
 



 

 
 
 

ค ำน ำ 
 
 

 
 
 



ค ำน ำ 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นกรอบการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารการจัด
การศึกษา โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการ จุดเน้น ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ผลผลิต 
โครงการ กิจกรรม วงเงินงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   ซึ่งจ าแนกเป็นงบประมาณ 
งบประจ า งบตามภาระงาน  และงบเพ่ิมประสิทธิผลกลยุทธ์  

การด าเนินงาน  โครงการ กิจกรรม  ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แนวนโยบายด้าน
การศึกษาของรัฐบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนกลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่เกี่ยวข้อง สภาพปัญหาและ
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการการ
ฉบับนี้ ได้ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือเป้าหมายคุณภาพของคนทุกช่วงวัย และลดความเหลื่อมล้ า 
โดยเฉพาะ การมุ่งเน้นผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามศักยภาพ      

  ขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านและกลุ่มนโยบายและแผน ที่ได้จัดท าเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ส าเร็จเรียบร้อยด้วยดี  และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  
            

                                   
                                              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

                               ธันวาคม ๒๕๖๒ 

 
                                       

        
 
 
 
     



 

สำรบัญ 

         
                                                 หน้ำ 

ส่วนที่ ๑  บทน า             

 ความเป็นมา          ๑ 

 โครงสร้างการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑            ๖ 

 สภาพทั่วไป           ๗ 

 ข้อมูลพ้ืนฐาน                                               ๘ 

 นโยบายที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา                ๑๔ 

 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา                 ๓๗ 

ส่วนที่ ๒  ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ                 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ กลยุทธ์                    ๖๐ 

 นโยบาย/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/โครงการ              ๖๓ 

ส่วนที่ ๓ รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (งบประจ า)                     ๗๑ 

 สรุปงบหน้าแผนงาน/โครงการ                                                        ๗๒  

 รายละเอียดโครงการ                 ๗๗ 

 สรุปโครงการ/กิจกรรม (งบ สพฐ.)                ๓๓๐ 

ภำคผนวก 

 คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓    
     
 

   

                       
  

 
 



 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 
 
 
 

 



เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

   ส่วนที่  1    

บทน ำ 

1.  ควำมเป็นมำ 

 บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บทหลัก        
ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี 
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  

รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพ่ือ
พัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย 

รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริม
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน     ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้
การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติและการด าเนินการและการตรวจสอบ
การด าเนินการ   ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม  
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย           
ในการศึกษาตาม ความถนัดของตน  

มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้                  
จ. ด้ำนกำรศึกษำ 

(1) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ตาม
มาตรา 54 วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

(2) ให้ด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหกให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต และอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน 
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู  

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นท่ี  



๒ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 อยู่ภายใต้
การก ากับ  ดูแล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
   จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561  เรื่อง       
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังนี้ 

ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของ
ท้องถิ่น 

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน     

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน   ที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน      
ด้านการศึกษา 

11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ                   
ที่ได้รับมอบหมาย 
  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ก ำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มอ านวยการ 
2) กลุ่มนโยบายและแผน 
3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
ซึ่งแต่ละกลุ่มงำนมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) ปฏิบัติงานสารบรรณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ข) ด าเนินการเก่ียวกับงานช่วยอ านวยการ 
(ค) ด าเนินการเก่ียวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ 
(ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองค์กร 
(จ) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจการ ผลงาน และบริการข้อมูลข่าวสาร 
(ฉ) ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ช) ด าเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
(ซ) ประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
(ฌ) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิใช่งาน        

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 

(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอน
สถานศึกษา      ขั้นพ้ืนฐาน 

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ด าเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ 

จัดการศึกษา 
(ค) ด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
(ง) ด าเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 
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(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 

4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน 
(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 
(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานพัสดุ 
(ง) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
(จ) ให้ค าปรึกษาสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ  

และงานบริหารสินทรัพย์ 
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 

5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) วางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ค) วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการ    

ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

เงินเดือน  การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(จ) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
(ฉ) จัดท าข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 
(ช) ปฏิบัติการบริการและอ านวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ      

การออกบัตรประจ าตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ 
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าข้อมูลเพ่ือด าเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการ  

ด าเนินคดขีองรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ          

ที่ได้รับมอบหมาย 

6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไป ตามมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ    

หรือต่างประเทศ 
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(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร          
ทางการศึกษา 

(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ           
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตร

การศึกษา    ระดับก่อนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(ค) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับการวัดและการ

ประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 

8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
(ข) ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน    ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

(จ) ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
(ฉ) ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด      

เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอื่น 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข    

และคุ้มครองความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(ฌ) ด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์ 
(ญ) ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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(ฏ) ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(ฐ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 

9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน 

(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 

(ค) ด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
(ง) ด าเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายก าหนด 
(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 

     10) กลุ่มกฎหมำยและคดี ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ    
มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
                (ก) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
                 (ข) ด าเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
                (ค) ด าเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
                (ง) ด าเนินการเก่ียวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ 
                (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ 
                (ฉ) ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
                (ช) ด าเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
                (ซ) ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                (ฌ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดท าข้อมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และ        
งานคดีของรัฐ 
                (ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือ                  
ที่ได้รับมอบหมาย” 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตพ้ืน 
2.  

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 
- งานตรวจสอบการเงิน การบัญช ี

และระบบดูแลทรัพย์สิน 
- งานตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  
- งานเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียง 
- งานอื่น ๆ เกีย่วกบัการตรวจสอบ
ภายในทีก่ฎหมายก าหนด 

000 

- ด าเนินงานเกี่ยวกับงานวินัย 
- งานอธุรณ์ ร้องทุกข ์
- งานการด าเนินคดีของรัฐ 

 

 

- งานสารบรรณ 
- งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ 
- งานควบคุมภายใน 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานส่งเสริมสวัสดิการ 
- งานเลือกตั้งและสรรหาอนุกรรมการ 
 

- งานจัดท านโยบายและแผน 

- งานวิเคราะหจ์ัดตั้งงบประมาณ 
- งานตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
- งานยุบ  รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
กลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

- งานวางแผนอัตราก าลัง 
- งานส่งเสริมสนับสนุน มีเล่ือนวิทยฐานะ 
- งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
โยกย้าย โอนและลาออก 
- งานเล่ือนเงินเดือนและมอบหมาย 
หน้าที่ให้ปฏบิัติงาน 
- งานบ าเหนจ็ความชอบและ 
ทะเบียนประวัต ิ
- งานออกหนังสือรับรอง  
บัตรประจ าตัวและการขออนุญาตต่าง ๆ  
 

 

- งานอบรมและพัฒนากอ่นแต่งตั้ง 
- งานอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
เพื่อการปฏิบัติงาน 
- งานพัฒนาครูและบุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
- งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร 
- งานลาศึกษาต่อ ฝกึอบรม การวจิัย 
- งานเสริมสร้างระบบเครือข่ายพัฒนาครู 
 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมิน และนเิทศการศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

 
                             

- ด าเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานบัญช ี
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานพัสด ุ
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
- ให้ค าปรึกษาด้านการเงิน บัญชี พัสดุและสินทรัพย์ 
 

 

- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
- งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
- งานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  
- งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

- งานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา 
- งานศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอธัยาศัย 
- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
- งานป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  
- งานวิเทศสัมพันธ ์
- งานเกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรม 
- งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมและภูมปัญญา
ท้องถิ่น 
 

 

- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

- งานพัฒนาหลักสูตการสอนและกระบวนการเรียนรู ้
- งานวจิัยและพัฒนา ส่งเสริม ตรวจสอบการวัดและประเมินผล 
- งานประเมินติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
- งานนิเทศติดตาม และประเมินผล 
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
- งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา 
 

 



๘ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

1. สภำพทั่วไปของส ำนักงำนเขตที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
1.1 สถำนที่ตั้ง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 264 หมู่ 13         

