรรม(RT)
23 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

57,200.-

0.-

42,500.-

0.-

24 โครงการสนับสนุนการดาเนินงานของ
สานักงานลูกเสือ

109,000.-

0.-

25 โครงการพัฒนาด้านการจัดการศึกษา
ปฐมวัยตามแนวการจัดประสบการณ์
สาหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลายให้มี
คุณภาพจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
26 โครงการสานพลังประชารัฐ(โรงเรียน
คุณภาพประจาตาบล)

59,280.-

0.-

69,500.-

64,500.-

27 โครงการเอพีฮอนด้า วิ่ง 31 ขา

20,000.-

20,000.-

คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ
12,350.- นางสาวฉวีวรรณ
แก้วหล่อน
ยังไม่ดาเนินการ
0.- นางณัฐรีนีย์
นามสีฐาน
รายงานแล้ว
9,342.- นางสาวฉวีวรรณ
แก้วหล่อน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
37,000.- นางสาวฉวีวรรณ
แก้วหล่อน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
57,200.- นางสุกัญญา มาชานิ
ยังไม่ดาเนินการ
42,500.- นางกชพร
จันทรนามศรี
ยังไม่ดาเนินการ
109,000.- นางพัฒนา
สิมมาโคตร
ยังไม่ดาเนินการ
59,280.- นางสาวฉวีวรรณ
แก้วหล่อน
ยังไม่ดาเนินการ
5,000.- นางสาวพงษ์ลัดดา
รักณรงค์
ยังไม่รายงาน
0.- นางเจษฏาภรณ์
วงษ์ทรงยศ
ยังไม่รายงาน

ที่
โครงการ
28 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษากิจกรรมโรงเรียนสุจริต
29 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (ครั้งที่ 1)

-9งบประมาณ
275,000.-

เบิก
0.-

440,000.-

0.-

25,000.-

0.-

402,000.-

0.-

32 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา

260,000.-

0.-

33 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

39,560.-

0.-

34 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระจริยวัตรสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

95,000.-

0.-

30 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
(ครั้งที่ 2)
31 โครงการเด็กไทยพูดอังกฤษได้
(English for All)

รวมทั้งสิ้น

5,459,604.- 3,060,223.40

คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ
275,000.- น.ส.ชนกกาจน์
ตุไตลา
ยังไม่ดาเนินการ
440,000.นางเจษฏาภรณ์
วงษ์ทรงยศ
ยังไม่ดาเนินการ
25,000.นางเจษฏาภรณ์
วงษ์ทรงยศ
ยังไม่ดาเนินการ
402,000.น.ส.ศุภกานต์
ประเสริฐรัตนะ
ยังไม่ดาเนินการ
260,000.นางวิไลวรรณ
รักสนิท
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
39,560.น.ส.ฉวีวรรณ
แก้วหล่อน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
95,000.น.ส.สุกัญญา
มาชานิ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
2,399,380.60.-

-103. งบประจา/เงินสารองจ่าย(ตามความเป็นจริง)
ที่
โครงการ
งบประมาณ
1 โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคาร
150,000.สถานที่และสิ่งแวดล้อม
2 โครงการสอบพนักงานราชการ
24,675.-

เบิก
53,807.-

3 โครงการอบรมภาษาจีน

29,480.-

29,480.-

0.- นางสาวศุภกานต์
ประเสริฐรัตนะ
ยังไม่รายงาน

4 โครงการคัดกรองนักเรียนยากจน
(Conference)

18,285.-

18,285.-

0.- นางปุณิกา กิตติภูมิ
รายงานแล้ว

5 โครงการจัดงานวันสงกรานต์

35,000.-

35,000.-

0.- นางจันทร์ฉาย
อรรถสาร
ยังไม่รายงาน

6 โครงการงานศิลปะหัตถกรรม

522,080.-

175,500.239,760.37,260.25,400.-

0.- นางสาวสุกัญญา
มาชานิ
นางเพ็ญศิริ
ยาสิงห์ทอง
นางอุบลรัตน์
หาญพานิชย์
นางสาวกชพร
จันทนามศรี
ยังไม่รายงาน

