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ค ำน ำ  

                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงำนพัฒนำกำร              
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสถำนศึกษำและบุคลำกรในสังกัดให้มีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพ ซึ่งได้รับงบประมำณในกำรด ำเนินงำนจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำร
พัฒนำกำรศึกษำตำมแผนงำน โครงกำรโดยกำรขับเคลื่อนตำมยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และนโยบำย ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2564                  

                   กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนของปีที่ผ่ำนมำซึ่งเป็น    
ไปตำมนโยบำยของรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ         
ขั้นพ้ืนฐำนและแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ในรอบปีที่ผ่ำนมำ และเพ่ือเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณชนทั่วไปได้รับทรำบ น ำข้อมูลที่ได้ไปใช้วำงแผนพัฒนำ 
ปรับปรุง กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำต่อไป ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลและสนับสนุนในกำร
จัดท ำเอกสำรฉบับนี้  
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ส่วนที่ 1 สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
สภำพปัจจุบัน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำท่ีเกิดข้ึนตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)            
พ.ศ. 2553 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

1.1   สถำนที่ตั้ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ 13  

ถนนศูนย์รำชกำร  ต ำบลในเมือง อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000                   
โทร. 0 - 4324 - 6663 -5   โทรสำร 0 – 4323 – 6530  http://www.kkzone1.go.th/   

1.2  เขตพื้นที่บริกำร 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีเขตพ้ืนที่บริกำรในกำรจัดกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนประกอบด้วย 3  อ ำเภอ ได้แก่ 
 

 
อ ำเภอ 

 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

 
ต ำบล 

 
หมู่บ้ำน 

 

เทศบำล 
 

อบต. 
นคร เมือง ต ำบล 

เมืองขอนแก่น 953.400 18 267 1 2 11 5 

บ้ำนฝำง 334.000 7 74 - - 6 2 

พระยืน 172.000 5 46 - - 4 2 

รวม   1,459.400 30 387 1 2 21 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  อ ำนำจหน้ำที่ 
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  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมควำมในมำตรำ 8 และมำตรำ 34 
วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546  และประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 
ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิ กำรและมีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ 
นโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 

2. วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณท่ีได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 

3. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
4. ก ำกับ ดูแล ติดตำมและประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
5. ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 

กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
7. จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
8. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

รวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำรและสถำบันอ่ืนที่จัดกำรศึกษำ
รูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริมสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
10. ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน 

ด้ำนกำรศึกษำ 
11. ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกังองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐเอกชน และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
12.  ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมำย 

           นอกจำกนี้ ยังมีหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้อง    
กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรพัฒนำงำน
ด้ำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ รับผิดชอบในกำร
พิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
รวมถึงปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด โดยด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ในรูปแบบเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  จ ำนวน  10  เครือข่ำย ประกอบด้วย 

 1)  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มท่ี  ๑ (ต.บ้ำนค้อ-ต.โนนท่อน-ต.ส ำรำญ) 
 2)  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มท่ี  ๒ (ต.บ้ำนทุ่ม-ต.แดงใหญ่-ต.สำวะถี) 
 3)  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มท่ี  ๓ (ต.ศิลำ-ต.โคกสี-ต.หนองตูม) 
 4)  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มท่ี  ๔ (ต.พระลับ-ต.บึงเนียม-ต.เมืองเก่ำ-ต.บ้ำนเป็ด) 
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 5)  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มท่ี  ๕ (ต.ท่ำพระ –ต. ดอนหัน-ต.บ้ำนหว้ำ- 
ต.ดอนช้ำง)  

 6)  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มท่ี  ๖ (ต.ในเมือง ๑) โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น   
 7)  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มท่ี  ๗ (ต.ในเมือง ๒) โรงเรียนสนำมบิน 
 8)  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ที่  ๘ (บ้ำนฝำงเหนือ-ต.บ้ำนฝำง-ต.หนองบัว-ต.โคกงำม-           

ต.ป่ำหวำยนั่ง) 
 9)  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ที ่ ๙ (บ้ำนฝำงใต้-ต.โนนฆ้อง-ต.บ้ำนเหล่ำ-ต.ป่ำมะนำว) 

         10)  กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ กลุ่มที่ 10 (ต.พระยืน-ขำมป้อม-บ้ำนโต้น-หนองแวง)    
1.4  โครงสร้ำงกำรบริหำร 
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ                   
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2560 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ดังนี้ 
            1.  กลุ่มอ ำนวยกำร 
            2.  กลุ่มนโยบำยและแผน 
            3.  กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
            4.  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
            5.  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
            6.  กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
            7.  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
            8.  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
            9.  หน่วยตรวจสอบภำยใน 
           10. กลุ่มกฎหมำยและคดี 

           ให้ส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

         (1) กลุ่มอ ำนวยกำร  มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้    
            (ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
            (ข) ด ำเนินกำรเก่ียวกับงำนช่วยอ ำนวยกำร 
            (ค) ด ำเนินกำรเก่ียวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ 
            (ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร 
            (จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร 
            (ฉ) ประสำนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
            (ช) ด ำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร 
            (ซ) ประสำน ส่งเสรมิกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ 
            (ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีมิใช่งำน           
ของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ 
             (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกบัหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมำย 
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(2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 
           (ก) จัดท ำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ           
แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
           (ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ 
           (ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
และแผน 
            (ง) ด ำเนนิกำรวเิครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
            (จ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรอืที่ได้รับมอบหมำย 

(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ด ำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
            (ข) ศึกษำ วเิครำะห์ วจิัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
           (ค) ด ำเนินงำนสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
           (ง) ด ำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร 
           (จ) ส่งเสริม สนับสนนุ และด ำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
            (ฉ) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรอืที่ได้รับมอบหมำย 

(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ ำนำจหน้ำที่  ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน 
           (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี 
           (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ 
           (ง) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์ 
           (จ) ให้ค ำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี งำนพัสดุ  
และงำนบริหำรสินทรัพย์ 
           (ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                         
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ ำนำจหน้ำที ่ ดังต่อไปนี้ 
           (ก) วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
           (ข) ส่งเสริม สนับสนนุกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
           (ค) วิเครำะห์และจัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และกำรลำออก        
จำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           (ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และด ำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรเลื่อนเงินเดือน              
กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
           (จ) จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับบ ำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ 
           (ฉ) จัดท ำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
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           (ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำง ๆ กำรออกบัตร
ประจ ำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ 
            (ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดท ำข้อมูลเพ่ือด ำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำรด ำเนินคดีของรัฐ 
           (ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                              
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ด ำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง 
            (ข) ด ำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเพ่ิมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน 
            (ค) ด ำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ        
และจรรยำบรรณ 
            (ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง กำรศึกษำ 
            (จ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ 
            (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
             (ช) ปฏิบัติงำนรว่มกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
            (ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หลักสูตรกำรศึกษำ          
ระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ 
            (ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
              (ค) วิจยั พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวดัและกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
            (ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รวมทั้งประเมิน          
ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
           (จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
           (ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ 
           (ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ             
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
            (ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอ ำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ 
           (ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ  
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
           (ค) ส่งเสริม สนับสนนุ และด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน               
ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืน 
           (ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย           
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
           (จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
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           (ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ ยุวกำชำด เนตรนำรี            
ผู้บ ำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็ก และเยำวชน            
และงำนกิจกำรนักเรียนอ่ืน 
           (ช) ส่งเสริม สนับสนนุกำรระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
           (ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข และคุ้มครอง        
ควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           (ฌ) ด ำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์ 
           (ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม 
           (ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
           (ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
           (ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                            
หรือที่ได้รับมอบหมำย 

(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบกำรดูแลทรัพย์สิน 
           (ข) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน เปรียบเทียบกับ
ผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
           (ค) ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
           (ง) ด ำเนินกำรอ่ืนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
            (จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 

         (10) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ              
และมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
           (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำกำรมีวินัยและรักษำวินัย 
           (ข) ด ำเนินกำรสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
           (ค) ด ำเนินกำรสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและกำรตรวจพิจำรณำวินัย 
           (ง) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรอุทธรณ์และกำรพิจำรณำอุทธรณ์ 
           (จ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรร้องทุกข์และกำรพิจำรณำร้องทุกข์ 
           (ฉ) ด ำเนินกำรเก่ียวกับควำมรับผิดทำงละเมิดของเจ้ำหน้ำที่ 
           (ช) ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอำญำ และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
          (ซ) ด ำเนินกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           (ฌ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำข้อมูลและติดตำมประเมินผลเพ่ือพัฒนำงำนกฎหมำย และงำนคดี ของรัฐ 
          (ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือท่ี 
ได้รับมอบหมำย 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 
โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ท ำเนียบผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 
 

ข้อมูลผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 
 

ข้อมูลผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

1.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  
    1.1 ข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ 
          ตำรำงท่ี 1 จ ำนวนโรงเรียน ห้องเรียนและนักเรียน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564 
 

รำยกำร จ ำนวน หมำยเหตุ 
โรงเรียนทั้งสิ้น 152  
  โรงเรียนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  150  
  โรงเรียนที่จ ำนวนนักเรียนเป็นศูนย์ 2  
จ ำนวนโรงเรียนแยกตำมขนำด   
ขนำดที่  1  จ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 120           คน 94  
ขนำดที่  2  จ ำนวนนักเรียน  121 – 200        คน 34  
ขนำดที่  3  จ ำนวนนักเรียน  201 -  300        คน 13  
ขนำดที่  4  จ ำนวนนักเรียน  301 – 499        คน 7  
ขนำดที่  5  จ ำนวนนักเรียน  500 – 1,499     คน 2  
ขนำดที่  6  จ ำนวนนักเรียน  1,500 – 2,499  คน 0  
ขนำดที่  7  จ ำนวนนักเรียน  > 2,500 ขึ้นไป 2  
   

รำยกำร จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
- ก่อนประถมศึกษำ   4,537  384 
- ประถมศึกษำ         17,069        1,014 
- มัธยมศึกษำตอนต้น           2,524           140 

รวมทั้งสิ้น         24,130        1,540 
 
หมำยเหตุ  :  ข้อมูล DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตำรำงท่ี 2 จ ำนวนนักเรียน จ ำแนกตำมระดับชั้น ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2564  
              ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน  2564 
 

ระดับชั้น รวม 
อนุบำล 1 724 
อนุบำล 2 1,770 
อนุบำล 3 2,043 

รวม 4,537 
ประถมศึกษำปีที่ 1 2,668 
ประถมศึกษำปีที่ 2 2,699 
ประถมศึกษำปีที่ 3 3,007 
ประถมศึกษำปีที่ 4 2,900 
ประถมศึกษำปีที่ 5 2,852 
ประถมศึกษำปีที่ 6 2,943 

รวม 17,069 
มัธยมศึกษำปีที่ 1 906 
มัธยมศึกษำปีที่ 2 864 
มัธยมศึกษำปีที่ 3 754 

รวม 2,524 
รวมทั้งสิ้น 24,130 

 
    หมำยเหตุ  :  ข้อมูล DMC ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน  2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

  ตำรำงท่ี 3 จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว 

 
ที ่ ต ำแหน่งและสำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ จ ำนวน 

  ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 1 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 3 
3 ศึกษำนิเทศก์ 21 
4 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38 ค (2) 45 
5 ลูกจ้ำงประจ ำ 8 
6 พนักงำนรำชกำร 1 
7 ลูกจ้ำงชั่วครำว 9 

 รวม 88 
   ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 

1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 128 
2 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 14 
3 คร ู 1,256 
4 บุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน 38 ค (2) 3 
5 ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 5 
6 ลูกจ้ำงประจ ำ 35 
7 พนักงำนรำชกำร 52 
8 ครูขำดแคลนขั้นวิกฤต 10 
9 บุคลำกรวิทย์-คณิต 14 

10 ธุรกำรโรงเรียน 142 
11 พ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร 63 
12 นักกำรภำรโรง (โครงกำรคืนครู) 52 
13 นักกำรภำรโรง 36 

 รวม 1,810 
 รวมทั้งสิ้น 1,898 

 

    หมำยเหตุ  :  ข้อมูลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  ณ  วันที่  4  ตุลำคม  2564 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

2.  ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ 
     ตำรำงท่ี 4  ผลกำรจัดสอบกำรวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)                    
         ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2563 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
 
 
 
ควำมสำมำรถ 

ค่ำคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ค่ำคะแนน 

เฉลี่ยร้อยละ 
ปีกำรศึกษำ 

2563 

เปรียบเทียบระดับสังกัด (สพฐ.) 
ปีกำรศึกษำ 2563 

เปรียบเทียบระดับประเทศ 
ปีกำรศึกษำ 2563 

ค่ำคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

(สูง/ต่ ำกว่ำ) 
(+/-) 

ค่ำคะแนน 
เฉลี่ยร้อยละ 

(สูง/ต่ ำกว่ำ) 
(+/-) 

ด้ำนภำษำไทย 50.69 47.76 +2.93 47.46 +3.23 
ด้ำนคณิตศำสตร์ 42.99 41.30 +1.69 40.47 +2.52 
รวม 48.49 44.53 +3.96 43.97 +4.52 

 
      จำกผลกำรจัดสอบกำรวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) ปีกำรศึกษำ 
2563 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีค่ำคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ สพฐ. 
และระดับประเทศ ทั้ง 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้      
              

 
 
แผนภูมิที่ 1 ผลกำรจัดสอบกำรวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)                    
              ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2563 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
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ดา้นภาษาไทย ดา้นคณิตศาสตร์ เฉลี่ย 4 กลุม่สาระ

ผลกำรจัดสอบกำรวัดควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT)

คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ย ระดับ สพฐ. คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

   ตำรำงที่ 5 ผลคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
 

รายวิชา จ านวน
นักเรียน (N) 

คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

คะแนนสูงสุด 
(Max.) 

คะแนนต่ าสุด 
(Min.) 

ภำษำไทย 2,094 56.28 15.90 95.50 7.50 
ภำษำอังกฤษ 2,094 42.26 21.50 100 7.50 
คณิตศำสตร ์ 2,093 30.24 16.20 100 0.00 
วิทยำศำสตร์ 2,094 38.59 13.76 96.20 0.00 

คะแนนเฉลี่ย 41.84 
 

 จำกตำรำงที่ 5 พบว่ำ ผลคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ย ในภำพรวมเท่ำกับ (41.84) 
เมื่อพิจำรณำรำยวิชำ พบว่ำ มี 1 รำยวิชำ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำร้อยละ 50 คือ วิชำภำษำไทย (56.28) 
และวิชำที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำร้อยละ 50 มี 3 วิชำ คือ วิชำภำษำอังกฤษ (42.26) วิชำวิทยำศำสตร์ 
(38.59) และวิชำคณิตศำสตร์ (30.24) ตำมล ำดับ 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ตำรำงท่ี 6 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) ในแต่ละวิชำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 
ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
 

รำยวิชำ สพป. 
ขอนแก่น เขต 1 

ระดับกำรเปรียบเทียบ (+/-) 
สังกัด สพฐ. ประเทศ 

ค่ำเฉลี่ย ผลต่ำง ค่ำเฉลี่ย ผลต่ำง 
ภำษำไทย 56.28 54.96 +1.32 56.20 0.08 

คณิตศำสตร์ 30.24 28.59 +1.65 29.99 0.25 
วิทยำศำสตร์ 38.59 37.64 +0.95 38.78 -0.19 
ภำษำอังกฤษ 42.26 38.87 +3.39 43.55 -1.29 

ค่ำเฉลี่ย 41.84 40.02 +1.82 42.13 -2.53 
 
      จำกตำรำงที่ 6 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(Ordinary National Educational Test :  O-NET)  ในแต่ละวิชำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  6               
ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ พบว่ำ โดยรวม
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมสูงกว่ำระดับสังกัด 
(สพฐ.) เท่ำกับ (1.82) และสูงกว่ำระดับประเทศรำยวิชำ ดังนี้ วิชำภำษำไทย (0.08) วิชำคณิตศำสตร์ (0.25)  
 

 
 
     แผนภูมิที่ 3 แสดงผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(Ordinary National Educational Test :  O-NET)  ในแต่ละวิชำของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  6                    
ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
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เปรียบเทียบภำพรวมแต่ละดับ ผลสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ปีกำรศึกษำ 2563 

40.02

42.13

41.84 



18 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

   ตำรำงที่ 7 ผลคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
 

รำยวิชำ จ ำนวน
นักเรียน (N) 

คะแนนเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน (S.D.) 

คะแนนสูงสุด 
(Max.) 

คะแนนต่ ำสุด 
(Min.) 

ภำษำไทย 461 52.73 14.64 91.25 16.25 
ภำษำอังกฤษ 460 28.17 28.17 70.00 7.50 
คณิตศำสตร ์ 461 21.64 9.00 60.00 0.00 
วิทยำศำสตร์ 460 27.88 7.57 59.60 6.60 

คะแนนเฉลี่ย 32.61 
 

 จำกตำรำงที่ 7 พบว่ำ ผลคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ในภำพรวมเท่ำกับ 32.61 เมื่อพิจำรณำ
รำยวิชำ พบว่ำ มีรำย 1 วิชำ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำร้อยละ 50 คือ วิชำภำษำไทย (52.73) และวิชำที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ ำกว่ำร้อยละ 50 มี 3 วิชำ คือ วิชำภำษำอังกฤษ (28.17) วิชำวิทยำศำสตร์ (27.88) และวิชำ
คณิตศำสตร์ (21.64) ตำมล ำดับ 
 

 

 
 
    แผนภูมิที่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

   ตำรำงที่ 8 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(Ordinary National Educational Test :  O-NET)  ในแต่ละวิชำของนัก เรี ยนชั้ น มัธยมศึกษำปีที่  3                  
ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ  
 

รำยวิชำ สพป. 
ขอนแก่น เขต 1 

ระดับกำรเปรียบเทียบ (+/-) 
สังกัด สพฐ. ประเทศ 

ค่ำเฉลี่ย ผลต่ำง ค่ำเฉลี่ย ผลต่ำง 
ภำษำไทย 52.73 55.18 -2.45 54.29 -1.56 

คณิตศำสตร์ 21.64 25.82 -4.18 25.46 -3.82 
วิทยำศำสตร์ 27.88 30.17 -2.29 29.89 -2.01 
ภำษำอังกฤษ 28.17 34.14 -5.97 34.38 -6.21 

ค่ำเฉลี่ย 32.61 36.33 -3.72 36.01 -3.40 
 
    จำกตำรำงที่  8 ผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ                      
ขั้นพ้ืนฐำน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ในแต่ละวิชำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ                  
ปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ พบว่ำ 
โดยรวมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยในภำพรวมน้อยกว่ำระดับ
สังกัด (สพฐ.) เท่ำกับ (-3.72) และคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่ำระดับประเทศ เท่ำกับ (-3.40) 

 

 
 

   แผนภูมิที่ 5 แสดงผลกำรเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(Ordinary National Educational Test :  O-NET)  ในแต่ละวิชำของนัก เรี ยนชั้ น มัธยมศึกษำปีที่  3                    
ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
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เปรียบเทียบภำพรวมแต่ละดับ ผลสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

3.  ด้ำนกำรจัดกำรงบประมำณ 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้พัฒนำระบบกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ
กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณท่ีมีประสิทธิภำพอย่ำงจริงจัง และต่อเนื่อง โดยก ำหนดเป้ำหมำยให้ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ เบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ และงบลงทุนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีผลกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำร
พิจำรณำ ดังต่อไปนี้ 

       ตำรำงที่ 9 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน งบลงทุน 
งบได้รับจัดสรร 13,364,500 65,744,749.79 161,551,149 68,922,173.24 
ใช้จ่ำย 13,364,404 65,629,758.64 161,526,809 68,911,506.24 
ร้อยละ  100 99.83 99.98 99.98 

 

 

    แผนภูมิที่ 6  กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ผลกำรด ำเนินงำนท ำให้กำรเบิกจ่ำยเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เร่งรัดกำรเบิก-จ่ำย 
ให้ได้ตำมเป้ำหมำย 
 
 
 
 
 
 

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบอุดหนุน งบลงทุน

กำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564

งบได้รับจัดสรร ใช้จ่ำย



21 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

สรุปกำรเบิกจ่ำยงบประมำณงำนประจ ำ 
    งบประมำณที่ใช้บริหำรจัดกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 (งบประจ ำ) 
จำกงบบริหำรส ำนักงำน และพัฒนำกำรศึกษำ ด ำเนินกำรจัดตั้งและเบิกจ่ำย ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 
 

ที่ รำยกำร งบประมำณที่ใช้ (บำท) 
ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  

1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะ 123,791.00 
2 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 103,495.35 
3 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 214,701.55 
4 ค่ำก ำจัดขยะมูลฝอย 3,600.00 
5 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 191,235.00 
6 ค่ำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 159,506.41 
7 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 9,522.00 
8 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว (5 รำย) 611,774.20 
9 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมที่จ ำเป็น (ส ำรองจ่ำย) 722,057.00 

ข. ค่ำสำธำรณูปโภค 
1 ค่ำไฟฟ้ำ 850,321.72 
2 ค่ำน้ ำประปำ 69,742.83 
3 ค่ำโทรศัพท์ 31,843.19 
4 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข 49,295.00 
5 ค่ำอินเทอร์เน็ต 106,144.00 

รวมทั้งสิ้น 3,247,029.25 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 1 
 

           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้น ำนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 น ำบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยง          
กับอ ำนำจหน้ำที่ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 และก ำหนดเป็นกรอบ
แนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“องค์กรชั้นน ำที่จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมเสมอภำคด้ำนโอกำสและคุณภำพ มีทักษะกำรเรียนรู้       
ในศตวรรษท่ี 21 ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” 

วัฒนธรรมองค์กร  ACTIVES “วัฒนธรรมการท างานท่ีผูกพัน กระตือรือร้น ร่วมมือ สร้างสรรค์พัฒนางาน 
รวดเร็ว แม่นย า เปี่ยมคุณธรรมจริยธรรม”  
 A = Alliance     ผูกพัน 
 C = Collaboration  การท างานร่วมกัน 
 T = Trust   เชื่อถือไว้วางใจ 
  I = Innovation   พัฒนางานด้วยวิธีการใหม่ ๆ 
 V = Value   เพ่ิมคุณค่าให้กับตนเองและสังคม 
 E = Ethic   จริยธรรม คุณธรรม 
 S = Speed   ท างานด้วยความรวดเร็วและแม่นย า 

ค่านิยมร่วม คือหลักการและพฤติกรรมชี้น าที่สื่อถึงความคาดหวังที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของส านักงานเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี้ “SOCOME” 