ถนนศูนย์ราชการ  ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000                  
โทร. 0 - 4324 - 6663 -5   โทรสาร 0 – 4323 – 6530  http://www.kkzone1.go.th/   

1.2 เขตพื้นที่บริกำร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 3  อ าเภอ ได้แก่ 

 
อ าเภอ 

 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 

 
ต าบล 

 
หมู่บ้าน 

 

เทศบาล 
 

อบต. 
นคร เมือง ต าบล 

เมืองขอนแก่น 953.400 18 267 1 2 11 5 
บ้านฝาง 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  แผนที่เขตพื้นที่บริกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

 



๙ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

    ข้อมูลกำรบริหำรงำนบุคคล 
                      สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 2563 – 30 กันยำยน 2564) 
 1. ข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง 
     อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
              ก. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่ง 
กรอบที่ 
ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

วิทยฐำนะ จ ำนวน 

ไม่มี  
วิทย
ฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ต าแหน่งที่
มีคนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ผอ.สถานศึกษา 128 0 3 119 2 124 27 151 

2 รอง ผอ.สถานศึกษา 66 0 4 10 0 14 1 14 

3 คร ู 1625 243 140 745 1 1129 39 1168 

4 ครูผู้ช่วย  205    205 0 205 

5 ครูอัตราจ้าง      27 0 27 

6 พนักงานราชการ      51 2 53 

รวม 1819 448 147 874 3 1550 68 1618 

หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 ข. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
               ข (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     
                       ตามมาตรา 38 ค (1) 

ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่ง 
กรอบที่ 
ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

วิทยฐำนะ จ ำนวน 
ไม่มี  
วิทย
ฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ต าแหน่งที่
มีคนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ผอ.สพท. 1    1 1   1 

2 รอง ผอ.สพท. 3   3  3  3 

3 ศึกษานิเทศก์ 21  2 18 1 21  21 

รวม 25  2 21 2 25  25 

หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 



๑๐ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

ข (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) 
 

ล ำดับ
ที ่

 
ต ำแหน่ง 

กรอบท่ี 
ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

จ ำนวน  
หมำยเหตุ ต ำแหน่ง  

มีคนครอง 
ต ำแหน่ง  

ว่ำง 
รวม 

 ประเภทท่ัวไป      

1 เจ้าพนักงานธุรการ 10 4 2 6 ว่างไม่มมีเงิน 
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      
3 เจ้าพนักงานพัสดุ      

รวม 10 4 2 6  
 ประเภทวิชำกำร      

1 นักจัดการงานทั่วไป 4 6 0 6  
2 นักประชาสัมพันธ์ 1 1 0 1  
3 นักวิชาการเงินและบัญชี 9 7 2 9 ว่างไม่มีเงิน 
4 นักวิชาการพัสดุ 2 1 1 2  
5 นักทรัพยากรบุคคล 9 9 0 9  
6 นิติกร 2 1 1 2  
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 7 0 7  
8 นักวิชาการศึกษา 6 7 2 9 ว่างไม่มีเงิน 
9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 3 1 2 3  

รวม 52 44 8 52  
 ในสถำนศึกษำ      

1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1  1  
2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 2  2  

รวม 3 3  3  
รวมทั้งสิ้น 55 47 8 55  

      หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 

 

 

 

 
 
 

 



๑๑ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

ค. จ านวนนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ล าดับที่ ระดับ จ านวน(คน) หมายเหตุ 

  ก่อนประถมศึกษา               
1 อนุบาล 1       724         
2 อนุบาล 2       1,770         
3 อนุบาล 3       2,043         

  รวม       4,537         
  ประถมศึกษา               

1 ประถมศึกษาปีที ่1     2,668         
2 ประถมศึกษาปีที่ 2     2,699         
3 ประถมศึกษาปีที ่3     3,007         
4 ประถมศึกษาปีที่ 4     2,900         
5 ประถมศึกษาปีที ่5     2,852         
6 ประถมศึกษาปีที่ 6     2,943         