24,675.-

คงเหลือ
ผู้รับผิดชอบ
96,193.- นางชโลทร กองพันธ์
รายงานแล้ว
0.- นางอุดมลักษณ์
สุริยะสกุลพงษ์
ยังไม่รายงาน

-11ที่
โครงการ
7 โครงการอบรมคุณธรรม รุ่นที่ 1

งบประมาณ
34,800.-

เบิก
34,800.-

8 โครงการอบรมคุณธรรม รุ่นที่ 2

42,100.-

42,100.-

9 โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
แนวคิดมอนเตสชอริ(Montessori)
ตามนโยบายสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1

50,000.-

50,000.-

906,420.-

810,227.-

รวมทั้งสั้น

คงเหลือ

ผู้รับผิดชอบ
0.- นางเจษฏาภรณ์
วงษ์ทรงยศ
รายงานแล้ว
0.- นางเจษฏาภรณ์
วงษ์ทรงยศ
รายงานแล้ว
0.- นางสาวกชพร
จันทนามศรี
ยังไม่รายงาน

96,193.-

สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
*****************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ติดตามความก้าวหน้าและผล
การดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายไตรมาส หรือ
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และ รอบ 12 เดือน
ในการนี้ กลุ่มนโยบายและแผน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ได้ติดตามความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ได้ทาหนังสือแจ้งเวียน รองผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/เจ้าหน้าที่/ผู้รับผิดชอบโครงการ
รายงานความก้าวหน้าและผลการดาเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 กลุ่มนโยบายและแผน ได้ประสาน รวบรวม ตามแบบรายงาน จาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ เรียบร้อยแล้ว พบว่า ผู้รับผิดชอบโครงการ ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดาเนินการ ซึ่งทุก
โครงการได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ

นพภาภรณ์ ตุงไธสง
(นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
---------------------------ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ 2 KKzone1 Green and Clean Zero waste
กิจกรรมย่อยที่....1.ประกาศเจตนารมณ์ การปฏิบัติตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงานภาครัฐของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1......................................
กิจกรรมย่อยที่...2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกากับดูแลการคัดแยกขยะมูลฝอยประจากลุ่ม.
กิจกรรมย่อยที่...3...ประชุมชี้แจงการดาเนินการลด คัดแยกขยะและสร้างความตระหนัก................
กิจกรรมย่อยที่...4. จัดซื้อถังขยะตามประเภทขยะ................................................................
กิจกรรมย่อยที่...5. จัดทา VTR ในการดาเนินกิจกรรม..................................................................
สนอง
( ) นโยบายสพฐ. ที่ 1
( ) นโยบายสพฐ. ที่ 4
( ) นโยบายสพฐ. ที่ 2
( / ) นโยบายสพฐ. ที่ 5
( ) นโยบายสพฐ. ที่ 3
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1
( / ) งบตามภาระงาน
( ) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( ) งบประจา
( ) งบจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น
สอดคล้อง ( ) นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
( / ) มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่ พ.ศ.2560 ( / ) KRS
( ) ITA
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร..............7,500................บาท
งบประมาณที่ใช้ไป......................... 2,500...............บาท
คงเหลือ ...........................5,500................บาท
กลุ่ม/หน่วย.........อานวยการ............................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ...........นางชโลทร กองพันธ์.........................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ........1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562..............................................
วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2.แต่งตั้งคณะทางานและประสานงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการ
4.สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