S = Service Mind   หมำยถึง   จิตบริกำร 
          O = Organize   หมำยถึง  พัฒนำงำนเป็นระบบ 
          C = Collaboration  หมำยถึง  ทุกองคำพยพมีส่วนร่วม 
 O = Openly   หมำยถึง  เน้นกระบวนกำรตรวจสอบ 
 M = Mastery/Expertise  หมำยถึง  รอบรู้วิชำชีพ 
 E = Excellence   หมำยถึง  ภำรกิจสู่ควำมเป็นเลิศ 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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2. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ผู้เรียนมีลักษณะ         
อันพึงประสงค์และสมรรถนะที่ส ำคัญตำมหลักสูตร 

3. พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีควำมเสมอภำค ด้ำนโอกำสและคุณภำพ 
4. พัฒนำศักยภำพและคุณภำพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
5. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะด้ำนภำษำ            

และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ระบบกำรเรียนกำรสอนและระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม โดยใช้กำรวิจัย

และนวัตกรรมเป็นฐำน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
7. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับควำม

ปลอดภัยจำกภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ตลอดทั้งกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม       
เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม่ 

เป้ำประสงค์ 
1. โรงเรียนมีกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครอง  

ในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. โรงเรียนจัดกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์และ

สมรรถนะที่ส ำคัญตำมหลักสูตร 
3. นักเรียนมีควำมเสมอภำคด้ำนโอกำสและคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
4. ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 
5. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะด้ำนภำษำ และเทคโนโลยี

ดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 
6. มีระบบบริหำรจัดกำร ระบบกำรเรียนกำรสอนและระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม โดยใช้กำรวิจัย

และนวัตกรรมเป็นฐำน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
           7. มีกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับควำมปลอดภัย
จำกภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ตลอดทั้งกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ       
วิถีชีวิตใหม่ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน ำที่จัดกำรศึกษำ          
ให้ผู้เรียนมีควำมเสมอภำคด้ำนโอกำสและคุณภำพ มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตำมหลักปรัชญำ  
ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ก ำหนดนโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย 
          1) ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหำ ให้กับผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด  
ให้รู้เท่ำทันภัยทำงด้ำนเทคโนโลยี และสำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ  
          2) ส่งเสริมกำรจัดสภำพแวดล้อมภำยนอก ภำยในอำคำรเรียน ของสถำนศึกษำให้ เ อ้ือต่อ               
กำรมีสุขภำวะ ที่ดี มีบรรยำกำศที่ร่มรื่น น่ำดู น่ำอยู่ และมีควำมปลอดภัย 
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          3) ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสำธำรณูปโภคหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัด เพียงพอ อยู่ในสภำพดี 
ปลอดภัย พร้อมใช้งำน 
 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนโอกำส 
         1) พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีควำมเสมอภำคด้ำนโอกำสและคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
         2) ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริกำรได้รับกำรศึกษำทุกคน และเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมำตรฐำนเท่ำเทียมกันจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถศึกษำ
ต่อ และประกอบอำชีพตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง  
         3) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำในสังกัดให้พัฒนำศักยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเป็นเลิศ  
        4) ส่งเสริมให้เด็กท่ีมีควำมต้องกำรพิเศษและเด็กด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
         1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีควำมรักในสถำบันหลัก
ของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         2) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ สังคม จิตใจ 
และสติปัญญำ มีวินัย รู้บทบำทหน้ำที่ของตนเอง และเคำรพสิทธิของผู้อ่ืน ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และสมรรถนะที่ส ำคัญตำมหลักสูตร  
         3) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้นักเรียนชั้น ป.1-3 อ่ำน เขียน ค ำพ้ืนฐำนได้ตำมระดับชั้น 
         4) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ 
(ภำษำอังกฤษ) ได้เหมำะสมกับระดับชั้น  
         5) พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ขั้นสูง มีทักษะด้ำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีทักษะด้ำนกำรคิดเชิงนวัตกรรม มีควำมเป็นนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถกำรแข่งขัน กำรศึกษำ 
ต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
          6) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้นักเรียนมีผลกำรทดสอบสูงกว่ำปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 
         7) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองดี (Civic Education) โดยใช้
กระบวนกำรลูกเสือ 
        8) พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร          
โดยใช้กำรวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐำนมีควำมรู้ด้ำนภำษำและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำม เป็น
ครตูำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ                          
        1) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
และระบบกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล โดยใช้กำรวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐำน บนพ้ืนฐำนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
        2) ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน และสถำนศึกษำในสังกัด โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน          
และเครือข่ำย  
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        3) พัฒนำโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็ก และโรงเรียนที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้                
อย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน ด้วยรูปแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
 

 
ส่วนที่ 3 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

     รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน         
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนงบพัฒนำคุณภำพ 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดท ำโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใช้ประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณงบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมกลยุทธ์  
โดยยึดนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ 
ที่ใช้ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำย สพฐ. ด้ำนที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย 
1 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
30,900 นำงปุณิกำ  กิตติภูมิ 

 
นโยบำย สพฐ. ด้ำนที่ 2 ด้ำนโอกำส 
2 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

และกำรศึกษำทำงเลือก ปีกำรศึกษำ 2564 
1,200 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 

3 กำรจัดตลำดนัดวิชำกำรโลกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 6,150 นำยชูชำติ  พุทธลำ 
4 กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 73,000 นำยชูชำติ  พุทธลำ 
นโยบำย สพฐ. ด้ำนที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
5 โครงกำรวำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2564 และเกลี่ย
อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 

6,340 นำยวีระชำติ  โสภำ 

6 กำรสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอน กำรสอบคัดเลือก  
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

48,300 นำงอุดมลักษณ์ สุริยะสกลุพงษ ์
น.ส.นพภำภรณ์  ตุงไธสง 

7 กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว 24,375 นำงนฤมล   แหวะสอน 
8 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) 

27,955 นำงนฤมล   แหวะสอน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

9 เสริมสร้ำงคุณภำพและคุณค่ำชีวิต และพิธีมอบ
ประกำศเกียรติคุณบัตร 

175,000 นำงนิ่มนวล ศรีวงษ์รำช 

10 เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจและพิธีมอบ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 

8,740 น.ส.วชิรำ  ชื่นใจ 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ 
ที่ใช้ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

11 กำรพัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำบรรจุใหม่ 
(Coaching Team) และกำรประเมินสัมฤทธิ์ผล  
กำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำ และรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ   

29,760 นำงณัฐรินีย์  นำมสีฐำน 

12 กำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูฯ 

3,660 นำงนิ่มนวล   ศรีวงษ์รำช 

13 กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ปีละ 2 ครั้ง 

73,000 นำงอรอนงค ์ ศรีชัย 

14 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

49,900 นำงณัฐรินีย์  นำมสีฐำน 

15 โครงกำรอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพให้ผู้ปฏิบัติให้รำชกำร 30,360 นำงนฤมล แหวะสอน 
16 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับกลุ่มสถำนศึกษำ 200,000 นำงณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห์ 
17 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระ

กำรเรียนรู้ภำษำไทย 
48,600 น.ส.สุกัญญำ  มำช ำนิ 

18 ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ เพ่ือกำรสื่อสำรในศตวรรษท่ี 21 

30,000 น.ส.ศุภกำนต์ ประเสริฐรัตนะ 

19 ส่งเสริมสถำนศึกษำท่ีขอรับกำรประเมินให้สำมำรถ
ผ่ำนกำรประเมินเป็น “สถำนศึกษำพอเพียง”      
และศูนย์กำรเรียนรู้ 

11,000 น.ส.สุกัญญำ  มำช ำนิ 

20 กำรพัฒนำคุณภำพและคุณธรรม (วิถีพุทธ/โรงเรียน
คุณธรรม) 

76,000 น.ส.พรชนก เหล่ำเทพ 

21 กำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

400,000 นำงอุทุมพรพัต  
สุคนธำภิพัฒนกุล 

22 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัด
กำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพ 

69,200 น.ส.สุกัญญำ  มำช ำนิ 

23 พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 0 น.ส.กชพร จันทนำมศรี 
24 พัฒนำโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 0 นำงศิรดำ  พิริยะชัยวรกุล 
25 กำรขับเคลื่อนหลักสูตรบูรณำกำรหน่วยกำรเรียนรู้

ต้ำนทุจริตศึกษำโดยใช้สมรรถนะเป็นฐำน ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

40,000 นำงศิรดำ พิริยะชัยวรกุล 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

26 กำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

19,000 นำยประสงค์ บุญมำ 

 

 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ     
ที่ใช้ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำย สพฐ. ด้ำนที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ 
27 เพ่ิมศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
30,000 น.ส.ศุภกำนต์ ประเสริฐรัตนะ 

28 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรฯ 440,000 นำงสมคิด    เมืองสอน 
29 ขับเคลื่อนงำนนโยบำยและแผน 69,250 นำงณิชชำรีย์   ต้ังวำนิชกพงษ์ 
30 พัฒนำระบบบริหำรงบประมำณงบลงทุน ค่ำที่ดิน 

และสิ่งก่อสร้ำง 
55,750 นำงสำรภี  ประจันตะเสน 

31 ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนทั้งระบบ 35,000 นำงรติตำ  สีหะวงษ์ 
32 ฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบ New GFMIS Thai ส ำหรับ

หน่วยเบิกจ่ำยของส่วนรำชกำร   
44,580 นำงวิมลพรรณ  พยัคฆกุล 

33 ประชุมปฏิบัติกำร กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ 
ด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์  (e-pension’s  
Electronic  Filing) ของข้ำรำชกำรครู บุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุ 
รำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

68,420 นำงสำววิภำพร  แน่นอุดร 

34 โครงกำรติดตำมตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณ 37,000 นำงจรรยำ  ส ำเริง 
 รวมงบประมำณที่ใช้ ตำมภำรกิจ สพท. 2,262,440  

โครงกำรงบประมำณจำก สพฐ. และที่อ่ืน 
นโยบำย สพฐ. ด้ำนที่ 1 ด้ำนปลอดภัย 
35 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 

2564 ภำยใต้มำตรกำรกำรปอ้งกันกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID– 19)  

242,850 นำยชูชำติ  พุทธลำ 

36 กิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง และส่งเสริมสร้ำงสรรค์ 
วันลำเลนไทน์ ประจ ำปี 2564 ภำยใต้มำตรกำรกำร
ป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (COVID – 19) 

5,000 นำยชูชำติ  พุทธลำ 

37 ประชุมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่
และแอลกอฮอล์ ปีงบประมำณ 2564 สถำนศึกษำต่ ำ
กว่ำระดับอุดมศึกษำ 

35,000 นำงปุณิกำ  กิตติภูมิ 

นโยบำย สพฐ. ด้ำนที่ 2 ด้ำนโอกำส 
38 ส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน 11,980 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 
39 สนับสนุนและติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ

ภำยใต้ชุดโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถำนศึกษำ สังกัด สพฐ. 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

19,000 นำยชูชำติ  พุทธลำ 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ     
ที่ใช้ (บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

นโยบำย สพฐ. ด้ำนที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
40 โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง  

และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดขอนแก่น 
100,000 นำงณิชชำรีย์  ตั้งวำนิชกพงษ์ 

41 สอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี
กำรศึกษำ พ.ศ. 2564 

20,000 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 

42 กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำน ตรวจสอบ และกำร 
จัดเก็บแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.๓) แบบออนไลน์  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

17,400 นำงค ำพิมำย นำคะผิว 
น.ส.อรจิรำ  ไขประพำย   

43 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 15,000 น.ส.กชพร  จันทรนำมศรี 
44 เครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ 61,750 นำงเพ็ญศิริ  ยำสิงห์ทอง 
45 กำรจัดท ำคู่มือ กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว STEM 

education and Coding  
38,250 นำงกรรณิกำร์  ป่ำนนี้ 

46 ประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

59,540 นางสาวกรรณิการ์  ปานนี้  
น.ส.พงษล์ัดดา รักณรงค์   

47 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) อย่างมีประสิทธิภาพ 44,040 นางสาวกรรณิการ์  ปานนี้  
น.ส.พงษ์ลัดดา รักณรงค์   

48 กำรพัฒนำโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำกิจกรรม 
เตรียมควำมพร้อมผู้เรียนเพื่อรับกำรประเมิน PISA 
2022  

0 นำงศิรดำ  พิริยะชัยวรกุล 

49 ประเมินคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรทดสอบระดับชำติขั้น
พ้ืนฐำน (O-NET) อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

574,150 นายวุฒิชาติ  ศรีสังข์ 
น.ส.พงษ์ลัดดา รักณรงค์   

50 พัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์           
ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2563 

79,532 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 

51 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำล          
ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1 ปีงบประมำณ 2564 (เขตสุจริต) 

80,000 นำงณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห์ 
นำงสุขุมำล  เค้ำแคน 

52 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล         
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

155,000 นำงอุทุมพรพัต 
สุคนธำภิพัฒนกุล 
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 งบ อบจ.   
53 ส่งเสริมศักยภำพนักเรียนด้ำนศิลปะดนตรีและวิชำกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
263,450 น.ส.พรชนก  เหล่ำเทพ 

 รวมงบประมำณที่ใช้ งบอ่ืน ๆ 1,821,942  
 
งบตำมภำรกิจงำนกลุ่มภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
นโยบำยด้ำนที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย 
   โครงกำรที่ 1  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน    
       งบประมำณท่ีใช้ 5,100 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต  (Output)  
        โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นักเรียน ครู ชุมชน 
ผู้ปกครอง ได้น าความรู้มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โรงเรียนขยายโอกาสที่ไป
ศึกษาแหล่งเรียนรู้การลดใช้พลังงานด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการได้เป็นผลส าเร็จและน ำไปใช้
ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ ำวัน และชุมชน และ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 
    ผลลัพธ์ (Outcome)  

    โรงเรียนในสังกัดทกุโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้การมีสมรรถนะ   
และผลิตสื่อการเรียนการสอนตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ  ขยะพลาสติก การ “เลือก ลด ใช้”          
วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนและชุมชน รวมถึงการผลิตและคัดเลือกผลงานของโรงเรียน          
ที่ควรแก่การเผยแพร่ขยายผล 
ปัญหำและอุปสรรค 
       เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรประชุมตำมปกติได้  
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
       ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดพัฒนำสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ให้สำมำรถเป็นอำชีพและสร้ำงรำยได้ให้นักเรียน สนับสนุนให้โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร Eco school              
เพ่ือสนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนำนักเรียนให้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีควำมรับผิดชอบ 
ตระหนักต่อปัญหำสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำของท้องถิ่น มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ อันเป็นผลจำกกระบวนกำร 
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงและพร้อมที่เข้ำไปมีบทบำทในกำรป้องกัน ฟ้ืนฟู รักษำ และใช้ประโยชน์           
จำกสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 

 โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครอง            
ได้น าความรู้มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โรงเรียนขยายโอกาสที่ไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้การลดใช้พลังงานด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการได้เป็นผลส าเร็จและน าไปใช้ประโยชน์            
ได้ในชีวิตประจ าวัน และชุมชน และขยายผลให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทุกกลุ่ม 
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นโยบำยด้ำนที่  2  ด้ำนโอกำส 
   โครงกำรที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรศึกษำทำงเลือก  
ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 
       งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  1,200  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output)  
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 1  ด ำเนินกำรเสนอกำรขออนุญำต 
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 3 บ้ำนเรียน และได้รับอนุญำต 
ให้ด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัวได้ ดังนี้  
        1) บ้ำนเรียนอลิสสำ  ขออนุญำตจัดกำรศึกษำในระดับ ปฐมวัย  
        2) บ้ำนเรียนธรรมชำต ิขออนุญำตจัดกำรศึกษำในระดับ ปฐมวัย  
        3) บ้ำนเรียนกตัญญู  ขออนุญำตจัดกำรศึกษำในระดับ ประถมศึกษำ 
        ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ด ำเนินกำรวัดและประเมินกำรจัด
กำรศึกษำศึกษำบ้ำนเรียน (Home school) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังนี้  
        1) บ้ำนเรียนอริยะ   
        2) บ้ำนเรียน ภ.ด ี
        3) บ้ำนเรียนภูมิพัฒน์ 
        4) บ้ำนเรียนไวร์ด 
        5) บ้ำนเรียนนักกอล์ฟ 
        6) บ้ำนเรียนทองพันชั่ง 
        และในปีกำรศึกษำ 2563 มีนักเรียนจบกำรศึกษำในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 1 รำย  
คือ เด็กหญิงมนรดำ ค ำเมือง บ้ำนเรียนอริยะ และระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำนวน 2 คน                          
คือ เด็กหญิงปัณฑำรีย์  ค ำเมือง บ้ำนเรียน อริยะ และเด็กหญิงเมสิยำ  พรประชำนุวัฒน์ บ้ำนเรียนทองพันชั่ง   
    ผลลัพธ์ (Outcome)  
         นักเรียนที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัวและศูนย์กำรเรียน ได้รับโอกำสเข้ำรับกำรศึกษำควำมรู้
ทำงด้ำนกำรศึกษำกำรประเมินและพัฒนำตำมศักยภำพผู้เรียน และสำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้            
อย่ำงมีควำมสุข   
ปัญหำ และอุปสรรค 
        1)  กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid – 19) ท ำให้กำรออกประเมินล่ำช้ำ 
       2)  ผู้ขออนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว เข้ำใจคลำดเคลื่อนในกำรจัดกำรศึกษำ              
ขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว  

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
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        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จัดอบรมเพ่ือพัฒนำ เจ้ำหน้ำที่/ผู้รับผิดชอบงำน        
กำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัวเพื่อทรำบแนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำพ้ืนฐำนโดยครอบครัว 
และสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบ ระเบียบกำรด ำเนินงำนได้ดียิ่งขึ้น               
 
 
                                           
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยสิทธิ  
ในกำรจัดกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนโดยครอบครัว พ.ศ.2547  และด ำเนินกำรตำมแนวทำงด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
พ้ืนฐำนโดยครอบครัว ท ำให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

        
     

โครงกำรที่ 3  ตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและมีงำนท ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563  
งบตำมภำรกิจ สพท. งบประมำณ 6,150 บำท งบประมำณ จำก สพฐ. 6,600 บำท 
รวมงบประมำณท่ีใช้  12,750 บำท             
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 
       นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นในสังกัด จ ำนวน 15 โรงเรียน จ ำนวน 100 คน และครูแนะแนว 
ของแต่ละโรงเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรโลกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ ตำมฐำนกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน 4 ฐำน ได้แก่ ฐำนช่ำงตัดผม, ฐำนช่ำงเสริมสวย, ฐำนกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ และฐำนนวดแผนไทย             
ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
       นักเรียนมีควำมรู้และสำมำรถเลือกอำชีพที่สนใจและมีรำยได้ในระหว่ำงเรียนและเลือกประกอบอำชีพ 
ในอนำคตได้โดยมีครูแนะน ำของแต่ละโรงเรียนแนะแนวและให้ควำมช่วยเหลือ 
ปัญหำ และอุปสรรค 
       1) กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid - 19) 
       2) จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
       3) บำงโรงเรียนมีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำชั้นปี 3 ไม่ถึงเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
       เห็นควรเพิ่มงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมนี้ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ทุกโรงเรียน  
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
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      นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำร เลือกอำชีพ สำมำรถเลือกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ และมีรำยได้
ระหว่ำงเรียน โดยให้เลือกอำชีพที่เหมำะสมกับนักเรียนและโรงเรียน โดยมีครูแนะน ำของแต่ละโรงเรียน      
แนะแนวและให้ควำมช่วยเหลือ  
 

 
 
 
 

 
 
 
                                        
 
 
                                                                                                
โครงกำรที่ 4  กำรแข่งขันกีฬำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 
    งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 73,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
       นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 เข้ำร่วมกำร
แข่งขันกีฬำนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ณ สนำมกีฬำโรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น            
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
       นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ได้พัฒนำ
ศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของตนเองและนักเรียนที่มีควำมสำมำรถเฉพำะด้ำนได้รับกำร
ส่งเสริมต่อยอดพัฒนำทักษะในระดับท่ีสูงขึ้น 
ปัญหำ และอุปสรรค 
     กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
    เห็นควรเพิ่มงบประมำณในกำรจัดโครงกำรนี้นี้ เพ่ือจะได้จัดถ้วยรำงวัลให้ครบทุกชนิดกีฬำ 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย  
    1) นักเรียนที่ได้แสดงออกถึงควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ 
    2) นักเรียนมีโอกำสเข้ำศึกษำในโรงเรียนกีฬำตำมควำมสำมำรถเฉพำะตน 
    3) นักเรียนได้รับประสบกำรณ์และสร้ำงสุขนิสัยรักกำรเล่นกีฬำเพ่ือห่ำงไกลยำเสพติด 
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นโยบำย สพฐ. ด้ำนที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 

    โครงกำรที่ 5 วำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2564                     
และเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 6,340 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
     ผลผลิต (Output) 
       1)  โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีบุคลำกรเพียงพอ         
ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ไม่ขำดอัตรำก ำลังตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
       2)  โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ตรงตำมต ำแหน่ง และสำยงำน 
    ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1)  โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีบุคลำกรเพียงพอต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ ปฏิบัติงำนตรง          
ตำมสำยงำน ส่งผลต่อคุณภำพของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
       2) บุคลำกรที่เกี่ยวข้องมีควำมพึงพอใจ และปฏิบัติงำนอยำ่งมีประสิทธภิำพก่อให้เกิดประสิทธิผลและคุณภำพ 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      ลูกจ้ำงชั่วครำวบำงต ำแหน่ง ไม่รับกำรจัดสรรจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน          
อย่ำงเพียงพอกับควำมต้องกำรของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ควรจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งธุรการโรงเรียน
และนักการภารโรงให้ทุกโรงเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
       โรงเรียนในสังกัดได้รับการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครู พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  
อย่างทั่วถึงและเกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียนการสอน 

โครงกำรที่ 6 กำรสรรหำ บรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอน กำรสอบคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  48,300  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) 
      1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ได้ย้ำยตำมค ำร้องขอย้ำย 
      2) สพท. มีระบบกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน กำรสอบคัดเลือก ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  
      3) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
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     เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งครู ที่ยื่นค ำร้องขอย้ำย  ได้รับกำรพิจำรณำ        

