
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการ  ไตรมาสที่ 2 (6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) 

 
ที่ โครงการ งบประมาณท่ี

ได้รับ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ

คงเหลือ 
ปัญหา/อุปสรรค แนวทาง 

ด าเนินการ
แล้ว 

งบประมาณท่ี
ใช้ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
1 แข่งขันกีฬานักเรียนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
50,000 √ 50,000  -  ควรจัดสรร งปม.สนับสนุน

อย่างน้อย 100,000 บาท 

2 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

10,000   √ 10,000   

3 สภานักเรียนตามหลักวิถี
ประชาธิปไตย 

100,000 
  √ 

100,000 
  

4 ลูกเสือคุณธรรม น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 
  √ 

50,000 
  

5 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายศูนย์
เฉพาะกิจดูคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน 

80,000   √ 80,000   

6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปะหัตกรรม วิชาการและ
เทคโนโลยีของนักเรียนปี
การศึกษา  ๒๕๖๒ 

265,000 √ 265,000 
 

 - - - 

 



ที่ โครงการ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทาง 
ด าเนินการ

แล้ว 
งบประมาณท่ี

ใช้ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
7 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็น

ฐาน ปีงบประมาณ 2563 
280,000   √ 280,000   

8 พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทยและการแก้ปัญหาการ
อ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน  
ภาคเรียนที่  ๒   ปีการศึกษา  
๒๕๖๒ 

70,000   √ 70,000   

9 โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

50,000   √ 50,000   

10 Pre – PISA ๒๐๒๑ 30,000   √ 30,000   
11 พัฒนาการน าสื่อนวัตกรรมการ

เรียนรู้สู่ชั้นเรียน ปีงบประมาณ  
๒๕๖๓ 

55,920 √ 55,920 
 

 - -  ควรเพิ่มเวลาในการ
ประชุมเป็นการผลิตสื่อ
นวัตกรรมเป็นจ านวน 2 
วันแลเพิ่มงบประมาณ
อีกเล้กน้อย 

12 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่
สากล การแข่งขัน ทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ  ประจ าปี  
๒๕๖๓ 

๕,๙๐๐ √ 5,900  - - โรงเรียนประชาสัมพัน์
ให้นักเรียนเข้าร่วม
โครงการอย่างทั่วถึง 

 

 



ที่ โครงการ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทาง 
ด าเนินการ

แล้ว 
งบประมาณท่ี

ใช้ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
13 การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่งครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

๑๐,๐๐๐   √ ๑๐,๐๐๐   

14 ประชุมชี้แจงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ 
TEPE Online  ประจ าปี 
งบประมาณ  2563 

๕,๐๐๐   √ ๕,๐๐๐   

15 การรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ า กว่า
สายสะพายและเหรียญจักรพรรดิ
มาลา ประจ าปี  2561 - 2562   

๑๐,๐๐๐   √ ๑๐,๐๐๐   

16 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๘๐,๐๐๐   √ ๘๐,๐๐๐   

17 ประชุมสัมมนาปฐมนิเทศ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา/ครูผู้ช่วย ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๓ 

๒๐,๐๐๐   √ ๒๐,๐๐๐   

 



ที่ โครงการ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทาง 
ด าเนินการ

แล้ว 
งบประมาณท่ี

ใช้ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
18 พัฒนาบุคลากรสัมพันธ์ แบ่งปัน

ความรักและความสามัคคี สพป.
นครพนม เขต ๒ 

๘๐,๐๐๐   √ ๘๐,๐๐๐   

19 พัฒนาพฤติกรรมบริการและการ
ท างานเป็นทีม 

๕๐,๐๐๐   √ 50,000   

20 พัฒนาครูด้านการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ 
Active Learning 

๑๐,๐๐๐   √ ๑๐,๐๐๐   

21 การขยายผลอบรม (Boot 
Camp) ให้แก่ครูผู้สอน 
ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่  ๒  ในโรงเรียน ขนาดเล็ก 

๒๐,๐๐๐   √ ๒๐,๐๐๐   

22 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สาม  
(ภาษาจีน) 

๓๐,๐๐๐   √ ๓๐,๐๐๐   

23 พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
ส าหรับครูผู้สนอนภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ม.3 

30,000   √ 30,000 
 

  

 



ที่ โครงการ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทาง 
ด าเนินการ

แล้ว 
งบประมาณท่ี

ใช้ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
24 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

บุคลากรด้านระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ 

๒๐,๐๐๐   √ 20,000 
 

  

25 จัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม ๓๐,๐๐๐ √ 30,000  - - - 
26 ตรวจสอบเพื่อเพ่ิมผลสัมฤทธิ์การ

ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
และพัสดุ ของหน่วยรับตรวจตาม
เกณฑ์ประเมินของ สพฐ. 