-210. ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ร้อยละ 90 ของบริเวณพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
2. ร้อยละ 90 ของขยะมูลฝอยได้รับการเก็บและกาจัดไม่ส่งกลิ่นรบกวน
เชิงคุณภาพ
1. บริเวณพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
ภูมิทัศน์อย่างสวยงาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนราชการและสถานศึกษาในสังกัดนาไปเป็นแบบอย่างในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
2. ขยะมูลฝอยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการกาจัดอย่างถูก
สุขลักษณะ บุคลากรในสานักงานมีการลด และการคัดแยกขยะตามประเภทของขยะได้ถูกต้อง
11. ผลสาเร็จของการดาเนินงาน ได้ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย ตามกิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผน
หรือไม่
( ) ดาเนินการครบ
( / ) กรณีดาเนินการไม่ครบ เพราะ.........อยู่ระหว่างดาเนินการ
12. ปัญหาและอุปสรรค
1.เทศบาลนครขอนแก่น เข้ามาทาการเก็บขยะของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ทาให้มีขยะตกค้าง
2. ไม่มีที่ทิ้งขยะที่เป็นกิ่งไม้ขนาดใหญ่
3. ขาดอุปกรณ์ในการตัด ตกแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ขนาดใหญ่
4. สร้างจิตสานึกให้บุคลากรในสังกัดได้มีการ ลด คัดแยกขยะมูลฝอยในส่วนราชการมากขึ้น
5. การประชุมสัมมนา อบรมบุคลากรที่ใช้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 เป็นสถานที่อบรม จะมีขยะมูลฝอยที่เป็นโฟมตกค้างเป็นจานวนมาก
6. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคต้องใช้เวลา เช่น การใช้แก้วน้าส่วนตัว
13. แนวทางแก้ไข
1. ขอความร่วมมือไปยังเทศบาลนครขอนแก่นเพิ่มวันในการจัดเก็บขยะเป็น 3 วัน/สัปดาห์
2. ขอความร่วมมือเทศบาลนครขอนแก่นช่วยเก็บกิ่งไม้ ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นรายกรณี
3. ขอความร่วมมือในการรณรงค์การใช้ของใช้ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โฟม ถุงพลาสติกแก้ว
น้าที่ใช้ครั้งเดียว ในการประชุม สัมมนา ที่ใช้ห้องประชุมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 เป็นสถานที่ประชุม
4. ขอความร่วมมือบุคลากรในสานักงานขอให้มีพฤติกรรมการในการลด การใช้แก้วน้าพลาสติก ควรมี
แก้วน้าส่วนตัวเพื่อใช้ในการบริโภคเพื่อลดขยะต้นทาง

-314. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.
.
ควรมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี
การลดขยะ และคัดแยกขยะมูลฝอย
(ลงชื่อ)...........................ชโลทร กองพันธ์...................................................
(...........นางชโลทร กองพันธ์.....................................)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ลงชื่อ).......................สมคิด เมืองสอน.......................................................
(...........นางสมคิด เมืองสอน.....................................)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ/ผู้ควบคุม
หมายเหตุ 1. รายงานผลการดาเนินงาน ภายใน 15 วัน (หลังจากดาเนินการแล้วเสร็จ)
2. แนบภาพถ่ายกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
---------------------------ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ งานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม.........................................................
กิจกรรมย่อยที่...1...ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารสถานที่ที่ชารุดบกพร่อง.......................................
กิจกรรมย่อยที่...2 ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค...................................................................
กิจกรรมย่อยที่....3. ตีเส้นจราจรภายในบริเวณสานักงาน........................................................
กิจกรรมย่อยที่...4. ซ่อมแซมตู้ยามรักษาความปลอดภัย.............................................................
กิจกรรมย่อยที่...........................................................................................................
สนอง
( ) นโยบายสพฐ. ที่ 1
( ) นโยบายสพฐ. ที่ 4
( ) นโยบายสพฐ. ที่ 2
( / ) นโยบายสพฐ. ที่ 5
( ) นโยบายสพฐ. ที่ 3
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 ตัวชี้วัดที่ 1
( ) งบตามภาระงาน
( ) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( / ) งบประจา
( ) งบจาก สพฐ./หน่วยงานอื่น
สอดคล้อง ( ) นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
( / ) มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่ พ.ศ.2560 ( / ) KRS
( ) ITA
งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร............200,000.............บาท
งบประมาณที่ใช้ไป.........................25,010..............บาท
คงเหลือ .........................174,990.............บาท
กลุ่ม/หน่วย.........อานวยการ............................................................................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ...........นางชโลทร กองพันธ์.........................................................................
ระยะเวลาดาเนินการ........1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562..............................................
วิธีการดาเนินงาน
1. เสนอโครงการ
2. แต่งตั้งคณะทางานและประสานงานที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการ
4. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