ย้ำยตำมต ำแหน่งว่ำง  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำน ก.ค.ศ. และหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.ก ำหนด   
ปัญหำ อุปสรรค 
          ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
          ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
       สถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ครบตามเกณฑ์อัตราก าลังที่ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด  ได้ครูตรงตามวิชาเอกท่ีสถานศึกษาต้องการ ครูครบชั้น เกิดคุณภาพทางการศึกษา 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

โครงกำรที่ 7 กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว 
     งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  24,375  บำท        
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
      1)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีลูกจ้ำงชั่วครำวตำมอัตรำ                 
ที่ได้รับกำรจัดสรร 
      2)  โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ตรงตำมต ำแหน่ง 
      3)  โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีบุคลำกรเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีบุคลำกรเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
      2) บุคลำกรปฏิบัติงำนตรงตำมสำยงำน เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
      3) บุคลำกรมีควำมพึงพอใจก่อให้เกิดคุณภำพของงำนเพ่ิมข้ึน 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      ควรมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการสรรหา                                 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
      สพฐ. ควรจัดสรรอัตราลูกจ้างชั่วคราว ให้ครบทุกโรงเรียนในสังกัด                                                 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
      สพป.ขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด มีลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ตรงตามต าแหน่ง          
และอัตราที่ได้รับการจัดสรร 

โครงกำรที่ 8 กำรคัดเลือกข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน  
ตำมมำตรำ 38 ค.(2)  
     งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  27,955 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 
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      1)  สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีบุคลำกรเต็มตำมกรอบอัตรำก ำลัง 
      2)  สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีบุคลำกรที่ปฏิบัติหน้ำที่ตรงตำมต ำแหน่ง และสำยงำน 
      3)  สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีบุคลำกรเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
    ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีบุคลำกรเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้เต็มศักยภำพ 
2) บุคลำกรปฏิบัติงำนตรงตำมสำยงำน เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลให้ได้รับกำรจัดล ำดับ ITA       
3) บุคลำกรมีควำมพึงพอใจก่อให้เกิดคุณภำพของงำนเพ่ิมขึ้นและมีควำมสุขในกำรท ำงำน 

 
ปัญหำ และอุปสรรค 
          ควรมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการสรรหา 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
       ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มี บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น                      
ตำมมำตรำ 38 ค.(2) เต็มตำมกรอบอัตรำก ำลัง 

โครงกำรที่ 9 เสริมสร้ำงคุณภำพและคุณค่ำชีวิต และพิธีมอบประกำศเกียรติคุณบัตร 
      งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  175,559  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ตรงตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ปัญหา และอุปสรรค 

1) ต้องแจ้งมำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)           
ต่อนำยอ ำเภอเมืองขอนแก่น  ล่วงหน้ำ  7  วัน 

2) ต้องด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนดังกล่ำว อย่ำงเคร่งครัด  
        3) ผู้ที่จะเข้ำร่วมโครงกำร ไม่แจ้งล่วงหน้ำ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
        ควรมีการวางแผนการอบรมและพัฒนา ให้ชัดเจน 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นผู้ที่มีสมรรถณะในการปฏิบัติงานในหน้าที่                     
และมีสัมพันธภาพ และเกิดกลุ่มเครือข่ายในการปฏิบัติงานในหน้าที่   

โครงกำรที่ 10 เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจและพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
    งบประมำณภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 8,740  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลผลิต  (Output) 
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       ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำรได้รับพระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ทุกรำยที่เสนอขอพระรำชทำนที่เสนอขอและมีคุณสมบัติ 150 รำย  
   ผลลัพธ์  (Outcome) 
      1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำรมีควำมภำคภูมิใจ  
      2)  เป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล  
      3) มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนส่งผลต่อคุณภำพกำรเรียนกำรสอนต่อเด็กนักเรียน      
 
 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ไม่สำมำรถด ำเนิน
กิจกรรมได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
       ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
       1)  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำร จ ำนวน 150 คน   
ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ   
       2)  มีควำมภำคภูมิใจ มีขวัญและก ำลังใจ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่  
       3)  เสริมสร้ำงคุณควำมดีมีพลังใจกำยยืนหยัดมุ่งมั่นท ำควำมดีต่อประเทศชำติต่อไป     

โครงกำรที่ 11 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ (Coaching Team) และการประเมิน 
 สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการสถานศึกษา และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
    งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  29,760   บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ครบตำม
จ ำนวนต ำแหน่งว่ำง 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
      ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนต ำแหน่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกำรจัดกำรศึกษำ       
และเป็นประโยชน์ต่อกำจัดกำรเรียนกำรสอน 
ปัญหำ และอุปสรรค 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น  มีกำรเรียบบรรจุผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ใน 1 ปีงบประมำณ  
หลำยครั้ง ท ำให้เกิดปัญหำและอุปสรรค  ดังนี้ 

1) กำรจัดท ำโครงกำรเพ่ือรองรับค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโครงกำร ไม่ถูกต้อง เนื่องจำก  
กลุ่มเป้ำหมำย  มีควำมคลำดเคลื่อน  โดยคำดว่ำสิ้นปีงบประมำณ เงินโครงกำรไม่เพียงพอ 

2) ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ที่บรรจุใหม่ ในแต่ละรอบ  มีจ ำนวน ไม่เท่ำกัน  ตั้งแต่ จ ำนวน 1 - 4  คน     
ในแต่ครั้ง  ท ำให้เกิดอุปสรรคในกำรจัดท ำปฏิทิน ซึ่งในแต่ละครั้งในกำรบรรจุ ต้องมีกำรประเมินสัมฤทธิ์ผล 
2 ครั้ง กำรนิเทศ 4 ครั้ง   ซึ่งในกำรด ำเนินกำรตำมกิจกรรมต่ำง  ๆ มีควำมเชื่อมโยงกับค่ำใช้จ่ำยต่ำง  ๆ  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

1) ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น  ควรมีกำรบรรจุและแต่งตั้งผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในครำวเดียวกัน 
2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  1 ควรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอ 

ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
       ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนางานในหน้าที่ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
และผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามระเบียบ และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

      
 
โครงกำรที่ 12 กำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
      งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 3,660 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
      โรงเรียน  ข้ำรำชกำรครู และ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด  จ ำนวน 30 รำย 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
       กำรประกวดรำงวัลหน่วยงำนและผู้มีผลงำนดีเด่นประสบผลส ำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือรับรำงวัล
ทรงคุณค่ำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (OBEC AWARDS)  ผู้มีผลงำนดีเด่นส่งผลงำน 
เข้ำร่วมประกวดผ่ำนกำรคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือเข้ำประกวดในระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ ำนวน 30 รำย 
ปัญหำ และอุปสรรค 
       1) ระยะในเวลำในกำรแจ้ง โรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ส่งผลงำนกระชั้นชิด 
       2) มีผู้ส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดจ ำนวนน้อย 
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนำ 
      1) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ขยำยเวลำกำรส่งผลงำนให้มำกขึ้น 
      2) แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และหน่วยงำน  ส่งผลงำน 
เข้ำประกวดให้มำกข้ึน     
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
      คณะกรรมกำรฯได้ตรวจสอบคุณสมบัติและผลงำนมีผู้ผ่ำนเกณฑ์ และสำมำรถส่งต่อเข้ำร่วมประกวด         
ระดับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ ำนวน 30 รำย 

โครงกำรที่ 13 กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ปีละ 2 ครั้ง 
     งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 73,000 บำท  
ผลกำรด ำเนินงำน 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

   ผลผลิต (Output) 
     1)  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
กำรปฏิบัติงำน จ ำนวน 1,505 คน และลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 44 คน  
     2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม  2564)  
จ ำนวน 1,505 คน และลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 44 คน  
 
     3) ข้ำรำชกำรและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนในระบบจ่ำยตรงกรมบัญชีกลำง  
และได้รับเงินเดือนถูกต้อง ครบทุกคน  
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1) ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในกำรด ำเนินกำรและวิธีกำร
คิดค ำนวณกระบวนกำรด ำเนินกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือเลื่อนเงินเดือน  
ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม  2564) ให้เป็นไปตำมกฎ ก.ค.ศ.กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ และ ตำมประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่องแนวปฏิบัติในกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ให้ปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้องตำมระเบียบและ        
มีประสิทธิภำพ  
     2) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนตำมกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ  อย่ำงเป็นธรรมตำม        
หลักธรรมำภิบำล ไม่มีกำรร้องเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น 
     3) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเลื่อนเงินเดือนได้รับ 
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรด ำเนินกำรกำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและได้พัฒนำ
ระบบกำรท ำงำนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    4) ระบบข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า เป็นปัจจุบัน สามารถน ามาใช้   
ในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหา และอุปสรรค 
    1)  ผู้บริหำรสถำนศึกษำและข้ำรำชกำรครูที่ไม่ได้เข้ำรับกำรอบรม ยังไม่เข้ำใจหลักเกณฑ์และแนว 
ปฏิบัติของ สพฐ และ ก.ค.ศ. 
    2) กำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรประชุมเพ่ือชี้แจงแนวปฏิบัติ หรือกำรออกปฏิบัติในกำรเก็บข้อมูล 
ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำไม่สะดวกเท่ำท่ีควร เนื่องจำกกำรเกิดโรคระบำดไวรัสโคโรนำ 
2019 (Covid-19) 
    3) ควำมยุ่งยำกในกำรตรวจสอบ จ ำนวนกำรใช้วงเงินในกำรเลื่อนเงินเดือน และกำรประเมินประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน ตำมแบบที่ กคศ.ก ำหนด  
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
     ควรมีกำรก ำกับติดตำมผลกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในรอบกำรประเมินที่ผ่ำนมำ และเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
     1) ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักเกณฑ์และวิธีกำร
พิจำรณำเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ   
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     2) สำมำรถน ำไปพัฒนำ มีสมรรถนะ คุณลักษณะและทักษะ  มีทักษะกำรเรียนรู้ ตลอดชีวิตได้เรียนรู้         
มำปรับใช้กับกำรท ำงำนอย่ำงมีคุณภำพมีควำมสุข ส่งผลถึงงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
     3) กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม 
ส่งผลให้บุคลำกรในสังกัด มีขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน 
     4) เกิดขวัญและก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนก็จะส่งผลต่อผู้มำรับบริกำรมีควำมพึงพอใจ และกำรบริหำรงำนบุคคล     
 
 

โครงกำรที่ 14 เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
    งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  49,900 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
      ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ  และลูกจ้ำงชั่วครำว เข้ำร่วมกิจกรรม  จ ำนวน  50 % 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ  และลูกจ้ำงชั่วครำว  ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  
เขต 1 ปฏิบัติหน้ำที่ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรสนับสนุน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ส่งผลต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
ปัญหำ และอุปสรรค 
      1) ระยะเวลำในกำรศึกษำดูงำนมีจ ำกัด 
      2) กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำน  ระยะทำงไกล ใช้เวลำในกำรเดินทำงเป็นเวลำนำน  และเดินทำง          
ในช่วงเวลำกลำงคืน  ท ำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรเกิดควำมเหนื่อยล้ำ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
      1) หำกก ำหนดสถำนที่ดูงำนในเขตภำคอ่ืน นอกเหนือจำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ควรจัดให้มี
ระยะเวลำศึกษำดูงำนตั้งแต่  3  วันขึ้นไป 
      2) หำกเดินทำงช่วงเวลำกลำงคืน  ไม่ควรใช้รถบัส ในกำรเดินทำง  ควรใช้รถตู้ เพ่ือควำมสะดวก          
ในกำรเดินทำง  และตำมบริบทของแต่ละกลุ่ม 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
       1) บุคลำกรได้รับพัฒนำสมรรถนะอย่ำงต่อเนื่อง  มีศักยภำพ  และสำมำรถดึงศักยภำพของตนเอง       
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     2) บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเทคนิควิธีกำรของกำรบริกำรที่ดี  และสำมำรถน ำควำมรู้ไปปรับปรุง
ในกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรในสังกัดได้เป็นอย่ำงดี 
     3) บุคลำกรมีทักษะและมีแนวคิดสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำและให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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โครงกำรที่ 15  อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพให้ผู้ปฏิบัติให้รำชกำร 
    งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 30,360  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
      1)  ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร  ต ำแหน่งนักกำรภำรโรง จ ำนวน 91 คน 
      2)  ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร  ต ำแหน่งธุรกำรโรงเรียน อัตรำละ 15,000 บำท จ ำนวน 59 คน 
      3)  ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร  ต ำแหน่งครูขำดแคลนขั้นวิกฤต จ ำนวน  10  คน 
      4)  ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร  ต ำแหน่งบุคลำกรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ขำดแคลน 
จ ำนวน  4  คน 
      5)  เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง 26  คน 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1)  ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง จ ำนวน  190 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรเกี่ยวกับบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ควำมรู้ด้ำนบริหำรงำนบุคคลและด้ำนกำรเงิน
และพัสดุ 
      2)  ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง จ ำนวน  190 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ในกำรท ำประกันสังคม 
      3)  ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง จ ำนวน  190 คน สำมำรถปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำร ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และประสบผลส ำเร็จ 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      1)  กำรประชำสัมพันธ์ 
      2)  กำรมีส่วนร่วมของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
      3)  จ ำกัดช่วงระยะเวลำกำรพัฒนำ 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
      ระยะเวลำในกำรพัฒนำที่เพียงพอ และมีกำรประชำสัมพันธ์ที่ทั่วถึง รวดเร็ว 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
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      1)  ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ได้รับกำรสร้ำงเสริมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน  
      2)  ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง 
ตรงตำมระเบียบและข้อกฎหมำย 
      3)  ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง เกิดควำมรักควำมสำมัคคีภำยในองค์กร 
      4)  ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง เกิดจิตส ำนึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนำองค์กร       
ให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น 
 

            
 

 
โครงกำรที่ 16 พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ 
     งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 200,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 
       1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกคนในสังกัด ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรการใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนารูปแบบ
การบริหารการจัดกำรศึกษำตำมนโยบำย 
       2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนในสังกัด ผ่ำนกำรอบรมพัฒนำเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้สื่อเทคโนโลยี
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
       3) นักเรียน ในสังกัด เรียนรู้บทเรียนออนไลน์ 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด ใช้สื่อเทคโนโลยีในการบริหารการจัดกำรศึกษำตำมนโยบำย             ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
        2) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด สร้ำงและพัฒนำการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
       3) นักเรียนในสังกัด มีทักษะตำมเป้ำประสงค์ของหลักสูตรและเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
ปัญหำ และอุปสรรค 
       1) เนื่องจำกเป็นช่วงสถำนกำรณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) แพร่ระบำด จึงส่งผลให้ 
กำรพัฒนำครู มีขีดจ ำกัดท้ังสถำนที่ และกำรรวมกลุ่มในกำรพัฒนำ  
       2) ระยะเวลำในกำรเตรียมกำรด ำเนินโครงกำรน้อย ท ำให้กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ต้องท ำอย่ำงเร่งรีบ 
       3) ด ำเนินกำรยืมเงินโครงกำรไม่ทัน ต้องส ำรองเงินในกำรด ำเนินกำรก่อน เพ่ือให้ทันต่อสถำนกำรณ์         
และก ำหนดกำรที่วำงไว้  
       4) ครูเข้ำอบรมไม่ครอบคลุมทุกคน 
       5) ระบบเครือข่ำย Internet  บำงช่วงรับสัญญำณได้ช้ำ เนื่องจำกมีผู้เข้ำอบรมเป็นจ ำนวนมำก 
       6) ผู้เข้ำอบรมที่มีอำยุมำกกว่ำ 56 ปี  ตำมเนื้อหำไม่ทัน 
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ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
  1) ระยะเวลำในกำรอบรมน้อยเกินไป   

       2) เห็นควรน ำกิจกรรมกำรอบรมพัฒนำสมรรถนะครูด้ำนกำรใช้ ICT เพ่ือกำรจัดกำรเรียนกำรสอน               
โดยกำรใช้งำน Google Classroom ไปขยำยผลในระดับโรงเรียนและมีกำรน ำมำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
       3) ควรมีกำรขยำยผลของโครงกำรเพื่อให้ครอบคลุมครูทุกคน 

  4) ขอให้มีกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
       5) บุคลำกรครูควรจะได้รับกำรอบรมพัฒนำในทุก ๆ ปีกำรศึกษำ เพ่ือน ำควำมรู้ เทคนิคใหม่ ๆ  
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้ทันต่อเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

  6) ควรขยำยกลุ่มเป้ำหมำยไปสู่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนให้สำมำรถได้รับกำร 
พัฒนำอย่ำงทั่วถึง 

  7) ควรมีกำรนิเทศติดตำมอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง 
       8) ควรมีโครงกำรพัฒนำบุคลำกรแบบนี้อย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ 
ที่ได้รับไปพัฒนำงำนสอนต่อไป 
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โครงกำรที่ 17 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
      งบประมำณตำมภำรกิจ สพท.  8,400 งบประมำณจำก สพฐ. 40,200 บำท  
      รวมงบประมำณที่ใช้ 48,600 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 
       1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิทยำศำสตร์ ภำษำไทย และภำษำอังกฤษสูงขึ้น 
       2) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-3 อ่ำนภำษำไทยออก และเขียนค ำได้ถูกต้อง  
       3) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4-6 อ่ำนภำษำไทยคล่อง เขียนค ำได้คล่องและถูกต้อง 
       4) สถำนศึกษำมีเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1) นักเรียนได้พัฒนำทักษะกำรสื่อสำร กำรคิด กำรแก้ปัญหำ ทักษะชีวิต และกำรใช้เทคโนโลยี         
อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
       2) สถำนศึกษำมีห้องเรียนวิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      ในปงีบประมำณ 2564  ภำยใต้กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้มีเวลำ
ในกำรด ำเนินกิจกรรมค่อนข้ำงจ ำกัด และเขตพ้ืนที่ไม่มีงบประมำณสนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมในกำร
พัฒนำกำรอ่ำนกำรเขียน และคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนำ 
      ควรมีกำรปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (Covid-19) เพ่ือป้องกันกำรระบำดของเชื้อโรค โดยอำจน ำเทคโนโลยีมำใช้ในรูปแบบกิจกรรม
ออนไลน์ให้มำกข้ึน  
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
       1) ครูมั่นใจ สำมำรถออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวสะเต็มศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
       2) สถำนศึกษำมีห้องเรียนวิทยำศำสตร์ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  
     3) นักเรียนมีทักษะที่ส ำคัญในกำรใช้ชีวิตและกำรท ำงำนในศตวรรษท่ี 21 
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โครงกำรที่ 18 ยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ เพ่ือกำรสื่อสำรในศตวรรษท่ี 21 
    งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 30,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 

 1)  ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีควำมสำมำรถด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรตำมกรอบมำตรฐำน CEFR 
 2)  ครูผู้สอนภำษำอังกฤษและผู้เกี่ยวข้องได้รับกำรพัฒนำส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน 

ภำษำอังกฤษตำมกรอบมำตรฐำนทำงภำษำ CEFR เพ่ือเสริมศักยภำพกำรแข่งขันในประชำคมอำเซียน  
 
 
 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้รับกำรพัฒนำและมีผลกำรประเมิน             
ที่มีคุณภำพมำกข้ึน 

2) นักเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำในสังกัดสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร         
และมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

3) เอกสำรแผนปฏิบัติงำน / เอกสำรรำยงำนประจ ำปี มีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตรงตำม                         
วัตถุประสงค์ของโครงกำร และมีผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี และดีมำก  
ปัญหำ และอุปสรรค 
       เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้มีกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรด ำเนินกำรเป็นแบบออนไลน์ในทุกกิจกรรม โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน Application 
ต่ำง ๆ เช่น Zoom Cloud Meeting, Line Meeting, Google Meet ตำมควำมเหมำะสมของสถำนกำรณ์        
ในปัจจุบัน 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
      ควรมีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผน/โครงกำรให้แล้วเสร็จตอนต้นปีงบประมำณและจัดสรรงบประมำณ         
ในกำรด ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสม 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
      1) ครูผู้สอนภำษำอังกฤษในสังกัดได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษตำมแนว Active 
Learning และสอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนทำงภำษำ CEFR ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      2) นักเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำในสังกัดได้รับกำรจัดกำเรียนเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
เพ่ือกำรสื่อสำรตำมแนว Active Learning ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ    
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โครงกำรที่ 19  ส่งเสริมสถำนศึกษำท่ีขอรับกำรประเมินให้สำมำรถผ่ำนกำรประเมินเป็น  
“สถำนศึกษำพอเพียง” และศูนย์กำรเรียนรู้ 
    งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  11,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
     1) มีสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง           
ด้ำนกำรศึกษำ จ ำนวน 1 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนบ้ำนท่ำพระ  
     2) มีสถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรประเมินเป็น “สถำนศึกษำพอเพียง” 3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้ำนโคกสีวิทยำเสริม, 
โรงเรียนหินกองวิทยำ และโรงเรียนหนองแวงคุรุรำษฎร์รังสรรค์  
 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) ผู้บริหำร ครู มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถบูรณำกำร           
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
      2) นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนดได้เต็มตำมศักยภำพ         
ของแต่ละบุคคล 
      3) สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำในกำรน้อมน ำหลัก          
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือบ่มเพำะให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 
ปัญหำ และอุปสรรค 
     1) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) จึงต้องมีกำรปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรด ำเนินงำนกิจกรรม เช่น มีกำรจัดอบรมออนไลน์แทนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร, สถำนศึกษำ        
ไม่สำมำรถเปิดเรียนได้ จึงไม่สำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ภำยในสถำนศึกษำ รวมทั้งกำรนิ เทศต้องปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบออนไลน์  ซึ่งเป็นอุปสรรคให้ไม่บรรลุ         
ตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  
     2) กำรบริหำรงบประมำณของเขตพ้ืนที่ที่ไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำรที่ได้รับอนุมัติตั้งแต่ช่วงต้น
ปีงบประมำณ  
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนำ 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำไม่ควรมีกำรพิจำรณำปรับ/ตัดงบประมำณที่อนุมัติไว้แล้วตั้งแต่ต้น
ปีงบประมำณ เพรำะจะส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในช่วงท้ำยปี 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
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      1) ผู้บริหำร ครู มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถบูรณำกำร        
ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
      2) นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนดได้เต็มตำมศักยภำพ       
ของแต่ละบุคคล 