๒๒,๐๐๐   √ ๒๒,๐๐๐   

27 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวน
การปฏิบัติงานครูผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ 

๓๐,๐๐๐   √ ๓๐,๐๐๐   

28 พัฒนาและเสริมสร้างระบบและ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓๐,๐๐๐   √ ๓๐,๐๐๐   

29 การด าเนินการประเมินส่วน
ราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปี งปม. ๒๕๖๓ 

๑๐,๐๐๐   √ ๑๐,๐๐๐   

 

 



 

ที่ โครงการ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทาง 
ด าเนินการ

แล้ว 
งบประมาณท่ี

ใช้ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
30 การพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม  
เขต  ๒ 

๑๒๐,๐๐๐ √ 131,911  -11,911 งบประมาณไม่เพียงพอ จัดสรรงบประมาณเพ่ิม 
หรือควรบูรณาการ
กิจกรรมเพ่ือลด
งบประมาณในการ
ด าเนินการ 

31 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในในโรงเรียน 

๓๐,๐๐๐   √ ๓๐,๐๐๐   

32 การสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมไทย 

๓๐,๐๐๐   √ ๓๐,๐๐๐   

33 พัฒนาช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ 

๔๐,๐๐๐   √ ๔๐,๐๐๐   

34 การจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  
๒๕๖๓ 

๑๑๓,๔๐๐ √ 113,400   - ควรให้มีคณะกรรมการ                
ก.ต.ป.น.ของเขตพ้ืนที่ และ
ประธานเครือข่ายทุก
เครือข่ายเป็นตัวแทนร่วม
ประชุมด้วย 

- 

35 การบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็ก  ประจ าปี ๒๕๖๓ 

๑๐,๐๐๐   √ 10,000   

 



 

ที่ โครงการ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทาง 
ด าเนินการ

แล้ว 
งบประมาณท่ี

ใช้ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
36 ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงาน

ข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ
สถานศึกษา (e-budget) 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๑๕,๐๐๐   √ ๑๕,๐๐๐   

37 การขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

๕๐,๐๐๐   √ ๕๐,๐๐๐   

38 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงระบบ
การยื่นขอรับบ าเหน็จ บ านาญ 
ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
(Pensions’Electronic Filing) 
ผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  
๒๕๖๓ 

๓๐,๐๐๐   √ 30,000   

39 ประชุมคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

๔๐,๐๐๐   √ ๔๐,๐๐๐   

 รวมงบประมาณจาก สพป. 2,012,220  652,131  1,360,089     
 

 



ที่ โครงการ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทาง 
ด าเนินการ

แล้ว 
งบประมาณท่ี

ใช้ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
โครงการที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. 
1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑๔๐,๐๐๐       
2 การรับนักเรียน ๑๔,๐๐๐       
3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายา             

เสพติดในสถานศึกษา 
๔๔๓,๐๐๐       

4 นิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็น
ฐาน ปีงบประมาณ 2563 

๒๐,๐๐๐   √ ๒๐,๐๐๐   

5 การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่
สากล การแข่งขัน ทางวิชาการ 
ระดับนานาชาติ  ประจ าปี  
๒๕๖๓ 

๑๙,๑๐๐ √ 14,560  4,540  โรงเรียนประชาสัมพัน์
ให้นักเรียนเข้าร่วม
โครงการอย่างทั่วถึง 

6 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณ เขตพ้ืนที่การ
ประถมศึกษานครพนม  เขต  ๒ 

๑๐๒,๔๐๐   √ ๑๐๒,๔๐๐   

7 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยข้อสอบ มาตรฐานกลาง
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๒, 
๔-๕ และมัธยมศึกษาปีที่  ๑,๒  
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

312,000 
(ประมาณการจาก 
งปม. 62 ตั้งไว้ 
250,000 ได้รับ
จัดสรรจริง จาก 
สพฐ. 312,000) 

√ 311,596  404 งบประมาณไม่เพียงพอ  
เนื่องจาก  เนื่องจากได้รับ
จัดสรรน้อย  โรงเรียนใน
สังกัดต้องจ่ายค่าส าเนา
แบบทดสอบเพ่ิมอีกร้อยละ 
50 

1. จัดท าแผ่นซีดีให้
โรงเรียนไปด าเนินการ
จัดท าแบบทดสอบเอง   
  2. ควรจัดสรรตาม
จ านวนหน้าแบบทดสอบ  
ต่อคน ต่อวิชา 

 



ที่ โครงการ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทาง 
ด าเนินการ

แล้ว 
งบประมาณท่ี

ใช้ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
8 การทดสอบความสามารถ             

ขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปี
การศึกษา  ๒๕๖๓ 

๑๐๖,๘๒๐ √ 100,590  ๖,๒๓๐ - - 

9 การทดสอบประเมินการอ่านออก
เขียนได้  ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

๘๓,๘๗๐ √ 93,410  -๙,๕๔๐ - - 

10 ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ  O-NET  ชั้น ป.๖ 
และชั้น ม.๓ 

๔๗๒,๑๙๖ √ 472,196   - - 

11 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ส่วน
ที่ ๒ 

๒๐,๐๐๐   √ ๒๐,๐๐๐     

12 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๑๗,๐๐๐   √ 17,000    
 

 

 

 



ที่ โครงการ งบประมาณท่ี
ได้รับ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
คงเหลือ 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทาง 
ด าเนินการ

แล้ว 
งบประมาณท่ีใช้ ยังใช้

ด าเนินการ 
13 สร้างจิตส านึกการจัดการศึกษา

เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๓๓,๒๖๐   √ ๑๓๓,๒๖๐   

 รวมงบประมาณจาก สพฐ. 1,883,646  992,352  891,294   
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘59,866  1,644,483  2,251,383   
 
 
 
 
 
 
 