-210. ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
1.ร้อยละ 90 ของบริเวณพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาน
2. ร้อยละ 90 ของตัวอาคาร ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุงให้มีความสวยงาม มั่นคงถาวร ปลอดภัย
เชิงคุณภาพ
1. บริเวณพื้นที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
ภูมิทัศน์อย่างสวยงาม เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ส่วนราชการและสถานศึกษาในสังกัดนาไปเป็นแบบอย่างในการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
2. อาคารสานักงานมีความสะอาด สวยงาม ถูกสุขลักษณะ มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สวยงาม สามารถ
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้มารับบริการมีความประสะดวก
ประทับใจ
11. ผลสาเร็จของการดาเนินงาน ได้ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมาย ตามกิจกรรม ที่กาหนดไว้ในแผน
หรือไม่
( ) ดาเนินการครบ
( / ) กรณีดาเนินการไม่ครบ เพราะ.........อยู่ระหว่างดาเนินการ
12. ปัญหาและอุปสรรค
1. อาคารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นอาคารที่ใช้มานา
การเสื่อมสภาพมีมากและมีการซ่อมแซมบ่อย การซ่อมแซมแต่ละจุดใช้เงินเป็นจานวนมาก
2. งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการซ่อมแซม
13. แนวทางแก้ไข
1. เมื่อพบความชารุดของตัวอาคารควรรีบดาเนินการซ่อมทันทีเพื่อไม่ให้ความเสียหายมีมาก
2. ตรวจความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภคเป็นประจา.........................................
14. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา.
ควรมีการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างใหม่ เช่น หอประชุม เพราะค่าซ่อมแซมบ่อย
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...........นางชโลทร กองพันธ์.....................................)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
(ลงชื่อ).......................สมคิด เมืองสอน..............................
(...........นางสมคิด เมืองสอน.....................................)
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ/ผู้ควบคุม
หมายเหตุ 1. รายงานผลการดาเนินงาน ภายใน 15 วัน (หลังจากดาเนินการแล้วเสร็จ)
2. แนบภาพถ่ายกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ

แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
---------------------------ชื่อโครงการ โครงการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561
1. สนอง
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ 1
( /) นโยบาย สพฐ. ที่ 4
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ 2
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ 5
( ) นโยบาย สพฐ. ที่ 3
2. ประเด็นกลยุทธ์ที่ ...............ตัวชี้วัดที่…………………..
3. ( ) งบตามภาระงาน
( ) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
( ) งบประจา
( / ) งบ สพฐ./หน่วยงานอื่นๆ
4. สอดคล้อง ( / ) นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
( ) มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่ พ.ศ.2560
( ) KRS
( ) ITA
5. งบประมาณ 560,000
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
560,000
บาท
งบประมาณที่ใช้ไป
560,000
บาท
คงเหลือ
0.- บาท
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปุณิกา กิตติภูมิ นักวิชาการศึกษาชานาญการ
7. ระยะเวลาดาเนินการ
7.1 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบ่งการแข่งขันเป็น 4 สาย ระหว่างวันที่ 5-16 พฤศจิกายน 2561
7.2 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 19-20
พฤศจิกายน 2561
7.3 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 23-25
พฤศจิกายน 2561
8. วิธีดาเนินงาน
8.1 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ขออนุมัติโครงการ