โครงกำรที่ 20 กำรพัฒนำคุณภำพและคุณธรรม (วิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม) 
    งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 28,000 บำท งบประมำณ สพฐ. ที่ใช้ 48,000 บำท 
รวมงบประมำณที่ใช้ 76,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   โรงเรียนวิถีพุทธ      
       1)  กิจกรรมกำรประเมินตนเองผ่ำนเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ 
       รอบที่ 1 : โรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดเข้ำประเมินตนเองครบทุกโรงเรียนจ ำนวน 144 โรงเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 
       2)  กิจกรรมกำรประชุมผู้รับผิดชอบโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำแนวพุทธ ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้
แบบ Active Learning ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 รูปแบบออนไลน์ 
กลุ่มเป้ำหมำยคือครูผู้รับผิดชอบโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธทุกโรงเรียนในสังกัด 
        - ครูผู้รับผิดชอบโครงกำรเข้ำร่วมกำรประชุมจ ำนวน 108 คน มีผู้บริหำรโรงเรียนให้ควำมสนใจ        
เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย 
       - ผู้เข้ำร่วมกำรประชุมได้รับควำมรู้ ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ มีควำมพึงพอใจระดับมำก 
  โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
      1)  กิจกรรมรับสมัครโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดำว 
มีโรงเรียนในสังกัดที่ผ่ำนกำรประเมินตำมเกณฑ์โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ ำนวน 53 โรงเรียน 
      2)  กิจกรรม กำรอบรม พัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือกำรส่งเสริม “โครงงำนคุณธรรม”               
ในโรงเรียนอย่ำงยั่งยืน  
     กลุ่มเป้ำหมำยเข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ ตำมวันเวลำ ที่ก ำหนด  
      3)  กิจกรรมรับสมัครโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดำว 
           3.1 โรงเรียนในสังกัดสมัครเข้ำร่วมยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดำว จ ำนวน 37 
โรงเรียน ได้รับกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์ และประกำศยกระดับฯ จ ำนวน 37 โรงเรียน 
           3.2 โรงเรียนที่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรระดับเขตตรวจรำชกำร เพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดำว                  
จ ำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนโนนรังวิทยำคำร และโรงเรียนบ้ำนทุ่ม (ทุ่มประชำนุเครำะห์) 
     4)  กิจกรรมกำรคัดเลือก “นวัตกรรมสร้ำงสรรค์คนดี” และ“10,000 คุรุชน คนคุณธรรม”           
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      เนื่องจำกมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้บำงกิจกรรมยังไม่ลงถึง
ผู้เรียนอย่ำงเต็มที่ กำรจัดอบรมต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยยึดตำมมำตรกำรควำมปลอดภัยตำมประกำศของจังหวัด  
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนำ 
      ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
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      สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตำมแนวทำงโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง        
และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพื่อบ่มเพาะ ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนตระหนักรู้ เข้าใจ มี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ภูมิใจในการท าความดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม   
 

      
 

     
 
โครงกำรที่ 21 กำรนิเทศบูรณำกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
     งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 400,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
      1) นักเรียนได้เรียนรู้ตำมมำตรฐำนของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช พ.ศ .2551 
      2) ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน
พุทธศักรำช พ.ศ.2551 
      3) สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง  
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ตำมมำตรฐำนของหลักสูตร 
      2) ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร            
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
      3) สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำบรรลุตำมนโยบำย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำน         
ที่เก่ียวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ปัญหำและอุปสรรค 
      เนื่องจำกเป็นช่วงสถำนกำรณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) จึงส่งผลให้กระบวนกำรนิเทศ 
ติดตำมโรงเรียนในสังกัด กำรลงพื้นที่ขำดควำมกำรต่อเนื่อง 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
      เห็นควร ปรับระบบกำรนิเทศ ติดตำม ตำมสถำนกำรณ์ และควำมเหมำะสม   
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
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  1) โรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศติดตำมอย่ำงมีคุณภำพ  
  2) ครูกลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรนิเทศเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3) ศึกษำนิเทศก์ มีนวัตกรรมกำรนิเทศต้นแบบที่มีประสิทธิภำพ 
 

       
 

โครงกำรที่ 22  กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
    งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. 54,300  บำท  งบประมำณจำก สพฐ.  14,900  บำท   
    รวมงบประมำณที่ใช้   69,200 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
      1) สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ                
จำกคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
      2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ        
ในสังกัดครบถ้วน เป็นระบบชัดเจนและครอบคลุมกำรบริหำรงำน 4 งำน 
   ผลลัพธ์ (Outcome)   
      1) สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และมีเอกสำรหลักฐำนในกำรพัฒนำงำน  
ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงครบถ้วน 
      2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ       
ในสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      ปีงบประมำณ 2564 ภำยใต้กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019  (Covid-19)            
ท ำให้มีเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมค่อนข้ำงจ ำกัด และคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ มีภำรกิจหลำยอย่ำง จึงท ำให้มีเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ไม่พร้อมเพรียงกันเท่ำท่ีควร 
ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนำ 
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      ควรมีกำรติดตำมตรวจสอบกำรบริหำรสถำนศึกษำอย่ำงน้อยภำคเรียนละ 2-3 ครั้ง และปรับเปลี่ยน
รูปแบบเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค อำทิเช่น กิจกรรมกำรนิเทศ/กำร
ประชุมออนไลน์ เป็นต้น 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย    
      1) สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ           
จำกคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. อย่ำงน้อยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
      2) สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ และมีเอกสำรหลักฐำนในกำรพัฒนำงำน 
ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงครบถ้วน 
      3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
ในสังกัด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ                         
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
โครงกำรที่ 23 กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
      ไม่ได้ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
ผลกำรด ำเนินกงำน 
    ผลผลิต (Output) 
       กลุ่มงำนกำรศึกษำปฐมวัย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ มีนวัตกรรมกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ (Covid-19) คือ นวัตกรรม “ลูกรัก หนูท ำได้”ตำมแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ๓ Innovation  ได้แก่  
       1)  นวัตกรรม (Innovation) บูรณำกำร 6 กิจกรรมหลัก 
       2)  นวัตกรรม (Innovation) วอลดอร์ฟ 
       3)  นวัตกรรม (Innovation) มอนเตสซอรี 
    ผลลัพธ์ (Outcome) 
       ๑) คุณภำพของเด็ก  
       ๒) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัยที่มีประสิทธิภำพ 
ปัญหำ และอุปสรรค 
       เนื่องจำกโครงกำรไม่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณสนับสนุน ท ำให้กิจกรรมในแผนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำปฐมวัย ต้องปรับเปลี่ยน ตัดทิ้งในบำงกิจกรรม และกำรด ำเนินงำนไม่สะดวกท ำให้กิจกรรม
ด ำเนินกำรด้วยควำมล่ำช้ำไม่ตรงตำมปฏิทินที่ก ำหนดไว้ ต้องปรับตำมควำมเหมำะสม 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
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       ควรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำร เพื่อจะได้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำ 
เพรำะกิจกรรมบำงกิจกรรมต้องใช้งบประมำณสนับสนุนถึงจะด ำเนินกำร ส่วนกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมำณ 
ก็พัฒนำต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง เมื่อถ้ำสองสิ่งมำร่วมกันจะท ำให้งำนออกมำได้ซึ่งผลลัพธ์ที่มีคุณภำพ 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
       1) ครูได้รับกำรพัฒนำตนเอง ในกำรคิด ออกแบบกิจกรรมในกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
โดยบูรณำกำรตำมแนวคิดของนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่สถำนศึกษำเลือกใช้ให้เหมำะกับสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
       ๒) ครูได้พัฒนำ ฝึก กำรท ำหน้ำที่เป็นพ่ีเลี้ยง Mentor ส ำหรับผู้ปกครอง “เปลี่ยนพ่อแม่ให้เป็นครู”           
โดยกำรคอยชี้แนะ ให้ค ำปรึกษำ อ ำนวยควำมสะดวก และกำรประสำนงำนระหว่ำงครูกับผู้ปกครองในกำร
ร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนำเด็กผ่ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
      ๓) ผู้ปกครองสำมำรถท ำหน้ำที่ปรับบ้ำนเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ในสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ได้ตำมบริบทของแต่ละครอบครัว 
      4) ลดภำระของเด็กและผู้ปกครองในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรกิจวัตรประจ ำวัน          
ทักษะชีวิต สิ่งที่มีในธรรมชำติและบริบทของแต่ละครอบครัว 

 

 
 
 

 
 
   
                                                                                                
                                  
 

 บูรณำกำร 6 กิจกรรมหลัก                      วอลดอร์ฟ                                  มอนเตสซอรี 

โครงกำรที่ 24 พัฒนำโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
       ไม่ได้ใช้งบประมำณ   
 ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 
       1) ผู้เรียนทุกคน ได้รับกำรฝึกทักษะอำชีพ 
       2) ครูได้รบกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
    ผลลัพธ์ (Outcome) 
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       1) ผู้เรียนมีทักษะอำชีพตำมควำมถนัดและสนใจ 
       2) อัตรำกำรออกกลำงคันของผู้เรียนลดลง 
ปัญหำ และอุปสรรค 
       เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) กำรด ำเนินงำน        
ไม่เป็นไปตำมที่ปฏิทินก ำหนด 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนำ 
      ควรบรรจุโครงกำร พัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นโครงกำรต่อเนื่อง 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
     1) ผู้เรียนในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำส่งเสริม ให้มีคุณภำพตำมเป้ำหมำย         
ของหลักสูตร มีทักษะ 3R 8C  มีทักษะชีวิตที่หลำกหลำย 
     2) ครูได้รับกำรพัฒนำส่งเสริมให้เป็นครูมืออำชีพ จัดกำรเรียนรู้ โดยใช้กระบวนกำรเชิงรุก 
 

    
 
โครงกำรที่ 25 กำรขับเคลื่อนหลักสูตรบูรณำกำรหน่วยกำรเรียนรู้ต้ำนทุจริตศึกษำโดยใช้สมรรถนะเป็นฐำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
     งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 40,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
      1) ผู้เรียนทุกคน ได้รับกำรฝึกทักษะกำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมควำมอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต และพลเมือง
กับควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือร่วมกันป้องกันหรือต่อต้ำนกำรทุจริต มิให้มีกำรทุจริตเกิดขึ้นในสังคมไทย 
ร่วมสร้ำงสังคมไทยที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
      2)  ครูได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำหลักสูตรแบบูรณำกำร หน่วยกำรเรียนรู้ต้ำนทุจริต 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
      2) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต 
      3) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต 
      4) มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
      5) สำมำรถคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
      6) ปฏิบัติตนเป็นผู้ละอำยและไม่ทนต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ 
      7) ปฏิบัติตนเป็นผู้ที่ STRONG : จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต 
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      8) ปฏิบัติตนตำมหน้ำที่พลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
      9) ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรต่อต้ำนและป้องกันกำรทุจริต 
ปัญหำ และอุปสรรค 
     ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
      ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
      1)  โรงเรียนได้รับกำรทบทวนหลักสูตรสถำนศึกษำแบบบูรณำกำร  
      2)  ครูได้รับกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยในสำระกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
      3)  ผู้เรียน เป็นบุคลแห่งกำร มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ได้รับกำรฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรแยกแยะ 
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ควำมละอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต  STRONG :     
จิตพอเพียงต่อต้ำนกำรทุจริต พลเมืองและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม- ผู้เรียน ผู้ปกครอง 

โครงกำรที่ 26 กำรพัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล ส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
      งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  19,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 
       1) ครูสำระเทคโนโลยีสำรสนเทศ และครูวิชำกำรมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
ส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
       2) ครูสำระเทคโนโลยีสำรสนเทศ และครูวิชำกำรได้รับกำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
กำรใช้และพัฒนำระบบคลังสื่อ OBEC Content Center และ DEEP ส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) นักเรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 
      2) นักเรียนมีทักษะด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และกำรศึกษำต่อ 
       3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ส่งผลให้กำร
พัฒนำครูต้องใช้ระบบออนไลน์มำกขึ้นกำรประชุมปฏิบัติกำรได้ไม่ครอบทุกทักษะกำรฝึกปฏิบัติ 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
       ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
      ครูสำระเทคโนโลยีสำรสนเทศ และครูวิชำกำรมีสมรรถนะในกำรจัดกำรเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม         
ส ำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
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นโยบำย สพฐ. ด้ำนที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ 
    โครงกำรที่ 27  เพ่ิมศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
        งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  30,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
      1) เพ่ือเพ่ิมศักยภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
      2) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรบริหำรจัดกำร       
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      2) นักเรียนได้รับกำรพัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหำ และอุปสรรค 
       ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
       ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
       1) ควรเพิ่มงบประมำณและระยะเวลำในกำรอบรม 
       2) ควรมีกำรก ำกับติดตำมหลังกำรอบรม 
       3) ควรมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำน ICT 
 

 
โครงกำรที่ 28  ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจได้มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 
    งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  440,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
     1)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีพื้นท่ีเขตบริกำรจ ำนวน 3 อ ำเภอ 
คือ อ ำเภอเมืองขอนแก่น อ ำเภอบ้ำนฝำง และอ ำเภอพระยืน  มีโรงเรียนในสังกัด 156 โรงเรียน ข้ำรำชกำรครู
ทั้งสิ้น 1,455 คน  บุคลำกรในส ำนักงำน จ ำนวน  86  คน  
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     2)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ตั้งอยู่บริเวณศูนย์รำชกำรจังหวัดขอนแก่น 
กำรติดต่อประสำนงำนกับส่วนรำชกำรอ่ืนภำยในจังหวัด มีควำมสะดวกรวดเร็ว ทั้งด้ำนกำรคมนำคมและกำร
ใช้สื่อผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
     3)  บุคลำกรภำยในส ำนักงำน ส่วนใหญ่มีบ้ำนพักอำศัยอยู่ในตัวอ ำเภอเมืองขอนแก่น กำรเดินทำงมำ
ปฏิบัติรำชกำรมีควำมสะดวกทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถโดยสำร 
     4)  จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดขนำดใหญ่ มีควำมพร้อมในทุก ๆ ด้ำนที่สำมำรถสนับสนุนส่งเสริมให้
ภำครัฐภำคเอกชน ได้รับกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรประกอบอำชีพของประชำชน เป็นศูนย์กลำง
กำรคมนำคมและศูนย์กำรกำรค้ำกำรประชุมสัมมนำต่ำง ๆ  
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดให้กำรบริกำร One Stop Services  
เพ่ือให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรครูและผู้มำรับบริกำรได้รับควำมสะดวกเพียงจุดเดียว ผู้รับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 
กำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ตำมมำตรฐำนส ำนักงำน ปี พ.ศ. 2560 ได้ระดับ
คุณภำพ ดีเยี่ยม 
     2)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีภูมิทัศน์ที่สวยงำม ร่มรื่น น่ำอยู่เป็น         
ที่พักผ่อนแก่บุคลำกรในส ำนักงำนและผู้มำติดต่อรำชกำร 
     3)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่ได้เป็น
ตัวแทนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำทั้ง 5 เขต เข้ำร่วมจัดงำนในระดับจังหวัด 
    4) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
มีค่ำคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดขอนแก่น 
 
ปัญหำ และอุปสรรค 
     1)  เทคโนโลยีที่จะสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในสังกัด ยังไม่เพียงพอ 
     2)  เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้ไม่สำมำรถจัดประชุม
ชี้แจงสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรในสังกัดได้เท่ำที่ควร 
     3)  งบประมำณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
     จัดอบรมให้ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลต่ำง ๆ ให้แก่บุคลำกรในส ำนักงำนทุกระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
     1) ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตลอดจนประชำชนทั่วไปที่มำขอรับบริกำรมีควำมพึงพอใจ 
     2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีผลกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในระดับคุณภำพ ดีเยี่ยม 
     3) มีกำรบูรณำกำรและเชื่อมโยงกำรเรียนรู้กับกลุ่มงำนอ่ืน หรือส่วนรำชกำรอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง                           
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 



55 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

               

โครงกำรที่ 29 ขับเคลื่อนงำนนโยบำยและแผน 
    งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  69,250 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
     1)  แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
     2)  แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปี 2563-2565  
     3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ กลยุทธ์        
และจุดเน้นที่ครอบคลุมภำรกิจกำรจัดกำรศึกษำที่สนองต่อนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัด ที่ชัดเจน ถูกต้อง 
สมบูรณ์ 100% 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สำมำรถส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
ได้สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และต้นสังกัด รวมทั้งองค์กรต่ำง ๆ          
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ปัญหำและอุปสรรค 
      1) งบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่แน่นอน ไม่สำมำรถก ำหนดวงเงินประมำณในกำรท ำแผนได้ถูกต้อง 100% 
     2) ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด เนื่องจำกต้องรออนุมัติจำก กศจ. 
     3) เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้กำรด ำเนินโครงกำร 
ไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ในโครงกำร     
     4) กำรโอนเงินงบประมำณล่ำช้ำ  
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
     1) ปรับแนวทำงกำรด ำเนินงำนโดยลดขั้นตอนกำรน ำเสนอขออนุมัติ ให้แต่ละเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถ 
ด ำเนินกำรได้อย่ำงอิสระ ไม่ต้องรออนุมัติจำก กศจ. 
     2) ควรเพิ่มวงเงินงบประมำณส ำหรับงบประจ ำ เนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นสูงมำก  
เช่น ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น  
    3) โอนเงินงบประมำณให้ทันและสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำน  
    4) มีกำรก ำหนดวงเงินที่ชัดเจน  
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ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สำมำรถส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ                 
ได้สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และต้นสังกัด และองค์กร อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

                                                                        

โครงกำรที่ 30 พัฒนำระบบบริหำรงบประมำณงบลงทุนค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
     งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้   55,750  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 
     1) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สำมำรถเสนอ                    
ของบประมำณได้ถูกต้อง ทันตำมก ำหนดเวลำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 
     2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 สำมำรถจัดตั้งงบประมำณตำมกรอบวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรรได้ร้อยละ 100 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีสภำพอำคำรเรียน          
อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำง  ตลอดถึงสภำพภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนส่งผล 
ต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
ปัญหำและอุปสรรค 

   กำรย้ำยโรงเรียนของบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน  ส่งผลต่อประสิทธิภำพ        
ในกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณของโรงเรียน 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
     1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้แก่บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนด้ำนงบประมำณของโรงเรียน   
     2) จัดท ำคู่มือกำรบริหำรงบประมำณ เพื่อโรงเรียนในเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดมีสภำพสภำพแวดล้อม
ทำงกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสม ปลอดภัยและ เอ้ือต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ส่งผลต่อกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียน 
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โครงกำรที่ 31 ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนทั้งระบบ 
   งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 35,000  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 

     ผลผลิต (Output) 
       1) รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี พ.ศ. 2564  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1  
       2) รำยงำนผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564          
ครบทุกตัวชี้วัดตำมระยะเวลำที่ สพฐ. ก ำหนด 
      3)  รำยงำนผลนโยบำยกำรตรวจรำรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ของ
กระทรวงศึกษำธิกำร   
      4) รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรผ่ำนระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ eMENSCR    
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีผลกำรกำรติดตำม ประเมินผลกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
       2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1น ำผลไปใช้ในกำรด ำเนินงำน  
กำรปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ในปีถัดไป  
 
       3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       4) เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ผลกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดขอนแก่น ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำทำงเว็บไซต์เขตพ้ืนที่ และ สำธำรณชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ปัญหำและอุปสรรค 
        เนื่องจำกช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  ท ำให้ไม่
สำมำรถด ำเนินโครงกำร กิจกรรม ตำมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้  
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
        ไม่มี 
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ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
       1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย สพฐ. 
ตำมตัวชี้วัด แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
       2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 น ำผลไปใช้ในกำรด ำเนินงำน            
กำรปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ในปีถัดไป  
       3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ประจ ำปี ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
       4) เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ผลกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

  

       
 

โครงกำรที่ 32 ฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบ New GFMIS Thai ส ำหรับหน่วยเบิกจ่ำยของส่วนรำชกำร   
   งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้ 44,580  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
     1) จ ำนวนบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ได้รับกำรอบรม พัฒนำศักยภำพ 
กำรใช้ระบบงำน New GFMIS Thai ครบทุกคน 
     2) จ ำนวนบุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบทำนเอกสำร 
ทำงกำรเงิน แลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำย กำรเงินกำรคลังทุกคน 
 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีบุคลำกรที่มีควำมพร้อม ควำมรู้ เข้ำใจ
ระบบงำน GFMIS สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ หลักฐำนเอกสำรด้ำนกำรเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง
ตำมระเบียบ 
ปัญหำ และอุปสรรค 

1) ปัญหำเรื่องสัญญำณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร กำรรับสัญญำณ ขำดหำย ไม่ต่อเนื่อง  
2) คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลำกรกลุ่มกำรเงิน ต่ ำกว่ำคุณสมบัติที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
       กรมบัญชีกลำงมีกำรพัฒนำระบบงำน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร         
เบิกจ่ำยเงินภำครัฐ ระบบจัดซื้อ/จัดจ้ำง EGP ระบบเบิกจ่ำย GFMIS หน่วยงำนควรพัฒนำ คน อุปกรณ์ และ
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ควำมพร้อมของสัญญำณอินเตอร์เน็ต เพรำะระบบงำนทุกอย่ำงเป็น Online Real time มีก ำหนดเวลำ          
ที่แน่นอน ต้องทันกับเวลำ และสถำนกำรณ์ 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
    1) บุคลำกรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและบัญชีได้รับกำรอบรมพัฒนำศักยภำพกำรใช้ระบบ 
งำน New GFMIS Thai 
    2) ระดับควำมส ำเร็จของใช้งำนระบบ New GFMIS Thai ของหน่วยงำน 
 
  
งบ สพฐ./งบ อ่ืน ๆ 
 
 
 
                                                   
 
โครงกำรที่ 33 ประชุมปฏิบัติกำร กำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์  (e-pension’s  
Electronic  Filing) ของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำร  
เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
     งบประมำณตำมภำรกิจ สพท. ที่ใช้  68,420  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
  ผลผลิต (Output) 
      ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  รวมทั้งลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ           
พ.ศ. 2564 จ ำนวน 95 คน ยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญด้วยตนเองทำงอิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic 
Filing) ได้อย่ำงถูกต้อง  ครบถ้วน   
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
      ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  รวมทั้งลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ          
พ.ศ. 2564 จ ำนวน 95 คน  ได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญที่ได้รับและสวัสดิกำรต่ำง ๆ        
หลังเกษียณได้อย่ำงถูกต้อง 
 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      1) ฐำนข้อมูลเงินเดือนส ำหรับสมำชิก กบข. ในระบบขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญไม่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง 
เจ้ำหน้ำที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขเงินเดือน 60 เดือน ของสมำชิก กบข. จ ำนวน 57 รำย  ในระบบให้ถูกต้อง
ตำม ก.พ.7 
      2) ข้ำรำชกำรบำงรำยยังคงสับสนระหว่ำงเงินบ ำเหน็จและบ ำนำญ  โดยมีควำมเข้ำใจว่ำ หำกเลือก
บ ำเหน็จจะท ำให้ได้รับเงิน กบข. คืนทั้งจ ำนวน และถ้ำเลือกบ ำนำญจะท ำให้ไม่ได้รับเงิน กบข.คืนทั้งจ ำนวน  
      3) ยังคงมีควำมเข้ำใจผิดเกี่ยวกับกำรขอรับบ ำเหน็จด ำรงชีพ โดยมีควำมเข้ำใจว่ำ บ ำ เหน็จด ำรงชีพ             
เป็นเงินสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรบ ำนำญที่ไม่เก่ียวกับบ ำเหน็จตกทอด 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
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      จัดอบรมเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญที่จะได้รับและสวัสดิกำรต่ำง ๆ          
หลังเกษียณได้อย่ำงถูกต้อง  เนื่องจำกกำรสอบถำมปัญหำต่ำง ๆ ในกลุ่มไลน์ ยังไม่สำมำรถไขข้อข้องใจ         
ได้ทุกประเด็น ยังมีข้ำรำชกำรบำงรำยที่ไม่ได้เข้ำมำอ่ำน จึงท ำให้ไม่ได้รับควำมเข้ำใจที่ถูกต้องครบทุกรำย 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
      ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรวมทั้งลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำรเมื่อสิ้นปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จบ ำนำญได้ทรำบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในกำร  ยื่นขอรับบ ำเหน็จ
บ ำนำญด้วยตนเองอย่ำงถูกต้อง สำมำรถติดตำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรยื่นขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ ตรวจสอบผล        
กำรอนุมัติสั่งจ่ำยและกำรเบิกจ่ำยบ ำเหน็จบ ำนำญรวมถึงรำยงำนกำรเบิกจ่ำยเงินของตนเองในมิติต่ำง  ๆ       
ด้วยตนเอง ผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์  หรือผ่ำนระบบโทรศัพท์มือถือ Smartphone 

โครงกำรที่ 34 ติดตำม ตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณ 
    งบประมำณตำมภำรกิจ สพท.  ที่ใช้ 37,000  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน  
   ผลผลิต (Output) 
       1) ประเมินควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนในหน้ำที่ของหน่วยรับตรวจ
เสนอแนะกำรปรับปรุงกำรบริหำรควำมเสี่ยง  กำรควบคุม  และกำรก ำกับดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 
       2) สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำย  ระเบียบ  และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับกำรด ำเนินงำน  รวมทั้งข้อก ำหนดอ่ืนของหน่วยงำนของรัฐ 
      3) สอบทำนควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลกำรด ำเนินงำนและกำรเงินกำรคลัง 
      4) ตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ  และควำมปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้ มีควำม
เหมำะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
      5) วิเครำะห์และประเมินควำมมีประสิทธิภำพ  ประหยัดและคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกร 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) ท ำให้เกิดกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดีและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน  ป้องกันกำรประพฤติมิชอบ
หรือกำรทุจริต  และเป็นกำรลดควำมเสียงที่อำจเกิดขึ้นจนท ำให้กำรด ำเนินงำนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
      2) ท ำให้เกิดกำรบันทึกบัญชีและรำยงำนตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ท ำให้ได้ข้อมูลหรือรำยงำน       
ตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ  และเป็นพื้นฐำนหลักควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ 
      3) ท ำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนขององค์กร 
      4) ท ำให้เกิดกำรจัดสรรใช้ทรัพยำกรขององค์กรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม 
      5) ให้สัญญำณเตือนภัยล่วงหน้ำ  ของกำรประพฤติมิชอบหรือกำรทุจริตในองค์กร  ลดโอกำสควำม
ร้ำยแรงและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึน 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรตรวจและสอบทำนของหน่วยตรวจสอบภำยใน 
      2) เจ้ำหน้ำที่กำรเงินบัญชีและพัสดุของสถำนศึกษำ  ขำดควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำน 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
      1) จัดอบรมเพ่ือพัฒนำและให้ควำมรู้แก่ผู้ปฏิบัติงำนกำรเงินบัญชีและพัสดุของสถำนศึกษำ 
      2) สร้ำงเครือข่ำยหน่วยตรวจสอบภำยในส ำหรับสถำนศึกษำ 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
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      1)  ผู้ตรวจสอบภำยในของ สพป. มีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน                 
ที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
      2)  สถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนกำรเงินบัญชีและพัสดุมีกำรใช้จ่ำยเงินถูกต้อง       
ตำมระเบียบ มีหลักฐำนกำรรับ-จ่ำย ถูกต้องครบถ้วน 
      3)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเบิกจ่ำยเงินถูกต้องตำมระเบียบฯ และจัดเก็บเอกสำรตำมล ำดับ         
รำยกำรที่เกิดขึ้นถูกต้องและครบถ้วน 
      4)  ผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำรับกำรอบรมเครือข่ำยได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ใหม่ๆ ระหว่ำงกัน 

2. งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน/งบ อ่ืน ๆ 
    โครงกำรที่ 35  ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564 ภำยใต้มำตรกำร  
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
     งบประมาณจาก สพฐ. ที่ใช้  242,850 บำท  
ผลกำรด ำเนินงำน 
     ผลผลิต (Output) 
       1) โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
ได้รับอุปกรณ์กีฬำ อุปกรณ์กำรป้องกันยำเสพติดและป้องกันติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  
โรงเรียนละ 1 ชุด จ ำนวน 45 โรงเรียน 
       2) ครูผู้สอนโรงเรียนละ 1 คน ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1  เข้ำร่วมกำรอบรมควำมรู้ค่ำยทักษะชีวิตเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันต้ำนภัยยำเสพติดและสร้ำงภูมิคุ้มกันภัย   
ให้เยำวชนไทยรู้เท่ำทันภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ ประจ ำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 
       3) ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำโรงเรียนละ 1 คน         
ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เข้ำร่วมกำรอบรม             
เชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้งำนระบบ NIPA และ CATAS ในกำรรำยงำนกำรป้องกัน         
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 
     ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1) โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ภำยใต้มำตรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 
(Covid-19)  
         2) ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม และทักษะชีวิตเพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติดและพฤติกรรม            
ที่ไม่พึงประสงค์ และกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่และสำมำรถบูรณำกำรเนื้อหำในชั้นเรียนให้
นักเรียนทุกระดับชั้นได้ตำมควำมเหมำะสม ภำยใต้มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส         
โคโรนำ 2019 (Covid-19) 
         3) ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ทุกโรงเรียนในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินงำนผ่ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ (NIPA และ CATAS) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปัญหำ และอุปสรรค 
       กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ไม่สำมำรถจัดอบรมแบบ On site 



62 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
        1) โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1             
ทุกโรงเรียนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ห่ำงไกลจำกยำเสพติด ภำยใต้มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
       2) ครูผู้สอนทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1              
จ ำนวน 154 โรงเรียน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม และทักษะชีวิตเพ่ือป้องกัน
ปัญหำยำเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และกำรป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่และสำมำรถ
บูรณำกำรเนื้อหำในชั้นเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ตำมควำมเหมำะสม ภำยใต้มำตรกำรกำรป้องกันกำร
แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
       3) ผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินงำนผ่ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ (NIPA และ CATAS) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพครบทุกโรงเรียน 

โครงกำรที่ 36 กิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง และส่งเสริมสร้ำงสรรค์วันวำเลนไทน์ ประจ ำปี 2564  
ภำยใต้มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
    งบประมำณจำก สพฐ. ที่ใช้ 5,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
        นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษำชั้น 
ปีที่ 4 – 6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 มีส่วนร่วมในกำรประกวดภำพถ่ำย เพ่ือสื่อสำรถึงควำมรักทุกรูปแบบ 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
        1) นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษำ 
ชั้นปีที่ 4 – 6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ได้ตระหนักถึงกำรแสดงควำมรักทุกรูปแบบที่มีควำม
ปลอดภัยจำกโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 
 
        2) นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษำ 
ชั้นปีที่ 4 – 6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ได้รับเงินรำงวัลกำรประกวดภำพถ่ำย เพ่ือสื่อสำรถึงควำมรัก       
ทุกรูปแบบตำมจ ำนวนรำงวัลที่ก ำหนด 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
      ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
      นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ระดับชั้นประถมศึกษำ            
ชั้นปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์       
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เฝ้ำระวัง และส่งเสริมสร้ำงสรรค์ วันวำเลนไทน์ ประจ ำปี 2564 ภำยใต้มำตรกำรกำรป้องกันกำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  ทุกคน 
 
     
 
 
 
 
                                                                                                           
โครงกำรที่ 37  ประชุมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์  
ปีงบประมำณ 2564 สถำนศึกษำต่ ำกว่ำระดับอุดมศึกษำ 
     งบประมำณจำก สพฐ.  ที่ใช้ 35,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน  
   ผลผลิต  (Output)  
     1) เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน เรื่อง สำรเสพติด เหล้ำ บุหรี่ 
ปีงบประมำณ 2564 ของสถำนศึกษำในสังกัด 
     2) เพ่ือนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนเรื่อง สำรเสพติด เหล้ำ บุหรี่ ปีงบประมำณ 2564 
     3) เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยเฝ้ำระวังป้องกันนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญในกำรด ำเนินงำนเรื่องผลิตภัณฑ์ยำสูบ
ในกำรป้องกันนักสูบหน้ำใหม่ไม่ให้เข้ำสู่สถำนศึกษำ 
     4) เพ่ือให้เด็กนักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ในกำรรณรงค์กำรไม่สูบบุหรี่ และลดเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทั้งที่โรงเรียน, ในครอบครัวและชุมชน โดยให้วำดภำพส่งเข้ำประกวดเพ่ือรับรำงวัล 
     5) เพ่ือให้โรงเรียนเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวังป้องกันปัญหำยำเสพติดไม่ให้เข้ำสู่สถำนศึกษำและนักเรียน 
ในสังกัด, ในครอบครัวและชุมชนได้  
     6) เพ่ือครูและนักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักเรียน, ครู 
และผู้ปกครองสำมำรถเลิกกำรสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 
     7) เพ่ือให้โรงเรียนและชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 %  
 
 
 ผลลัพธ์ (Outcome)  
     1) สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และกำรบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีงบประมำณ 2564 สถำนศึกษำต่ ำกว่ำระดับอุดมศึกษำ ได้ด ำเนินกำรตำม 7 
มำตรกำร เพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่และกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน 
     2) เพ่ือให้เด็กนักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ในกำรรณรงค์กำรไม่สูบบุหรี่ และกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทั้งที่โรงเรียน, ในครอบครัวและชุมชน โดยให้วำดภำพส่งเข้ำประกวดเพ่ือรับรำงวัล 
     3) เพ่ือให้โรงเรียนเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวังป้องกันปัญหำยำเสพติดไม่ให้เข้ำสู่สถำนศึกษำและนักเรียน 
ในสังกัด, ในครอบครัวและชุมชนได้  
     4) ครูและนักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักเรียน, ครู  
และผู้ปกครองสำมำรถเลิกกำรสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 
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     5) โรงเรียนและชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 %  
ปัญหำ  และอุปสรรค 
     เนื่องจำกสถำนกำร์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรประชุมตำมปกติได้    
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
     สนับสนุนใหโ้รงเรียนในสังกัดและชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 % โดยจัดสรรงบประมำณในกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือให้ครูและผู้ปกครองมีควำมรู้เกี่ยวกับพิษภัยของและแอลกอฮอล์ สำมำรถเลิกสูบบุหรี่และบริโภค
เรื่องด่ืมแอลกอฮอล์ได้  
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
     1) สถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่งมีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำปลอดบุหรี่และกำรบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปีงบประมำณ 2564 สถำนศึกษำต่ ำกว่ำระดับอุดมศึกษำ ได้ด ำเนินกำรตำม 7 
มำตรกำร เพ่ือโรงเรียนปลอดบุหรี่และกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปัจจุบัน 
     2) เพ่ือให้เด็กนักเรียนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ในกำรรณรงค์กำรไม่สูบบุหรี่ และกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ทั้งที่โรงเรียน, ในครอบครัวและชุมชน โดยให้วำดภำพส่งเข้ำประกวดเพ่ือรับรำงวัล 
     3) เพ่ือให้โรงเรียนเป็นเครือข่ำยเฝ้ำระวังป้องกันปัญหำยำเสพติดไม่ให้เข้ำสู่สถำนศึกษำและนักเรียน 
ในสังกัด, ในครอบครัวและชุมชนได้  
     4) ครูและนักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นักเรียน, ครู  
และผู้ปกครองสำมำรถเลิกกำรสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ 
     5) โรงเรียนและชุมชนเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 %  

นโยบำย สพฐ. ด้ำนที่ 2 ด้ำนโอกำส 
   โครงกำรที่ 38 ส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 
        งบประมำณจำก สพฐ. ที่ใช้  11,980  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต  (Output)  
     1)  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศข้อมูลประชำกรวัย
เรียนที่เกิดปี 2557  ทั้ง 3 อ ำเภอ  

       2) ด ำเนินกำรประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนสังกัดส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1            
ให้โรงเรียนในสังกัดทรำบและถือปฏิบัติทุกโรงเรียน 
      3) ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับโรงเรียนครบทุกโรงเรียนในสังกัดครบทุกโรงเรียน 
     4) คณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประชุมพิจำรณำเห็นชอบแผนกำรรับนักเรียน    

เขตพ้ืนที่บริกำร รับนักเรียนต่อห้อง ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
     5) จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนกำรรับนักเรียน เพ่ือให้ค ำปรึกษำ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหำในกำรรับนักเรียน 

  ผลลัพธ์ (Outcome)  
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      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีกำรก ำกับดูแล ด ำเนินกำรตำมนโยบำย         
และแนวปฏิบัติกำรรับนักเรียนประจ ำปี 2564 และโรงเรียนในสังกัดด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับกำรรับนักเรียน มีนักเรียนเข้ำเรียนครบ 100 %  
ปัญหำ และอุปสรรค 
      1)  สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
       2)  กำรย้ำยภูมิล ำเนำของผู้ปกครอง  กำรหย่ำร้ำงของผู้ปกครอง  กำรเปลี่ยนชื่อ–สกุลของประชำกรวัยเรียน 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
         กำรสร้ำงเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ กำรประสำนด้ำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน กับหน่วยงำนอื่น ๆ 

ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
      นักเรียนได้เข้ำเรียนครบ 100 %  

โครงกำรที่ 39  สนับสนุนและติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ภำยใต้ชุดโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
    งบประมำณจำก สพฐ. ที่ใช้  19,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
       ผู้รับผิดชอบงำนระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2563 ทุกโรงเรียนเข้ำร่วมประชุม        
เชิงปฏิบัติกำรกำรด ำเนินงำนระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน ปีกำรศึกษำ 2563 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
       ผู้รับผิดชอบงำนระบบปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนของสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เข้ำใจในด ำเนินงำนของสถำนศึกษำที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน สำมำรถปฏิบัติตำม เอกสำร
คู่มือกำรด ำเนินงำนระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนและคู่มือกำรรับเงินอุดหนุนส ำหรับนักเรียน
ยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตลอดจนติดตำมกระบวนกำรคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และกำรใช้จ่ำยเงิน         
ของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร  2563 ได้รับเงินรำงวัลกำรประกวดภำพถ่ำย            
เพ่ือสื่อสำรถึงควำมรักทุกรูปแบบตำมจ ำนวนรำงวัลที่ก ำหนด 
 
 
ปัญหำ และอุปสรรค 
     กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกรรมตำมแผน 
ข้อเสอนแนะ เพื่อการพัฒนา 
      ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      ทุกโรงเรียนสำมำรถปฏิบัติตำมเอกสำรคู่มือกำรด ำเนินงำนระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจน
และคู่มือกำรรับเงินอุดหนุนส ำหรับนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตลอดจนติดตำมกระบวนกำรคัดกรอง 
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รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 2563 
ได้รับเงินรำงวัลกำรประกวดภำพถ่ำย เพ่ือสื่อสำรถึงควำมรักทุกรูปแบบตำมจ ำนวนรำงวัลที่ก ำหนด 

นโยบำย สพฐ. ด้ำนที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
  โครงกำรที่ 40 โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone จังหวัดขอนแก่น 

      งบประมำณจำก สพฐ.  ที่ใช้  100,000  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 

  1) โรงเรียนคุณภำพของชุมชน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 – 5  
       2) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำขอนแก่น  

    ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) โรงเรียนมีควำมพร้อม ด้ำนบุคลำกร อำคำรสถำนที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำ 
       2) นักเรียนได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม ลดควำมเหลื่อมล้ ำ                
ด้ำนกำรศึกษำ  
       3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นศูนย์กลำงในกำรรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone อย่ำงรอบด้ำน 
ปัญหำ และอุปสรรค 
       ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
       ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 

1) โรงเรียนมีควำมพร้อม ด้ำนบุคลำกร อำคำรสถำนที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

2) นักเรียนได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม ลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกำรศึกษำ  
3) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เป็นศูนย์กลำงในกำรรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับโรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone อย่ำงรอบด้ำน 

     4) ชุมชนเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของโรงเรียน เกิดควำมเชื่อมั่นและศรัทธำในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของโรงเรียน 

     5) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ส่งผลดีต่อกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงโรงเรียน ชมุชน และหน่วยงำนอื่น ๆ 

 

โครงกำรที่ 41  สอบแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 
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   งบประมำณจำก สพฐ.  ที่ใช้  20,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
      1) นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันเข้ำสอบทุกคน 
      2) นักเรียนที่เข้ำสอบแข่งขันสอบผ่ำนและได้รับเกียรติบัตรและได้รับคัดเลือกเข้ำโครงกำรอบรม          
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์  
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) นักเรียนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ตำมควำมถนัดและตำมควำมสำมำรถของตนเอง 
นักเรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสก้ำวสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
      2) นักเรียนที่มีทักษะกำรคิดระดับสูง มีทักษะในกำรแก้ปัญหำ มีควำมสำมำรถทำงวิชำกำรเต็ม          
ตำมศักยภำพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเป็นกำรสร้ำงเจตคติท่ีดีให้นักเรียนมีควำมสนใจในกำร        
เป็นนักวิทยำศำสตร์และนักคณิตศำสตร์                                                     
ปัญหำและอุปสรรค 
      เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  สพฐ. จึงประกำศยกเลิก          
กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ.2564  
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
     เป็นโครงกำรที่ดี เป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กที่มีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์            
ควรมีกำรด ำเนินโครงกำรในปีต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
     โรงเรียนเข้ำร่วมประชุมเพ่ือพัฒนำผู้เรียนและเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมแข่งขันทำงวิชำกำร 
ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี พ.ศ. 2565   ร้อยละ 90   

    
 
 
 
 
โครงกำรที่ 42  กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรรำยงำน ตรวจสอบ และกำรจัดเก็บแบบรำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.๓) แบบออนไลน์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
      งบประมำณจำก สพฐ. ที่ใช้  17,400  บำท 

ผลการด าเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
       โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
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ขอนแก่น เขต ๑ ได้รับการอบรมขยายผลการใช้งานระบบการรายงานตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงาน
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) แบบออนไลน์ จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ทุกโรงเรียน 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      ๑) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด การจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) แบบออนไลน์นี้ เป็นระบบผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ 
และแนวปฏิบัติ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ข้อมูลที่จัดท าจะมีความถูกต้องและถูกจัดเก็บเข้าคลังในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิตัล และไฟล์สแกนภาพ pdf  ทีเ่ชื่อมโยงระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ได้   
     ๒) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด  จัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา (ปพ.๓)  
ตามที่ก าหนดในแนวปฏิบัติที่ก าหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษาจัดท า ครั้งละ ๒ ชุด เก็บรักษาไว้          
ที่สถานศึกษา ๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ๑ ชุด ส าหรับระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย ให้จัดท าครั้งละ ๓ ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา ๑ ชุด ส่งเก็บรักษาที่ส านักงาน            
เขตพ้ืนที่การศึกษาต้นสังกัด ๑ ชุด และส่งเก็บรักษาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ๑ ชุด ภายในเวลา ๓๐ วันนับจากวันอนุมัติการจบการศึกษา โดยเก็บรักษา ให้ปลอดภัย
ตลอดไปอย่าให้ช ารุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้  
ปัญหำและอุปสรรค 
    1) ปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
    2) ผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่เคยเข้ำใช้งำนระบบเว็บไซต์ ปพ.3 ออนไลน์ มำก่อน และผู้เข้ำอบรมบำงท่ำนไม่ได้  
เป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง ปพ.3 โดยตรง ท ำให้ไม่มีควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรตรวจสอบ และกำรจัดเก็บแบบรำยงำน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปพ.๓)     
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา 
     ครูผู้เข้ำอบรมน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำอบรมไปขยำยต่อให้ครูที่เป็นผู้ดูแลเรื่องงำนกำรจัดเก็บแบบ
รำยงำนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปพ.3) ต่อไป เพ่ือที่ในปีกำรศึกษำต่อไปครูสำมำรถใช้งำนระบบ ปพ.3 ออนไลน์ได้           
อย่ำงเข้ำใจ ถูกต้องทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
      โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด การจัดเก็บแบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ปพ.๓) แบบออนไลน์นี้ เป็นระบบผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ 
และแนวปฏิบัติ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด ข้อมูลที่จัดท าจะมีความถูกต้องและถูกจัดเก็บเข้าคลังในรูปแบบ
ข้อมูลดิจิตัล และไฟล์สแกนภาพ pdf  ที่เชื ่อมโยงระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ได้อย่าง              
มีคุณภาพ   



69 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

   
 
 
 
                                                            
                                                 
โครงกำรที่ 43 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
    งบประมำณจำก สพฐ. ที่ใช้  15,000  บำท 
ผลการด าเนินงาน 
   ผลผลิต (Output) 
      1) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ จ ำนวน ๕๑ โรงเรียน 
ไดร้ับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง น้ ำและอำกำศ ทดแทนครูผู้เกษียณอำยุ ลำออก เปลี่ยนสำย
งำนและครูที่ยังไม่ผ่ำนกำรอบรมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
       2) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ จ ำนวน ๒๙ โรงเรียน  
ส่งโครงงำนเพ่ือขอรับกำรประเมินรับตรำพระรำชทำน“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย   
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) ครูได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำไปจัดประสบกำรณ์กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เรื่อง น้ ำและอำกำศ 
      ๒) โรงเรียนผ่ำนกำรประเมินโครงงำนเพ่ือขอรับกำรประเมินรับตรำพระรำชทำน“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์ 
น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย 