-2- สาเนาโครงการ (ตามภาคผนวก)
- แต่งตั้งคณะทางานตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ที่ 404/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561
- ประชุมวางแผนจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ โดยประสานประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 สาย เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนทีมนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8.2 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- ขออนุมัติโครงการ
- สาเนาโครงการ (ตามภาคผนวก)
- แต่งตั้งคณะทางานตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่
418/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
- ประชุมวางแผนจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนทีม
- นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ ในระดับจังหวัดขอนแก่น
8.3 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับจังหวัดขอนแก่น
- ขออนุมัติโครงการ
- สาเนาโครงการ (ตามภาคผนวก)
- แต่งตั้งคณะทางานตามคาสั่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ที่ 636 /2561 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
- ประชุมวางแผนจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ โดยประสานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1-5 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ดาเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
นักเรียน ในระดังจังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมนักกีฬาระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาฯ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมหาสารคาม
8.4 สรุปรายงาน
รายงานผลการดาเนินงานและการจัดการแข่งขัน 3 ระดับ ดังนี้
8.4.1 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8.4.2 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8.4.3 การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับจังหวัดขอนแก่น
9. ผลการดาเนินงาน
เชิงปริมาณ
การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดับเขต
พื้นที่การศึกษา

-3(1) โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
จานวน 156 โรงเรียน จานวน 12 กลุ่ม
(2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา
(3) จัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา ระดับอายุไม่เกิน 12 ปี และอายุไม่เกิน 15 ปี
การแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ระดับจังหวัดขอนแก่น
(1) โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5, สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
(2) โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
(3) โรงเรียนเอกชนสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
(4) โรงเรียนสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9
เชิงคุณภาพ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีใจรักในการเล่นกีฬา ฝึกซ้อมและแข่งขันกีฬาทุกประเภทอย่าง
ถูกวิธีซึ่งเป็นพืน้ ฐานในการสร้างนักกีฬาทีมชาติต่อไปในอนาคต คัดเลือกทีมตัวแทนนักกีฬาระดับกลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมการการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกทีมตัวแทนนักกีฬา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ในระดับจังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5, สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น, โรงเรียนเอกชน
สังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 เพื่อ
คัดเลือกนักกีฬาทีมตัวแทนระดับจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ปี 2561 ในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1-5
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามนโยบายการนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสาเร็จของการดาเนินงาน
นักเรียนมีทักษะการแข่งขันกีฬา มีมาตรฐานมากขึ้น สร้างความรักความสามัคคี และเป็นการรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลยาเสพติด และสนองนโยบาย
รัฐบาล ได้ตัวแทนนักกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 7 ทีม เพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาของ
โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตามนโยบายการนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1-5 และสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น, โรงเรียน
เอกชนสังกัดสานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับกลุ่มโรงเรียน, ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, ระดับจังหวัดขอนแก่น,ระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ ทาให้มีทักษะในการแข่งขันกีฬา มีมาตรฐานมากขึ้น สร้างความ
รักความสามัคคี และเป็นการรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี

-4ห่างไกลยาเสพติด และสนองนโยบายรัฐบาล ห่างไกลยาเสพติด และสนองนโยบายรัฐบาลลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้
10. ปัญหาและอุปสรรค
-ความชัดเจนของงบประมาณล่าช้า
-ระยะเวลาการดาเนินงานกระชั้นชิด
11. ข้อเสนอแนะ
-แจ้งงบประมาณในการดาเนินงานให้ชัดเจน
-กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานที่เหมาะสมเพื่อดาเนินการให้ทันกาหนดเวลา
-กาหนดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เข้าร่วมการแข่งขัน
ปุณิกา กิตติภูมิ
(นางปุณิกา กิตติภูมิ)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หมายเหตุ

1. รายงานผลการดาเนินงาน ภายใน 15 วัน (หลังจากดาเนินการแล้วเสร็จ)
2. แนบภาพถ่ายกิจกรรมการดาเนินโครงการ

คณะผูจ้ ัดทา
ที่ปรึกษา
นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
นางสุมัทนา แก้วจินดา

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ผู้รับผิดชอบ/รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล/จัดทารูปเล่ม
นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้สนับสนุนข้อมูล
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์/บุคลากร
สานักงานเขตพื้นที่/ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้รับผิดชอบ ทุกท่าน