ปัญหำและอุปสรรค 
       1) บำงโรงเรียนหำกล่องบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยที่ทำงเขตพ้ืนที่ได้แจกไปแล้วไม่เจอ เนื่องจำกครูคนเดิม
เป็นคนเก็บ จึงแนะน ำให้ครูโหลดเอกสำร/กิจกรรมกำรทดลองที่เว็บไซด์ของโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย 
       2)  ครูยังไม่เข้ำใจแนวทำง/กระบวนกำรกำรท ำโครงงำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยชัดเจน ท ำให้ส่งผลงำน
มำไม่ถึง ๑๐๐ % และส่วนหนึ่งยังท ำไปในแนวทำงโครงงำนไม่มีกระบวนกำรสืบเสำะ/ทดลองหำค ำตอบ          
จึงท ำให้ไม่ผ่ำนกำรประเมิน และครูผู้สอนปฐมวัยส่วนหนึ่งไม่จบเอกกำรศึกษำปฐมวัยท ำให้ควำมเข้ำใจในกำร
จัดกิจกรรม/กำรปฏิบัติ ค่อนข้ำงไปในทิศทำงท่ีต้องปรับปรุง 
 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
         ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ กำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรจะเน้นแนวทำงกำร 

ท ำโครงงำนให้มำกขึ้น ชัดเจน เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจกับคุณครูที่ เข้ำรับกำรอบรม และทำงเขตพ้ืนที่                     
จะแจ้งแนวทำงส ำหรับโรงเรียนที่จะรับกำรประเมินเพ่ือขอรับตรำพระรำชทำนบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยตั้งแต่ 
แจ้งเริ่มแรก และท ำควำมเข้ำใจให้กับโรงเรียนมำกขึ้นโดยกำรนิเทศ ติดตำม ชี้แนะ ช่วยเหลือ อย่ำงใกล้ชิด 
เป็นพี่เลี้ยงให้ส ำหรับคุณครูที่ไม่เคยปฏิบัติกิจกรรมนี้มำก่อน 
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ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
     1) ครูได้รับกำรพัฒนำตนเอง ในกำรคิด ออกแบบกิจกรรมในกำรจัดประสบกำรณ์กิจกรรม                  
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ส ำหรับเด็กปฐมวัย   
     2) ครูได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำไปจัดประสบกำรณ์กิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เรื่อง น้ ำและอำกำศ 
     ๓) โรงเรียนได้รับกำรตรำพระรำชทำน“บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  

โครงกำรที่ 44 เครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ                                                          
      งบประมำณจำก สพฐ.  ที่ใช้  61,750  บำท  
ผลกำรด ำเนินงำน 
      ๑) สถานศึกษาแกนน ามีหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ ก ากับติดตาม และ ประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาร่วมพัฒนาตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาที่ได้ ก าหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดความส าเร็จร่วมกัน  
     ๒) สถานศึกษาร่วมพัฒนา ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา           
เพ่ือการประกันคุณภาพตาม ๕ องค์ประกอบของสถานศึกษาที่เหมาะสมตามบริบทของตนเอง ได้แก่  
       องค์ประกอบที่ ๑ การก าหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพ  
       องค์ประกอบที่ ๒ การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน  
       องค์ประกอบที่ ๓ การประเมินความส าเร็จตามมาตรฐาน  
       องค์ประกอบที่ ๔ การน าการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการ  
       องค์ประกอบที่ ๕ การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  
    ๓) สถานศึกษาแกนน า และสถานศึกษาร่วมพัฒนา ก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม                    
ที่ใช้ ขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

ปัญหา และอุปสรรค  
    ๑) แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาแกนน า สถานศึกษาร่วมพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์  
    ๒) นิเทศ ติดตาม ตามมาตรการความปลอดภัย 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา 

   1) กำรสร้ำงเครือข่ำยนวัตกรรมของสถำนศึกษำเป็นกำรด ำเนินงำนที่เชิงรุก ทั้งนี้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำ ได้พยำยำมส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพสถำนศึกษำ          เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย โดยเริ่มด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 

  เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำเครือข่ำย 
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       ๒) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจที่คำดเคลื่อนของกำรสนับสนุนงบประมำณและกำรใช้งบประมำณของแต่ละ
สถำนศึกษำ ที่มีควำมแตกต่ำงกันและเป้ำหมำยของกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำไม่สอดคล้องกัน       
ท ำให้กำรประสำนงำนและกำรด ำเนินงำนบำงกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก 

ผลสัมฤทธิ์ตำมเปำ้หมำย 
      1) โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมบริบทของสถำนศึกษำในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) โดยไม่สร้ำงภำระให้กับผู้ปกครอง เน้นตัวชี้วัดที่ต้องรู้ 
     ๒)  มีกำรนิเทศภำยใน ผ่ำนระบบออนไลน์ 
     ๓)  เกิดเครือข่ำยนวัตกรรมสถำนศึกษำ จำกกำรประสำนควำมร่วมมือในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด          
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
     4) กำรมีส่วนร่วมทกุข้ันตอนในบทบำท สถำนศึกษำแกนน ำและสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ   
กำรเป็นพ่ีเลี้ยง ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ ก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำร่วมพัฒนำ     
ตามแผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาที่ได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จร่วมกัน 

โครงกำรที่  45  กำรจัดท ำคู่มือ กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว STEM education and Coding 
    งบประมำณจำก สพฐ.  ที่ใช้   38,250  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
     1) นักเรียนมีควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ในศตตวรรษที่ 21 
     2) ครูวิทยำศำสตร์ จัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     3) กลุ่มครูวิทยำศำสตร์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 1 เป็นกลุ่มเครือข่ำยควำมร่วมมือ
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1) นักเรียนได้พัฒนำควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ   
     2) ครูผู้สอนได้พัฒนำตนเอง พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     3) มีเครือข่ำยครูวิทยำศำสตร์ ที่ครูวิทยำศำสตร์สำมำรถปรึกษำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำต่อไป 
ปัญหา และอุปสรรค 
      ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
      ไม่มี 
 
 
 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
    คู่มือการจัดการเรียนรู้ตามแนว STEM education and Coding ที่มีคุณภำพ จ ำนวน ๑ เล่ม 
 

โครงกำรที่ 46  ประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
    งบประมำณจำก สพฐ. ที่ใช้  59,540  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
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    ผลผลิต (Output) 
       ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้น ป.3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ได้รับกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำ  และด้ำนคณิตศำสตร์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
      2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำน ำผลกำรประเมิน NT ปีกำรศึกษำ 2563 ไปก ำหนด
เป็นนโยบำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
ปัญหาและอุปสรรค 
       เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน/ขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่มีคุณภำพ/
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
      1)  ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมเพ่ือให้ครูได้น ำไปใช้พัฒนำผู้เรียน 
      2)  เผยแพร่/พัฒนำสื่อโดยออนไลน์ 
ผลสัมฤทธิ์เป้ำหมำย 
      1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรประเมิน NT           
ปีกำรศึกษำ 2563 ของผู้เรียนขึ้นสูง 
      2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำน ำผลกำรประเมิน NT ปีกำรศึกษำ 2563             
ไปก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
      3) ครูมีคุณภำพด้ำนเทคนิค และวิธีกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ 
  
 
 
 
                                                                                                     
 
                                                      
 
 
 
 
 
โครงกำรที่ 47  ประเมินคุณภำพผู้เรียน (RT) อย่ำงมีประสิทธิภำพ ปีกำรศึกษำ 2563 
     งบประมำณจำก สพฐ. ที่ใช้  44,040  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 
      ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีผลคะแนนสูงขึ้นทุกด้ำน 
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    ผลลัพธ์ (Outcome) 
       1) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 สำมำรถอ่ำนออกเสียง และอ่ำนรู้เรื่องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ              
และมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
       2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำน ำผลกำรผลกำรประเมิน RT ปีกำรศึกษำ 2563          
ไปก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
ปัญหาและอุปสรรค 
      เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน/ขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่มีคุณภำพ/
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
       1) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมเพ่ือให้ครูได้น ำไปใช้พัฒนำผู้เรียน 
       2) เผยแพร่/พัฒนำสื่อโดยออนไลน์ 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำน ำผลกำรประเมิน RT ปีกำรศึกษำ 2563 ไปก ำหนด       
เป็นนโยบายในการบริหารสถานศึกษา 

             
 

โครงกำรที่ 48 กำรพัฒนำโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำกิจกรรม เตรียมควำมพร้อมผู้เรียน                  
เพ่ือรับกำรประเมิน PISA 2022  
    ไม่ได้ใช้งบประมำณ   
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 
      1) ก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ถือเป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำคัญ         
ในกำรขับเคลื่อน โดยเฉพำะกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำไทย กลุ่มที่ 2 นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น นักเรียนถือเป็นกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะที่จะต้องได้รับกำรฝึกฝนสมรรถนะตำมแนว
ทำงกำรประเมิน PISA อย่ำงต่อเนื่องตลอดปีกำรศึกษำ 2564 (เกิดระหว่ำงวันที่ 1 พฤษภำคม 2549 – ถึง 30 
กันยำยน 2550)  
 

      2) สร้ำงควำมเขำใจเกี่ยวกับผู้ที่เก่ียวของ ได้แก่ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก ผู้บริหำรกำรศึกษำ ครูวิชำกำร ครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และภำษำไทย          
(ครูชี้แจงท ำควำมเขำใจกับผู้เรียนในกำรเตรียมควำมพรอมในกำรสอบ PISA โดยกำรเขำใชงำนระบบ      
PISA-STYLE ONLINE TESTING และเจำหนำที่เก่ียวของ เป็นต้น 
    ผลลัพธ์ (Outcome) 
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        1) แจง username : password Admin ระดับสถำนศึกษำ (School Admin) ใหคร ู
ผู้รับผิดชอบกำรสอบ PISA ระดับชั้นมัธยมศึกษำ เขำใชระบบ PISA-STYLE ONLINE TESTING                
ทำง https://pisastyle.pisacenterobec.org/admin/auth/login เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรติดตำมกำร 
ใช้ข้อสอบของผู้เรียน และเป็นแหล่งข้อสอบ PISA ที่ครูสำมำรถน ำมำใชในกำรติว พัฒนำผู้เรียน เพ่ือเตรียม
ควำมพรอมในกำรสอบ PISA ( ก ำลงัด ำเนินกำร กันยำยน- ตุลำคม 2564)                   
        2)  ใหนักเรียนเขำทดลองท ำข้อสอบ PISA ONLINE ในระบบ PISA-STYLE ONLINE 
TESTING อย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ชั่วโมง (นักเรียนสำมำรถเข้ำฝึกท ำข้อสอบด้วยตนเองได้ที่บ้ำนหรือที่สะดวก
ทำงออนไลน์ ได้ทุกเม่ือ (ก ำลังด ำเนินกำร กันยำยน- ตุลำคม 2564) 
       3)  ให้ครูผู้รับผิดชอบกำรสอบ PISA (ครผูู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ ภำษำไทย และคณิตศำสตร์)              
เขำกลมุ line เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร 

       4)  จัดส่งเอกสำรแนวทำงกำรเตรียมควำมพรอม ได้แก ่เอกสำรฝกคิด PISA กำรเรียนรูวิทยำศำสตร์ 
(Scientific Literacy) ชุดแบบฝกสมรรถนะและกำรคิดแกปญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA 
ข้อสอบประเมินสมรรถนะกำรคิดแกปญหำตำมแนวทำงกำรประเมิน PISA พัฒนำโดยศูนย์ PISA  สพฐ.    
และชองทำง http://www.itembanksurat2.com/ , PISA Online testing 
ปัญหำ และอุปสรรค 

       1) ครูยังขำดควำมเขำใจของกำรเขำใชในระบบ PISA-STYLE ONLINE TESTING และ 

  กำรสร้ำงข้อสอบแนว PISA 

     2) ระบบสัญญำณอินเตอร์เน็ตช้ำส่งผลให้นักเรียนเข้ำระบบ PISA-STYLE ONLINE TESTING 
  ติดขัดเม่ือนักเรียนเข้ำที่บ้ำน 

ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
     นิเทศติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง และฝึกทักษะนักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยให้ใช้  ระบบ PISA-STYLE ONLINE 
TESTING อย่ำงต่อเนื่อง  
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
     1) โรงเรียนผูส้อนระดับมัธยมศึกษำในกำรรอรับกำรประเมินระดับนำนำชำติ  PISA 
     2) โรงเรียนได้จัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับทักษะกำรประเมินนักเรียนนำนำชำติ PISA 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรที่ 49 ประเมินคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      งบประมำณจำก สทศ. ที่ใช้  574,150  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
   ผลผลิต (Output) 
       สถำนศึกษำ และผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 สูงขึ้น 
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  ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
      2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำน ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
(O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563ไปก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้กำร
ด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผน/ขั้นตอนที่ก ำหนดไว้ และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไม่มีคุณภำพ/
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร 
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา 
     1) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดท ำสื่อ นวัตกรรมเพ่ือให้ครูได้น ำไปใช้พัฒนำผู้เรียน 
     2) เผยแพร่/พัฒนำสื่อโดยออนไลน์ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 
     1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563 ของผู้เรียนขึ้นสูง 
     2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำน ำผลกำรทดสอบไปก ำหนดเป็นนโยบำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำ 
 

              
 

      
 

                             
โครงกำรที่ 50 พัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2563 
      งบประมำณจำก สสวท. ที่ใช้  79,532  บำท   
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 
      1) นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันเข้ำสอบทุกคน 



76 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

      2) นักเรียนที่เข้ำสอบแข่งขันสอบผ่ำนและได้รับเกียรติบัตรและได้รับคัดเลือกเข้ำโครงกำรอบรม           
ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ต่อไป  
   ผลลัพธ์ (Outcome) 
      1) นักเรียนได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ตำมควำมถนัดและตำมควำมสำมำรถของตนเอง 
      2) นักเรียนที่มีศักยภำพได้รับโอกำสก้ำวสู่เวทีกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
      3) นักเรียนที่มีทักษะกำรคิดระดับสูง มีทักษะในกำรแก้ปัญหำ มีควำมสำมำรถทำงวิชำกำรตำมศักยภำพ
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก และเป็นกำรสร้ำงเจตคติท่ีดีให้นักเรียนมีควำมสนใจในกำรเป็นนักวิทยำศำสตร์
และนักคณิตศำสตร์ 
ปัญหำ และอุปสรรค 
       เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  สสวท.จึงประกำศเลื่อนสอบ
กำรแข่งขันและในปีกำรศึกษำ 2563  สสวท.ประกำศงดกำรจัดสอบรอบสอง                                                       
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
      เป็นโครงกำรที่ดี เป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำเด็กท่ีมีควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์           
ควรมีกำรด ำเนินโครงกำรในปีต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
      นักเรียนในสังกัดและต่ำงสังกัด สมัครและเข้ำสอบแข่งขัน ร้อยละ 70  

           
 
โครงกำรที่ 51 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ปีงบประมำณ 2564 (เขตสุจริต) 
     งบประมำณจำก สพฐ.  ที่ใช้ 80,000 บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
  ผลผลิต (Output) 
     1) ระดับคะแนนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 
     2) ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 95 
 
 
  ผลลัพธ์ (Outcome) 
     1) องค์กรมีภำพลักษณ์ที่ดี และสำธำรณชนให้ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรท ำงำนด้ำนกำรป้องกัน             
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
     2) ผู้เข้ำร่วม โครงกำร/กิจกรรมมีควำมตระหนักรู้ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตมีค่ำนิยมร่วม 
ต้ำนทุจริตมีจิตส ำนึกสำธำรณะ และสำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
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ปัญหำ และอุปสรรค 
      เ นื่ อ ง จ ำกสถำนกำรณ์ ก ำ รแพร่ ร ะบำดของ โ รคติ ด เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ รนำ  2019  (Covid-19)                         
รอบท่ีสองท ำให้กำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ อำจจะมีควำมล่ำช้ำ และควำมไม่สะดวกในกำรจัดประชุม       
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
      อำจใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรหลำยช่องทำงแทนกำรจัดอบรมแบบ Face to Face เพ่ือลดภำวะเสี่ยง 
กำรติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
      1) บุคลำกรทุกระดับมีจิตส ำนึกและพฤติกรรมที่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัว  
และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
      2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
      3) องค์กรมีภำพลักษณ์ที่ดี และสำธำรณชนให้ควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรท ำงำน ด้ำนกำรป้องกัน 
และปรำบปรำมกำรทุจริต 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรที่ 52  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 
     งบประมำณจำก สพฐ. ที่ใช้  155,000  บำท 
ผลกำรด ำเนินงำน 
    ผลผลิต (Output) 
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      ๑) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีทักษะ บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรต้านทุจริต 
      ๒) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีกำรพัฒนำนวัตกรรม
การป้องกันการทุจริตเชิงรุกของหน่วยงาน 
      3) บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
มีวัฒนธรรมค่ำนิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ผลลัพธ์ (Outcome) 
       นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑              
มีพฤติกรรมที่ยึดมั่น ความซื่อสัตย์สุจริต  
ปัญหำ และอุปสรรค 
       เนื่องจำกเป็นปีกำรศึกษำ ที่อยู่ในห้วงสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)           
จึงส่งผลกระทบให้การด าเนินงานของโรงเรียนไม่สะดวกในการจัดกิจกรรม 
ข้อเสนอแนะ เพื่อกำรพัฒนำ 
       ควรมีกำรจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
       บรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มตัวอย่ำง 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงกำรที่ 53  ส่งเสริมศักยภำพนักเรียนด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ และวิชำกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
     งบประมำณจำก องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ใช้  263,450  บำท  
ผลกำรด ำเนินงำน 
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     1) กำรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมศักยภำพของนักเรียนด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ และวิชำกำร ในระดับ
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (กรอบกิจกรรม : จัดค่ำยวิชำกำร กำร
ประกวดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนระดับกลุ่ม พัฒนำครูแกนน ำ)  
     2) เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ท ำให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรมตำมรูปแบบที่ก ำหนดไว้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่จึงร่วมกับกลุ่มเครือข่ำยฯ จัดค่ำยวิชำกำรโดยใช้
รูปแบบออนไลน์ โดยยึดเป้ำหมำยเดิม คือให้ผู้เรียนได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพสู่ควำมเป็นเลิศ
ทำงด้ำนวิชำกำร และเพ่ิมพูนทักษะในกำรด ำรงชีวิตในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข  (ค่ำยวิชำกำรภำษำไทย         
และค่ำยวิชำกำรภำษำอังกฤษ) 
     3) กำรนิเทศ ติดตำม ก ำกับ ช่วยเหลือ และสนับสนุน ในกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนด้ำนศิลปะ ดนตรี
กีฬำ และวิชำกำร  ปรับเปลี่ยนจำกกำรนิเทศ เป็นกำรติดตำมเยี่ยมค่ำยวิชำกำร 
ปัญหำ และอุปสรรค 
      เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  ท ำให้มีกำร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมตำมควำมเหมำะสม 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
      ไม่มี 
ผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย 
      โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย เข้ำร่วมกิจกรรมค่ำยวิชำกำรออนไลน์ คิดเป็น ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับกำร
ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเกิดควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครู ผู้บริหำร นักกำรศึกษำ และประชำชน ได้รับรู้ รวมทั้งมีควำมม่ันใจ
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

          
 

   
                                                                            

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                
นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร               

และจุดเน้นของนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและของประเทศชำติ 
    ผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง  
และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
      กำรด ำเนินงำน 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินโครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ       
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ ประจ ำปี 2564 สำมำรถป้องกันตนเองจำกภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ได้ภำยใต้มำตรกำร
กำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (Covid – 19) โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน และแจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด มอบหมำยครูเข้ำอบรมโรงเรียนผ่ำนระบบ ZOOM เชิญวิทยำกรจำก 
ปปส.ภำค 4 ให้ควำมรู้ภัยเกี่ยวกับยำเสพติด ภัยจำกอำชญำกรรมไซเบอร์ ภัยจำกกำรถูกคุกคำมในชีวิต         
และทรัพย์สิน และศูนย์สุขภำพเขตที่ 7 อ ำเภอเมืองขอนแก่น ให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมรู้เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำง
ทักษระในกำรด ำรงชีวิตให้ปลอดภัยจำกภัย ทุกรูปแบบ และวิทยำกรจำกศึกษำนิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
และจำกศูนย์ปัญญำภิวัฒน์ จังหวัดขอนแก่น ให้ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะอำชีพในศตวรรษที่ 21 กำรพัฒนำครู 
CLT สู่ทักษะอำชีพของผู้เรียน , กำรพัฒนำครูเพ่ือพัฒนำผู้เรียน ฉลำดรู้ PISA ในกำรเตรียมควำมพร้อม           
ทักษะชีวิตสู่ทักษะอำชีพในอนำคตและบูรณำกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ครูผู้เข้ำรับกำรอบรม 
เพ่ือน ำไปบูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรป้องกันภัยคุกคำม ดังนี้  
         1. ภัยยำเสพติด   
         2. ภัยควำมรุนแรง เกิดจำกกำรท ำร้ำยทำงกำยและจิตใจ   
         3. ภัยพิบัติต่ำง ๆ   
         4. ภัยอุบัติเหตุ  
         5. ภัยโรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)   
         6.ฝุ่น PM 2.5   
         7. กำรค้ำมนุษย์   
         8. กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน  
         9. อำชญำกรรมไซเบอร์ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้น 
   ปัญหำ อุปสรรค 
         กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนที่
ก ำหนดไว้โดยปรับรูปแบบและวิธีกำรด ำเนินงำนตำมที่ สพฐ ก ำหนด 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  1.  ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 
         กำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้มีโครงกำรพัฒนำคุณภำพศึกษำ 
ปฐมวัย ส่งเสริม สนับสนุน กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน เน้นพัฒนาครูผู้สอน 
เพ่ือปรับเปลี่ยนครูให้ครูมีบทบาทส าคัญและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จากครูผู้สอนปรับมา
เป็นผู้ชี้แนะช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นผู้สังเกต ร่วมเรียนรู้ไปกับเด็ก และเชื่อมโยงความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ กลุ่มงานการศึกษาปฐมวัย
ไดว้ำงแผนกำรนิเทศพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ดังนี้  
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           ๑.1 เพ่ือศึกษำต้นทุนรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค         
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19) ในรูปแบบ Online ของสถำนศึกษำ 
  1.๒ เพ่ือหำแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค                    
ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19) ในรูปแบบ Online ร่วมกับสถำนศึกษำท่ีต้องกำรควำมช่วยเหลือ 

 วิธีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำร
นิเทศกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัย โดยด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร SSI Model 

SSI Model “ลูกรัก หนูท ำได้” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรนิเทศกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปฐมวัยในช่วงสถำนกำรณ์              

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid-19) มีข้ันตอนกำรด ำเนินงำน  ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
ระยะที่ 1 : ศึกษำต้นทุน  มีกิจกรรม ดังนี้ 
 -  ส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนควำมต้องกำรพัฒนำ 

 - กำรเยี่ยมชั้นเรียน (สถำนกำรณ์ปกติ) 
 - จัดกลุ่มคุณภำพโรงเรียน (โรงเรียน 1 ใน 100)                                                                                                                  
ระยะที่ 2 : ร่วมหุ้นพัฒนำ มีกิจกรรม ดังนี้ 
 - นิเทศเพ่ือพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์สู่มำรฐำน โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย  
 - ด ำเนินกำรตำมวงจรกำรศึกษำชั้นเรียน(Lesson Study) และวงจร PAOR (สถำนกำรณ์ปกติ) 
 - คลินิกปฐมวัยออนไลน์ (สถำนกำรณ์โควิด) 
 
 
 
 
 พัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย 
  (1) สร้ำงครูต้นแบบโดยใช้วงจรกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) ตำมมำตรฐำนห้องเรียนแต่ละ
นวัตกรรม 
  (2) อบรมเชิงปฏิบัติกำรผลิตและใช้สื่อส ำหรับเด็กปฐมวัย 
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  (3) ศูนย์สื่อปฐมวัยออนไลน์ 
   -  ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำคู่มือกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัยทุกนวัตกรรม  
   -  ระยะเวลำประชุมปฏิบัติฯ 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน จ ำนวน 26 คน 
   -  จัดพิมพ์คู่มือกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัย ต้นฉบับ จ ำนวน 40 เล่ม 
   -  จัดท ำยูทูป ECH_KK1 CHANNEL 
(ช่องสื่อออนไลน์ในกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยทุกนวัตกรรม) 
   - ประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำ Website : sornorpromt@kkzone1.go.th  
   - ระยะเวลำประชุมปฏิบัติฯ 3 ครั้งๆละ 1 วัน จ ำนวน 10 คน 
ระยะที่ 3 : เพิ่มมูลค่ำผลผลิต มีกิจกรรม ดังนี้ 
พัฒนำห้องเรียนมำตรฐำนตำมเกณฑ์ของแต่ละนวัตกรรม 
   - ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ(ผู้บริหำร) 
   - ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ (ครู)  
   - ด้ำนคุณภำพผู้เรียน (เด็ก) 
   - ประเมินห้องเรียนคุณภำพปฐมวัยตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด (ทุกนวัตกรรม) 
   - ประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
   - คัดเลือกและน ำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
   - กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) 
ระยะที่ 4 สรุปรำยงำนโครงกำร 

ปัญหำ อุปสรรค 
         จำกกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำนั้น พบว่ำ ปัญหำในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย คือ 
กำรจัดประสบกำรณ์ของครูผู้สอน ที่ยังไม่เข้ำถึงศำสตร์กำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจำกครู
ส่วนหนึ่งไม่ได้จบกำรศึกษำตรงตำมวิชำเอกกำรศึกษำปฐมวัย และไม่มีประสบกำรณ์สอนด้ำนนี้มำ จึงท ำให้กำร
จัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัยไม่หลำกหลำยครบคลุมทุกกิจกรรม 

   2.  นักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
        กำรด ำเนินงำน 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด โดยมีแนวทำงพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี้  
            2.1 ศึกษำสภำพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัด          
            2.2 สร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัด  
            2.3 แจ้งสถำนศึกษำในสังกัดน ำรูปแบบกำรพัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่กำรปฏิบัติจริง 
ในสถำนศึกษำ  
 
            2.4 สถำนศึกษำประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เขตพ้ืนที่กำรศึกษำทรำบ ทั้งนี้รูปแบบกำร
พัฒนำคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัด ประกอบด้วย 19 กิจกรรม ได้แก่ พ่ีน้องร้องเพลงชำติ 
เก่งกำจพำท่องวัด จัดวิถีพุทธโรงเรียน เวียนได้คืนของหำย ท ำดีได้รำงวัล สำนฝันสร้ำงวินัย แต่งกำยดีมีรำงวัล  
สร้ำงฝันใฝ่เรียนรู้  รู้คิดง่ำยนิดเดียว ชวนเที่ยวไอซีที  มีเงินรู้จ่ำยคล่อง ชวนท่องครัวรั้วกินได้  ให้แต้มรู้ที่มำ หนูจ๋ำ
หนูท ำได้ ภำษำไทยน่ำรู้ หนูรักษ์ควำมเป็นไทย สร้ำงให้โรงเรียนน่ำอยู่ ดูพ่ีช่วยสอนน้อง พำท่องโลกนิทำน 
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ปัญหำ อุปสรรค 
         ขำดงบประมำณในกำรนิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

    3.  ครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ 
ควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
        กำรด ำเนินงำน 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้มีนวัตกรรมในกำรน ำมำพัฒนำ
ครูผู้สอนภำษำอังกฤษโดยน ำ Boot Camp Turbo มำเน้นนวัตกรรมในกำรพัฒนำโดยยึดตำมกรอบมำตรฐำน
ทำงภำษำ CEFR และน ำมำปรับรูปแบบกำรอบรมเป็นแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนระบบ 
Application Zoom, Google Meet และ Line Meeting จ ำนวน 150 คน เพื่อยกระดับทักษะภำษำอังกฤษ
ในด้ำนกำรฟัง ทักษะกำรพูด ทักษะกำรอ่ำนและเขียนโดยมีเทคนิคกำรสอนในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งแบบ Online 
and On Site  สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนทำงภำษำ CEFR เพ่ือให้ครูสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรสอนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
ปัญหำ อุปสรรค 
           เนื่องจำกในปีงบประมำณ 2564 กำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในศตวรรษที่ 21 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
ตำมที่ก ำหนด จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบออนไลน์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำนระบบ Application 
Zoom, Google Meet และ Line Meeting 

   4.  สถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำนคณิตศำสตร์                        
และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA  
        กำรด ำเนินงำน 
           ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรได้ใช้ วงจรคุณภำพเดมมิ่ง  
PDCA  ขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่ำว รำยละเอียดดังนี้ ขั้น กำรวำงแผน Plan ผู้รับผิดชอบได้จัดท ำโครงกำร
ขับเคลื่อนโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  จัดท ำค ำสั่งผู้รับผิดชอบ จัดประชุมทำงออนไลน์ เพ่ือสื่อสำร
สร้ำงควำมเข้ำใจ  กับโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จัดท ำแผน กำรพัฒนำโรงเรียนขยำยโอกำส         
ทำงกำรศึกษำข้ัน DO ด ำเนินงำน ตำมกิจกรรมย่อยในโครงกำร ประกอบด้วย  
           4.1 กำรประชุมจัดท ำแผนพัฒนำโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ กับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
ประเด็นกำรขับเคลื่อนเตรียมสอบ PISA  
           4.2 จัดท ำแผนโรงเรียนคุณภำพห้ำดำว กิจกรรม เกี่ยวกับ PISA  
           4.3 ประชุมออนไลน์จ ำนวน 3 ครัง้ สื่อสำรกับคุณครู ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเรื่องกำรเตรียมสอบ PISA   
 
           4.4 ขั้น C  กำรนิเทศติดตำม โดยกำรนิเทศออนไลน์ โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก์ประจ ำกลุ่มพ้ืนที่ ตลอดปีกำรศึกษำ 2564 ขั้น A น ำผลจำกกำรนิเทศมำสะท้อน พบว่ำ ให้พัฒนำ
ครู โรงเรียนขยำยโอกำสในวันที่ 28  กันยำยน 2564 แบบออนไลน์ ในสำระ วิทย์ คณิต ไทย และครูวิชำกำร 
โรงเรียนละ 4 คน เพ่ือฝึกทักษะกำรท ำข้อสอบ  PISA 
 ปัญหำ อุปสรรค 
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         ปัญหำระดับเขตพ้ืนที่ ไม่มี แต่ปัญหำที่พบและท ำให้กำรท ำงำนล่ำช้ำคือกำรสื่อสำรจำก ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ที่ประชุม Conference ล่ำช้ำเกินไป 

    5.  สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ              
พหุปัญญำรำยบุคคล 
         กำรด ำเนินงำน 
            กำรส่งเสริมกิจกรรมในหลักสูตรโดย กำรประชุมชี้แจงออนไลน์ สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจ             
จ ำนวน 4 ครั้ง ตลอดปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้ 
            5.1 ครูจัดกำรเรียนกำรสอนตำมกรอบกำรประชุมชี้แจง ศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำรที่เขตพ้ืนที่          
ส่งให้ทำงสื่อเทคโนโลยี อำทิ ไลน์  
            5.2 ด ำเนินจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนวพหุปัญญำ  
            5.3 รับกำรนิเทศออนไลน์จำกศึกษำนิเทศก์ประจ ำกลุ่มพื้นที่  
            5.4  สรุปรำยงำนโครงกำร   
            5.5 จัดกิจกรรม PLC  ยกย่องเสริมแรง โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี  จ ำนวน 8 โรงเรียน                  
ที่เป็นต้นแบบโดยบูรณำกำรกับโครงกำรงำนหลักสูตร เนื่องด้วยไม่มีงบประมำณในกี่ด ำเนินงำนทั้งปีกำรศึกษำ  
            5.6 เกิดชิ้นงำนจำกผู้เรียนที่หลำกหลำยครบทั้ง 9 ด้ำน   
ปัญหำ อุปสรรค 
           กำรด ำเนินกำรไม่ต่อเนื่อง เพรำะผู้เรียนเรียนออนไลน์ มี่กำรเตรียมควำมพร้อมมำก่อนในด้ำน             
กำรรับมืออย่ำงกะทันหัน     

     6.  ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบ
อำชีพ กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพื้นที่ 
ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  
           6.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ ปีท่ี 1 – 6  
                  กำรด ำเนินงำน 
                      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท ำกรอบหลักสูตรตำมโครงกำร
ตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและมีงำนท ำ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ให้สถำนศึกษำใช้เป็นแนว
ทำงกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดกิจกรรมกำรงำนอำชีพตำมควำมพร้อมของโรงเรียนเข้ำในหลักสูตร
สถำนศึกษำทุกโรงเรียนมีกระบวนกำรด ำเนินงำนและผลกำรด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำม กำรใช้บูรณำกำรในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 
 ปัญหำ  อุปสรรค 
            1) กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
            2) จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
         6.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีท่ี 1 – 3 
                กำรด ำเนินงำน  
                   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรโครงกำรตลำดนัดวิชำกำร
แนะแนวเพ่ือกำรศึกษำต่อและมีงำนท ำ ประจ ำปี 2564 กิจกรรมกำรจัดตลำดนัดวิชำกำรโลกอำชีพเพ่ือกำร         
มีงำนท ำ ได้แก่ ฐำนช่ำงตัดผม, ฐำนช่ำงเสริมสวย, ฐำนกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ และฐำนนวดแผนไทย ณ ศูนย์กำรศึกษำ
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นอกระบบและตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยให้ทุกโรงเรียนน ำไปบูรณำกำรในกำรเรียน         
กำรสอนทุกระดับชั้น 
ปัญหำ  อุปสรรค 
           1) งบประมำณส ำหรับขับเคลื่อนโครงกำรฯ ค่อนข้ำงจ ำกัดท ำให้นักเรียนที่สนใจขำดแรงจูงใจ          
และขำดควำมมั่นใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
           2) นักเรียนอำยุประมำณ 15 ปี ท ำให้วุฒิภำวะในกำรตัดสินใจอยู่กับผู้ปกครองเป็นหลัก และยังไม่รู้
ทิศทำง ที่ชัดเจนของตนเองว่ำต้องกำรประกอบอำชีพอะไร 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 
   1.  อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 
        1.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 

    กำรด ำเนินงำน 
                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดท ำโครงกำรส่งเสริม             
และพัฒนำกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
          1) แจ้งประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้น พ้ืนฐำน และประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรรับนักเรียนสังกัด สพฐ.                     
ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1  และทั้งนี้โรงเรียนในสังกัดได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำร
รับนักเรียนของ สพฐ. ตำมบทบำทและหน้ำที่   
          2) สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประสำนขอข้อมูลเด็กที่เกิดปี 2557 ที่จะเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ 2564 
จำกอ ำเภอเมืองขอนแก่น ,อ ำเภอบ้ำนฝำงและอ ำเภอพระยืน และขอข้อมูลเด็กที่เกิดปี 2557 ที่เข้ำเรียน         
ชั้น ป.1 ปีกำรศึกษำ 2564 จำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ส ำนักงำนเทศบำลนครขอนแก่น และโรงเรียน
สำธิตมหำวิทยำลัยขอนแก่น  เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรติดตำมเด็กเข้ำเรียนชั้น ป. 1 ปีกำรศึกษำ 2564  
         3) แจ้งโรงเรียนในสังกัดติดตำมเด็กที่เกิดปี 2557 ตำม ทร.14 ในเขตพ้ืนที่บริกำรของโรงเรียน           
ในสังกัด และรำยงำนกำรรับนักเรียนมำยัง สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมกับแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ติดตำมเด็ก          
ในเขตพ้ืนที่บริกำรที่ไปเข้ำเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริกำร   
         4) กำรติดตำมเด็กในเขตพ้ืนที่บริกำรที่ไปเข้ำเรียนในหน่วยงำนกำรศึกษำอ่ืน และนอกเขตพ้ืนที่บริกำร 
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1   
        5)  โรงเรียนประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน ติดป้ำยไวนิล ประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียนผ่ำนหอกระจำย
เสียงของผู้น ำชุมชน ประชำสัมพันธ์ ผ่ำน Application Line และเพจของโรงเรียน พร้อมกับออกหน่วยบริกำร
กำรรับสมัครนักเรียนในชุมชนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ปกครอง 
 
 
ปัญหำ อุปสรรค 
        1) กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid -19)    
        2) กำรย้ำยถิ่นฐำน ที่ท ำงำนของผู้ปกครอง และไม่แจ้งข้อมูลแก่ผู้น ำหมู่บ้ำน  
หรือนำยทะเบียนท้องถิ่น ท ำให้ไม่สำมำรถติดตำมเด็กมำเข้ำเรียนได้  
        3) ปัญหำกำรหย่ำร้ำงของผู้ปกครองท ำให้เกิดกำรพำเด็กออกนอกพ้ืนที่และไม่สำมำรถติดตำมข้อมูลได้   
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        4) ไม่ได้รับควำมร่วมมือด้ำนข้อมูลจำกหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน ๆ  ท ำให้ไม่สำมำรถติดตำมเด็กในพ้ืนที ่          
บริกำรที่ไปเข้ำเรียนที่สถำนศึกษำนอกสังกัด สพฐ. ได้    
        5) กำรเปลี่ยนชื่อสกุลของนักเรียนท ำให้ข้อมูลปัจจุบันคลำดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง    
     2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่จบหลัดสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1  
          กำรด ำเนินงำน 
             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดท ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำร
ด ำเนินกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 ดังนี้   
        1) แจ้งประกำศนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และประกำศนโยบำย        
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1  
         2) สพป.ขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ตั้งแต่
กำรจัดท ำร่ำงแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เสนอ ศธจ.ขอนแก่น พิจำรณำแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรรับนักเรียนระดับโรงเรียน กำรแจ้งประกำศกำรจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำงสถำนศึกษำที่อยู่        
ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ และให้โรงเรียนแจ้งประกำศกำรจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำงสถำนศึกษำ           
และให้โรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่จะจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ทรำบล่วงหน้ำ 1 ปี  
        3) จัดท ำและประกำศเขตพ้ืนที่บริกำรของสถำนศึกษำในสังกัดครอบคลุมทุกหมู่บ้ำนทุกพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของ สพป.ขอนแก่น เขต 1   
        4) โรงเรียนน ำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม Open House ของสถำนศึกษำต่ำง ๆ เพ่ือเปิดโอกำส           
ให้นักเรียนได้เรียนรู้และรับข้อมูลเกี่ยวกับกำรศึกษำต่อ   
        5) โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อให้แก่นักเรียน โดยให้โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำมำแนะแนวกำรศึกษำต่อ   
        6) โรงเรียนจัดกิจกรรมติวเตรียมตัวสอบเข้ำเรียน ม. 1  
        7) โรงเรียนติดตำมดูแลกำรสมัครเรียน กำรสอบเข้ำเรียนต่อของนักเรียนในสังกัด   
        8) โรงเรียนประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียน ติดป้ำยไวนิล ประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียนผ่ำนหอกระจำย
เสียงของผู้น ำชุมชน ประชำสัมพันธ์ ผ่ำน Application Line และเพจของโรงเรียน พร้อมกับออกหน่วยบริกำร
กำรรับสมัครนักเรียนในชุมชนเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ปกครอง 
ปัญหำ อุปสรรค 

1) สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19)      
         2) กำรสื่อสำรที่ต้องใช้เทคโนโลยีระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ใช้สื่อสำร ระบบออนไลน์ของโรงเรียน  
ที่รับสมัคร ควำมเสถียรของเครือข่ำย  ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ปกครองในกำรใช้ระบบเทคโนโลยี ตลอดจน
อุปกรณ์ท่ีผู้ปกครองไม่สำมำรถจัดหำมำรับรองในกำรด ำเนินกำรในด้ำนกำรศึกษำต่อได้เต็มที่  
         3) กำรย้ำยภูมิล ำเนำหรือย้ำยที่ท ำงำนของผู้ปกครองและน ำเด็กไปด้วย และไม่แจ้งเจ้ำหน้ำที่          
กำรติดต่อประสำนระหว่ำงโรงเรียนและผู้ปกครอง ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง    
 

กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    1. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอรุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
          กำรด ำเนินงำน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดท ำโครงกำรสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ 
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ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน  เพ่ือให้ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนด ำเนินกำร          
ตำมนโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำงจิตส ำนึกกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมน ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรลดใช้สำรเคมี
จำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง กำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำนเพ่ือลดปริมำณขยะและมีกำร
ส่งเสริมคัดแยกขยะในชุมชนมำใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสำระกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนได้เรียน
จำกแหล่งเรียนรู้ มีกำรขยำยผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้ำนกำรลดใช้พลังงำน กำรจัดกำร
ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่ำงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ปัญหำ อุปสรรค 
            เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนำ 2019 (Covid-19)                    
ท ำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียนไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบได้ 

นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) 
        กำรด ำเนินงำน 
            โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1         
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดภำพ
ควำมส ำเร็จของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล คือ เป็นโรงเรียนที่ให้โอกำสทำงกำรศึกษำที่เท่ำเทียมกันอย่ำง           
มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำเข้มแข็งทั้งด้ำนวิชำกำร สมรรถนะส ำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ดนตรี กีฬำ ศิลปะ และจิตสำธำรณะตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน          
มีควำมพร้อมด้ำนกำยภำพสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก วัสดุครุภัณฑ์ สะอำด ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นโรงเรียนที่เน้นกำร
พัฒนำพ้ืนฐำนด้ำนอำชีพ และกำรเป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีควำมร่วมมือกับท้องถิ่นและบริกำรโรงเรียน
เครือข่ำยและชุมชนอย่ำงเข้มแข็ง ดังนี้ 
          1. สถำนศึกษำมีสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และหลำกหลำย สอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ 
          2. สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสำน 
เป็นตำมบริบทของสถำนศึกษำ และด้ำนโภชนำกำร ผู้เรียนได้รับกำรจัดสรรด้ำนอำหำรกลำงวัน และอำหำร
เสริมนมให้อย่ำงท่ัวถึง เท่ำเทียมกัน และนักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำมีสุขภำพ
ที่ดี และมีควำมสะอำด และปลอดภัย เป็นไปตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข  
           3. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสังกัด มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร เป็นสถำนศึกษำคุณธรรม มีควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม งำนอำชีพ และ
สุขภำพอนำมัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมกำรศึกษำที่มีคุณภำพ สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียน และชุมชน  
           4. โรงเรียน มีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำยภำพ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก มีคุณภำพด้ำนสภำพแวดล้อม          
แหล่งเรียนรู้มีบรรยำกำศอบอุ่น ปลอดภัย ทันสมัย และมีมำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อกำร
เรียนรู้สร้ำงโอกำสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สำมำรถให้บริกำรกำรศึกษำแก่นักเรียนและชุมชน มีควำมโดดเด่นในกำร          
เป็นโรงเรียนหลักท่ีสำมำรถในกำรให้บริกำรโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำรและมีควำม
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พร้อมในกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม งำนอำชีพ และสุขภำพอนำมัยเป็นโรงเรียนที่มีคุณภำพ ผ่ำนกำร           
มีส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมพัฒนำ ร่วมสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน ตำมสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
         5. นักเรียน มีสติปัญญำ สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง มีทัศนคติที่ดี มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย
สมวัย มีทักษะชีวิตที่ดี มีควำมเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชำติ มีทักษะด้ำนเทคโนโลยี กำรคิดวิเครำะห์            
มีทักษะด้ำนภำษำ มีสมรรถนะที่ส ำคัญมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะด้ำนอำชีพ นักเรียนได้รับโอกำส
และเข้ำถึงกำรบริกำรและสวัสดิกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพและเป็นธรรม มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้             
รอบรู้เทคโนโลยี  
         6. ครู มีควำมพร้อมในทุกด้ำน ทั้งสมรรถนะ ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร                   
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีจรรยำบรรณ มีทักษะวิชำชีพในกำรพัฒนำ
หลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรใช้วัสดุ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทันสมัย ส่งเสริมควำมกระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชำชีพ เอำใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน         
มีกำรพัฒนำตนเองแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำวิชำชีพ (PLC) อย่ำงต่อเนื่อง  
        7. ผู้บริหำร มีควำมพร้อมในทุกด้ำน ทั้งสมรรถนะ ศักยภำพ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร          
มีภำวะผู้น ำ ยอมรับกำรเปลี่ยนแปลง มีทักษะกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โร งเรียนเป็นฐำน           
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถแก้ปัญหำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลสูงสุด  
ต่อคุณภำพผู้เรียน ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมพร้อมในทุกด้ำน ทั้งสมรรถนะ ศักยภำพ         
และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร มีควำมคิดสร้ำงสรรค์นวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
   8. สถำนศึกษำได้รับกำรยอมรับ เชื่อถือต่อคุณภำพของสถำนศึกษำ ครู และผู้บริหำร และทุกภำคส่วน           
ทั้งเอกชน บ้ำน วัด สถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำสถำนศึกษำ ให้ควำมสนใจต่อกำร                     
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมบริบท และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019          
(Covid-19)  ให้ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำเสมือนเป็นเจ้ำของสถำนศึกษำ 
ได้รับควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำสถำนศึกษำ 
ปัญหำ อุปสรรค 
         เนื่ องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ 2019  (Covid-19)                        
ท ำให้สถำนศึกษำไม่ได้พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนไม่ครอบคลุมตัวชี้วัด
ตำมหลักสูตร ท ำให้ผู้เรียนได้รับกำรจัดกำรเรียนรู้ไม่ครอบคลุมสมรรถนะตำมหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้นของนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

   1.  จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning                         
เป็น Active Learning ผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 
    กำรด ำเนินงำน 
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       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ด ำเนินกำรโครงกำรและกิจกรรม ดังนี้         
          1)  โครงกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มี 
คุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
         2)  คัดเลือกโรงเรียนแกนน ำ 10 โรงเรียน จำกพ้ืนที่กำรศึกษำ 10 กลุ่ม ครบทั้ง 3 อ ำเภอ คือ  
อ ำเภอเมืองขอนแก่น อ ำเภอบ้ำนฝำง และอ ำเภอพระยืน น ำมำพัฒนำกำรจัดกำระบวนกำรเรียนรู้ในชั้นเรียน        
โดยกำรอบรมออนไลน์ และนิเทศติดตำมออนไลน์ 

3)  โรงเรียนปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้ที่โรงเรียนตนเอง ตลอดปีกำรศึกษำที่ 1/2564 และต้นปี 
กำรศึกษำท่ี 2/2564  
         4)  โรงเรียนถอดควำมรู้ หนึ่งวันแลกเปลี่ยนวิธีปฏบิัติที่ดี 

5)  โรงเรียนจัดท ำวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียน ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
ขอนแก่น เขต 1 

6) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 น ำวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนแกนน ำ  
10 โรงเรียน น ำเสนอแก่ 154 โรงเรียน จ ำนวน 2 ครั้ง โดยกำรจัดประชุมออนไลน์   
         7) มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนครูที่น ำเสนอ เผยแพร่ผลงำนโรงเรียนต้นแบบทั้ง 10 โรงเรียน 
เพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดี  
         8) นิเทศออนไลน์ติดตำม 154 โรงเรียน โดยศึกษำนิเทศประจ ำกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 
กำรศึกษำ และสรุปรำยงำนผลกำรนิเทศ      
ปัญหำ  อุปสรรค 
           ไม่มี      

    2. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
         กำรด ำเนินงำน 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  จัดท ำโครงกำรอบรมและพัฒนำครู         
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หลักสูตรให้สอดคล้องสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
2019 (Covid-19)  เน้นกำรอบรมออนไลน์สื่อทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรจัดอบรมแยก
เป็นรุ่นละไม่เกิน 50 คน กำรพัฒนำทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรใช้
หลักสูตร กำรจัดกำรเรียนรู้กำรวัดประเมินผลและกำรใช้สื่อกำรเรียนรู้สมัยใหม่ที่เน้นกำรเรียนรู้เชิงรุก              
ทักษะกำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยและนวัตกรรมและกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร กำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำร
นิเทศกำรศึกษำกำรใช้เทคโนโลยีและกำรสร้ำงนวัตกรรมที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) 
กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และปัญญำประดิษฐ์ เปลี่ยนบทบำทจำก "ครูผู้สอน" เป็น "Coach" จัดกำรเรียนกำร
สอนให้สอดคล้องกับเนื้อหำสำระในแต่ละวิชำ และประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรมต่ำง ทั้งจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต่ำง ๆ และหน่วยงำนภำยใน ภำยนอก           
ในรูปแบบกิจกรรมที่หลำกหลำยให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ศึกษำพัฒนำเพิ่มเติมตำมบริบท 
เพ่ือเป็นกำรพัฒนำวิชำชีพของตนเอง  
        ปัญหำ อุปสรรค 
           เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) ที่มีกำรแพร่
ระบำดอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้รูปแบบกำรอบรมพัฒนำจำกเดิม Face to Face เป็นกำรอบรมในรูปแบบ ออนไลน์ 
ส่งผลให้ผลลัพธ์ทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณไม่บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้   
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ส่วนที่ 4  
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

              ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  (พ.ศ. 2561 -2580) และแผนปฏิรูปประเทศ                  
ด้ำนกำรศึกษำก ำหนดให้มีกำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้ำน
โดยกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญำ 
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ของมนุษย์ที่หลำกหลำย มีเป้ำหมำยให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะ         
ที่จ ำเป็นของโลกอนำคต สำมำรถแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ ำงมีประสิทธิผล             
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบและ         
มีจิตสำธำรณะ 
             ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้เป็น 
“กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” มุ่งเน้นควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ส่งเสริมโอกำสทำงกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม และบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ ำงมีประสิทธิภำพ จึงก ำหนดนโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้ 

1. ด้ำนควำมปลอดภัย 
พัฒนำระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำและ 

สถำนศึกษำ จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรมีสุขภำวะที่ดี
สำมำรถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

2. ด้ำนโอกำส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้ำเรียนทุกคน มีพัฒนำกำรที่ดี ทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์  

สังคม และสติปัญญำ ให้สมกับวัย  
2.2 ด ำเนินกำร ให้เด็กและเยำวชนได้รับกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมีคุณภำพ            

ตำมมำตรฐำน วำงรำกฐำนกำรศึกษำเพ่ืออำชีพ สำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อ และประกอบอำชีพ
ตรงตำมศักยภำพและควำมถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษสู่ควำมเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยำวชนที่อยู่ในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก 
จำกระบบกำรศึกษำ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน        
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 
             2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิกำรและด้อยโอกำส ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีทักษะในกำร
ด ำเนินชีวิต มีพ้ืนฐำนในกำรประกอบอำชีพ พ่ึงตนเองได้อย่ำงมีศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ตำมหลักปรัชญำ      
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 
 
 

3. ด้ำนคุณภำพ  
3.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมรู้ มีทักษะกำรเรียนรู้และทักษะที่จ ำเป็นของโลก 

ศตวรรษท่ี 21 อย่ำงครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่นกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 

3.2 พัฒนำผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์ กำรคิดขั้นสูง นวัตกรรม  
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วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภำษำต่ำงประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน                      
และกำรเลือกศึกษำต่อเพ่ือกำรมีงำนท ำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นกำรพัฒนำสมรรถนะหลักท่ีจ ำเป็นในแต่ละระดับ  
จัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สร้ำงสมดุลทุ กด้ำนส่งเสริม      
กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำพหุปัญญำ พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

3.4 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตำมหลักสูตรฐำนสมรรถนะ มีทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้ดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล      
มีกำรพัฒนำตนเองทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญำณควำมเป็นครู 

4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
4.1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้พื้นที่เป็นฐำน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อน         

บนฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน 
             4.2 พัฒนำโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภำพของชุมชน โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียน   
ที่สำมำรถด ำรงอยู่ได้อย่ำงมีคุณภำพ (Stand Alone) ให้มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
             4.3 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ที่มีจ ำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1-3  
น้อยกว่ำ 20 คน ให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ สอดคล้องกับนโยบำยโรงเรียนคุณภำพของชุมชน 
             4.4 ส่งเสริมกำรศึกษำที่มีคุณภำพในสถำนศึกษำที่มีวัตถุประสงค์เฉพำะ และสถำนศึกษำที่ตั้ง        
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
             4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้เป็นต้นแบบกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำและกำร        
เพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
             4.6 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                

     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ก ำหนดนโยบำยภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (Covid-19) และยุค Disruption โดยใช้พื้นที่เป็นฐำน ใช้นวัตกรรม
ในกำรขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. ด้ำนผู้เรียน  
2. ด้ำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
3. ด้ำนหลักสูตรและรูปแบบกำรเรียนรู้หลำกหลำยยืดหยุ่น 
4. กำรวัดและประเมินผลยืดหยุ่น 
5. เทคโนโลยีจัดกำรเรียนรู้ 
 

 
 เป้ำหมำย 4 มิติ  
มิติ 1. ควำมปลอดภัย  โดยมีเป้ำหมำย ดังนี้ 
        1.1 ด้ำนโรคภัย (Covid-19) 
        1.2 ด้ำนภัยทำงเทคโนโลยี 
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        1.3 ด้ำนภัยพิบัติ (อุทกภัย) 
 

        
         มิติ 2. โอกำส ควำมเหลื่อมล้ ำ 

        2.1 กำรรับเด็กเข้ำเรียน 

        2.2 เด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน 
        2.3 เด็กด้อยโอกำส เด็กพิกำร 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
มิติ 3. คุณภำพ 
        3.1 ด้ำนผู้เรียน 
        3.2 ด้ำนกำรบริหำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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        3.3 ด้ำนกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 
 

เป้ำหมำย มิติคุณภำพ 
- อ่ำนออกเขียนได้ รักกำรอ่ำน คิดเลขเป็น 

- คิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำเป็น สร้ำงแรงบันดำลใจ 
- มีระเบียบ วินัย ควำมรับผิดชอบ มีจิตอำสำ กตัญญู 
- 1 กีฬำ 1 ดนตรี 1 อำชีพ 

มิติ 4. ประสิทธิภำพ 
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เป้ำหมำย มิติประสิทธิภำพ 
- ควำมพร้อมอำคำรสถำนที่ 
- ควำมพร้อมครู บุคลำกร 
- สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
- หลักสูตรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน วัดและประเมินผล 
- สำธำรณูปโภค (น้ ำ ไฟ Internet) 

แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรม และกำรบริหำรงบประมำณ 
(ว่ำที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดำ) รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมปลอดภัย 
 2. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 3. กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย 
 4. กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำอำชีพและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

5. กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

“5 ภำรกิจลดควำมเหลื่อมล้ ำ” 
 “สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ” 

1) ส ำรวจ ติดตำมเด็กตกหล่น/ออกกลำงคัน 
2) ปักหมุดบ้ำนเด็กพิกำรทั่วประเทศ 
3) ด ำเนินโครงกำร Connect ED 
4) ส่งเสริมกำรศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ให้บรรลุเป้ำหมำย SDGs  
5) ระดมทุนเพ่ือกำรศึกษำ 
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แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สพฐ. ปี 2564-2565 

นโยบำยระยะเร่งด่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (Quick Win)  

1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำมปลอดภัย
ทั้งด้ำนร่ำงกำย และจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองจำกภัยอันตรำย
ต่ำง ๆ ท่ำมกลำง สภำพแวดล้อมทำงสังคม  

2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร 

3. ฐำนข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภำพรวมกำรศึกษำของประเทศท่ีมีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ 
ได้อย่ำงแท้จริง  

4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน ของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชี วศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเลิศของแต่ละ
สถำนศึกษำและตำมบริบท ของพ้ืนที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
ตลอดจนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นพัฒนำทักษะอำชีพของผู้เรียนเพ่ือพัฒนำ 
คุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  

6. กำรศึกษำตลอดชีวิต กำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำน ประซำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน เหมำะสมและเต็มตำม
ศักยภำพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่เหมำะสมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคม    
ผู้สูงวัย  

7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้ที่มี   
ควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพสำมำรถด ำรงชีวิตในสังคมอย่ำงมีเกียรติ ศักดิ์ศรี 
เท่ำเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 
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ส่วนที่ 5 กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏบิัติ  
   

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1    ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญในกำร  
จัดกำรศึกษำและพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  โดยให้ควำมส ำคัญกับผู้เรียน  และน ำนโยบำยรัฐบำล 
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สู่กำรปฏิบัติให้สนอง  
และสอดคล้องกับบริบท  สภำพปัญหำ  และควำมต้องกำรของเขตพ้ืนที่  มีกำรวำงแผน  กำรปฏิบัติงำน           
กำรตรวจสอบควบคุม กำรประเมินผล  รำยงำนผล  และน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  

  ระบบติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรจัดกำรศึกษำ  มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งเป็นเครื่องมือในกำร
บริหำร เป็นขั้นตอนสุดท้ำยของกำรบริหำรท ำให้ผู้บริหำรได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจำก                 
กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ประเด็นกลยุทธ์  แผนงำน และโครงกำร/กิจกรรมต่ำง ๆ ว่ำงำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์หรือไม่ กำรด ำเนินงำนประสบควำมส ำเร็จ มีประสิทธิภำพมำกน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้กำร
บริหำรจัดกำรตำมนโยบำย  ประเด็นกลยุทธ์  แผนงำนและโครงกำร มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น และสอดคล้อง           
ตำมกรอบแนวคิดกำรศึกษำไทย ๔.๐ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชำติ ๒๐ ปี 

   กระบวนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ   ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1  บริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ ก ำหนดทิศทำงประเด็นกลยุทธ์ นโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ตลอดจนค่ำนิยม
แบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท ำ พัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และบุคลำกรมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรปฏิบัติงำนของทุกกลุ่ม/หน่วย มีควำมมุ่งมั่น ตั้งใจ  
และเห็นคุณค่ำในกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และนโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
โดยน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในรูปแบบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี ภำยใต้แนวคิดและมีกระบวนกำรที่ใช้
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนสู่ควำมส ำเร็จของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ดังนี้ 
 ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

 1. สร้ำงควำมตระหนัก  ควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ให้บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในกำร
ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ ในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร  ประจ ำปี  ให้ตระหนักในภำรกิจ          
ที่ จะต้องด ำเนินกำรให้ประสบควำมส ำเร็จ รวมทั้ง ประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stake holders) 
รับทรำบเพื่อให้กำรสนับสนุน ให้ควำมร่วมมือ 

2.  จัดท ำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของนโยบำย ตำมนโยบำยรัฐบำล นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จของนโยบำย 

3. จัดท ำแผนติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 4. ก ำหนดเจ้ำภำพหลัก/เจ้ำภำพรอง ในกำรดูแลตัวชี้วัดและก ำกับ/เก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด  
โดยจัดท ำแผน/โครงกำร/กิจกรรม สนับสนุนตัวชี้วัด   
 5. มอบหมำยให้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ รับผิดชอบในกำร
ประสำน ก ำกับในกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จของของนโยบำยและโครงกำร ตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี แล้วรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน      
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 6. เร่งรัดกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมตัวชี้วัด เพ่ือให้สำมำรถปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้
บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยติดตำมควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรเป็นรำยไตรมำส  
 ระดับกลุ่มสถำนศึกษำ 

1. สนับสนุนปัจจัยเอื้อให้กลุ่มสถำนศึกษำ แนะน ำ ช่วยเหลือ งำนวิชำกำรภำยในกลุ่มสถำนศึกษำ 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนประกัน 
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

3. นิเทศ ติดตำม และจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรท่ีส่งผลโดยตรงต่อควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 ระดับสถำนศึกษำ 
 1. สร้ำงควำมตระหนัก ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ และคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ซึ่งอำจรวมถึงชุมชนด้วย 
 2. ก ำหนดให้มีผู้ก ำกับดูแลตัวชี้วัดและผู้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัด พร้อมจัดท ำแผนงำนโครงกำร/
กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 
 3.  มอบหมำยให้มีผู้ประสำนงำนหลัก หรือเจ้ำภำพในกำรก ำกับ ติดตำมและจัดท ำรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรรำยงำน ต่อส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และสำธำรณชน 
 4. จัดเตรียมเอกสำรร่องรอยกำรด ำเนินกำร รองรับกำรติดตำมจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ในกำรติดตำมประเมินผล 
 5. จัดท ำแบบวัดควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของสถำนศึกษำและน ำข้อมูลมำปรับปรุงคุณภำพกำร
ให้บริกำร 
 6. จัดให้มีกำรประเมินตนเองตำมตัวชี้วัดที่ต้องปฏิบัติและรำยงำนผลตำมที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำก ำหนด 
 7.  สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับผลตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรทั้งที่เป็น
ผลตอบแทนอ่ืนที่ทำงรำชกำรจัดให้ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

 

ค ำสั่ง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
ที่  447/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน  
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

************************* 
   

             ด้วย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จะด ำเนินกำรจัดท ำ
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี พ.ศ. 2564  ตำมภำรกิจของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรและควำมส ำเร็จจำกกำรน ำนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบัติรวมถึงกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์  ให้สำธำรณชนทรำบจึงแต่งตั้ งคณะกรรมกำรจัดท ำ
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
1.1 นำยอำรยันต์  แสงนิกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำปรำจีนบุรี เขต 2 ปฏิบัติรำชกำร 

ในต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
1.2 นำยบุญเย็น  โหว่สงครำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
1.3 นำงประภำกรณ์  ภูขำว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
1.4 นำงสำวกมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

 

 มีหน้ำที่  ให้ค ำปรึกษำ เสนอแนะ แก้ปัญหำอุปสรรค ก ำหนดกรอบกิจกรรมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
และสรุปนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมตัวชี้วัด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
2.1 นำยอำรยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปรำจีนบุรี เขต 2 ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง 

ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 
        ประธำนกรรมกำร 

2.2 นำงสำวกมลวรรณ  ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1    รองประธำนกรรมกำร 
2.3 นำยสมหวัง  บุญสิทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ                   กรรมกำร 
2.4 นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                   กรรมกำร 
2.5 นำงสมคิด  เมืองสอน ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร                   กรรมกำร 
2.6 นำงสำววิจิตร  มูลแวง ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล                   กรรมกำร 
2.7 นำงวิมลพรรณ  พยัคฆกุล ผอ.กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์                   กรรมกำร 
2.8 นำงเจษฎำภรณ์  วงษ์ทรงยศ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
                  กรรมกำร 

2.9 นำงอุทุมพรพัต  สุคนธำภิพัฒนกุล ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยี 
สำรสนทศและกำรสื่อสำร 

                  กรรมกำร 
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       มีหน้ำที ่ วิเครำะห์ สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 วิเครำะห์นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ตำมตัวชี้วัด ตำมเป้ำหมำย ตัวชี้วัดตำม
ควำมส ำเร็จ 
3. คณะกรรมกำรจัดท ำเอกสำร รำยงำนผล/ภำพกิจกรรม/ออกแบบปกรูปเล่มกรำฟฟิค 
3.1 นำงสำวกมลวรรณ  ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1         ประธำนกรรมกำร 
3.2 นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน    รองประธำนกรรมกำร 
3.3 นำงณิชชำรีย์  ตั้งวำนิชกพงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
3.4 นำงสำรภี  ประจันตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
3.5 นำงจรวยพร  หำดสมบัติ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร                   กรรมกำร 
3.6 นำงรติตำ  สีหะวงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร              กรรมกำรเลขำนุกำร 
3.7 นำงสำวเกษแก้ว  ค ำมำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
3.8 นำงสำวสมฤดี   บุญเฉลียว เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

             มีหน้ำที ่ รวบรวมข้อมูล จัดท ำรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร ตัวชี้วดัและจัดท ำสรุปผล
กำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในกำรด ำเนินงำน พร้อมภำพกิจกรรมประกอบใน
เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนออกแบบปก กรำฟฟิค จัดท ำรูปเล่ม 
4.  คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน  

           มีหน้ำที ่ ด ำเนินกำรด้ำนหลักฐำนกำรเบิก-จ่ำยเงิน ตำมระเบียบส ำนักงำนนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติททุกฉบับ ในกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง กำรจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน            
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  

        ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ด้วยควำมวิริยะ อุตสำหะ และผู้รับผิดชอบต่อภำรกิจที่มอบหมำยให้บรรลุ           
ตำมวัตถุประสงค์ ต่อไป 

                ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                    สั่ง ณ วันที่  15  ธันวำคม  พ.ศ.  2564  
                                                          

 

2.10 นำงอรอนงค์  ศรีชัย นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

              กรรมกำร 

2.11 นำยโอภำส  โคตำ นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำร                  
กลุ่มกฎหมำยและคดี 

              กรรมกำร 

2.12 นำงจรรยำ  ส ำเริง นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำที่ 
ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 

             กรรมกำร 

2.13 นำงรติตำ  สีหะวงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร             กรรมกำรและเลขำนุกำร 

4.1 นำงวิมลพรรณ พยัคฆกุล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์         ประธำนกรรมกำร 
4.2 นำงวิไล  มั่งคั่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ                   กรรมกำร 
4.3 นำงสำวพรเลขำ  วัชระศุภรณ์ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร                   กรรมกำร 
4.4 นำงธษฤวรรณ  แสนธิ นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

(นำยอำรยันต์   แสงนิกุล) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 2 ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่ง 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
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                                            ภำพกิจกรรม 
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107 
 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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คณะท ำงำน 
ที่ปรึกษำ  

 

๑.  นำยอำรยันต์  แสงนิกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 2 
ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

๒.  นำยบุญเย็น  โหว่สงครำม รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
๓.  นำงประภำภรณ์  ภูขำว รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
๔.  นำงสำวกมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

จัดท ำเอกสำร รำยงำนผล/ภำพกิจกรรม 
๑.  นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
๒.  นำงณิชชำรีย์  ตั้งวำนิชกพงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
๓.  นำงสำรภี  ประจันตะเสน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
๔.  นำงจรวยพร  หำดสมบัติ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
๕.  นำงรติตำ   สีหะวงษ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
๖.  นำงสำวเกษแก้ว  ค ำมำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร 
๗.  นำงสำวสมฤดี   บุญเฉลียว เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

ออกแบบปก รูปเล่มกรำฟฟิค 

 นำงสำวสมฤดี   บุญเฉลียว เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 

บรรณำธิกำรกิจ 

๑.  นำยอำรยันต์  แสงนิกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 2 
ปฏิบัติรำชกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

๒.  นำงสำวกมลวรรณ  ทิพยเนตร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
๓.  นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

 