  รวม       17,069         
  มัธยมศึกษาตอนต้น               

1 มัธยมศึกษาปีที ่1     906         
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2     864         
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3     754         

  รวม       2,524         
  รวมทั้งสิ้น       24,130         

   หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
2. อัตรำก ำลังครู 
2.1 อัตราลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

อัตรำก ำลังครู / ปี ขำด / โรง เกิน /โรง พอดี /โรง รวม 

2561 -142/86 33/21 51 -109/156 

2562 -1142/73 33/21 64 -81/156 

2563 -62/43 74/34 77 12/154 

2564 -291/130 13/12 14 -278/152 



๑๒ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

2.2 การให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 

จ านวน 
ครั้ง ราย 

1. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย   

    1.1 ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันได ้ 5 33 

    1.2 ครูผู้ช่วย  (โครงการผลติครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560) 0 0 

    1.3 กรณีย้าย โอนต าแหน่ง 2 13 

    1.4 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยทีผ่่านการพัฒนา
อย่างเข้มข้น 

7 67 

2. การบรรจุและแต่งตั้งผูผ้่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 10 

3. การบรรจุและแต่งตั้งผูผ้่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 6 

4. การบรรจุและแต่งตั้งผูผ้่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 0 0 

5. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2)   

    5.1 ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบตัิการ   

    5.2 ประเภทวิชาการ   

6. เลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 2 4 

7. การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา(ในสถานศกึษา)   

    7.1 ข้าราชการครูสายผูส้อน 2 78 

    7.2 ข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา 1 12 

    7.3 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์   

    7.4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  1 1 

8. การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา(ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา)   
 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

2.3 การให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 

 

กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ 
เรื่องท่ีพิจารณา 

ผลการพิจารณา (ขั้น/คน) 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้

เลื่อน 
รวม

ทั้งสิ้น 
3.1.1 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 2564) 
         - กลุ่มท่ี 1 คศ.3 ลงมา 
         - กลุ่มท่ี 2 คศ. 4 - 5 

 
 

1,143 
5 

 
 

283 
0 

 
 

40 
0 

 
 

6 
0 

 
 

3 
0 

 
 

1,475 
5 

รวมทั้งสิ้น 1,148 283 40 6 3 1,480 
3.1.2 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2564) 
         - กลุ่มท่ี 1 คศ.3 ลงมา 
         - กลุ่มท่ี 2 คศ. 4 - 5 

 
 

1,181 
5 

 
 

279 
0 

 
 

19 
0 

 
 

3 
0 

 
 

20 
0 

 
 

1,502 
5 

รวมทั้งสิ้น 1,186 279 19 3 20 1,507 
 
      2.3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 

กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ 
เรื่องท่ีพิจารณา 

ผลการพิจารณา (ขั้น/คน) 

      

3.2.1 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
         -  ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2564) 
         -  ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2564) 

 
 

34 
35 

 
 

15 
10 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

0 
0 

 
 

45 
45 

รวมทั้งสิ้น 35 10 0 0 0 45 
 

 



เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

14 
ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   

  

รำยกำร จ ำนวน (รำย) รวม 

ตค.63 พย.63 ธค.63 มค.64 กพ.64 มีค.64 เมย.64 พค.64 มิย.64 กค.64 สค.64 กย.64 

การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการ 5 53 70 47 23 20 28 33 13 20 10 9 331 

การขอมีบัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญ 12 43 18 7 7 8 1 3 6 1 0 0 106 

การออกหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ 6 17 10 3 4 3 34 10 8 5 2 4 106 

การขอส าเนาเอกสาร ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 167 78 73 89 33 81 26 98 29 45 30 158 907 

การขอมีวิทยฐานะ ช านาญการ 7 0 0 0 6 1 2 1 3 1 0 6 27 

การขอมีวิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

การขอมีวิทยฐานะ ผอ.ร.ร.ช านาญการพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

การขอมีวิทยฐานะ ผอ.ร.ร.เชี่ยวชาญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 197 191 171 146 73 113 91 145 59 72 42 178 1,478 

          



เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

15 
ข้อมูล 

 
ขนาดโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
เล็ก 1 – 120 คน 
กลาง 121 – 600 คน 
ใหญ ่ 601 – 1500 คน 

ใหญ่พิเศษ 1501 คนข้ึนไป 

ขนาดโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 7 ขนาด 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
ขนาดที่ 1 1 – 120 คน 
ขนาดที่ 2 121 – 200 คน 
ขนาดที่ 3 201 – 300 คน 
ขนาดที่ 4 301 – 499 คน 
ขนาดที่ 5 500 – 1499 คน 
ขนาดที่ 6 1500 – 2499 คน 
ขนาดที่ 7 2500 คนข้ึนไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

โรงเรียนขนำดเล็ก ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 94 โรงเรียน 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
1 40010001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 100 9 
2 40010004 บ้านเลิง 45 9 
3 40010007 หนองเต่าบึงเรือใหญ ่ 43 9 
4 40010008 บ้านหนองหวัววั 47 9 
5 40010009 บ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) 60 10 
6 40010010 บ้านดอนหญ้านาง 67 9 
7 40010011 บ้านป่าสังข์หนองฮี 48 8 
8 40010012 บ้านป่าเหลื่อม 10 7 
9 40010015 บ้านดอนหันวิทยาคาร 68 9 
10 40010016 บ้านโนนเขวา 71 9 
11 40010017 บ้านโนนตุ่นประชาบ ารงุ 40 9 
12 40010021 บ้านเหลา่นกชุมวิทยาสรรค ์ 114 9 
13 40010024 บ้านหนองกอยสิทธริาษฎร์บ ารงุ 62 9 
14 40010027 บ้านท่าพระเนาว ์ 29 8 
15 40010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวงัหิน 116 11 
16 40010029 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบ ารัง) 113 8 
17 40010030 บ้านหนองบวัดีหมี (คุรุสามัคคร3ี) 79 9 
18 40010032 บ้านห้วยเตยพัฒนา 51 8 
19 40010033 บ้านค าบอน 79 9 
20 40010035 บ้านบึงแก 100 9 
21 40010036 บ้านหนองค้ากลางฮุง 47 8 
22 40010037 บ้านหนองเบ็ญ 79 11 
23 40010040 บ้านโคกสโีคกเปี้ย 101 11 
24 40010042 บ้านโนนเรือง 39 9 
25 40010043 บ้านโนนลาน 68 9 
26 40010046 บ้านหนองกุงน้อย 17 6 
27 40010047 บ้านหนองปอ 30 6 
28 40010049 บ้านตอกแป้น 6 4 
29 40010050 บ้านเหลา่เกวียนหัก 49 9 
30 40010052 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค ์ 93 9 
31 40010053 บ้านกุดนางทุย 13 5 
32 40010058 บ้านหนองขามประชาบ ารุง 97 8 
33 40010060 บ้านกอก 108 8 
34 40010062 บ้านทองหลาง 93 9 



๑๗ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
35 40010064 บ้านหนองค ู 30 6 
36 40010067 บ้านเหลา่นางาม 11 3 
37 40010068 บ้านโคกสูงวิทยาคม 28 7 
38 40010071 บ้านดอนดู่คุรุราษฎรว์ิทยา 52 8 
39 40010075 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 102 9 
40 40010076 บ้านดงพอง 52 9 
41 40010077 บ้านผือ (สวัสดิร์าษฎรว์ิทยา) 33 6 
42 40010079 บ้านเลิงเปือย 98 9 
43 40010082 บ้านหนองไฮโพธิช์ัย 61 8 
44 40010086 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 72 8 
45 40010087 บ้านโกทา 84 8 
46 40010088 บ้านดอนยาง 5 4 
47 40010092 บ้านศิลา 45 9 
48 40010097 บ้านโคกล่าม 64 9 
49 40010098 บ้านโนนกู ่ 0 0 
50 40010104 บ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น 84 9 
51 40010105 บ้านลาดนาเพียง 94 8 
52 40010107 บ้านหินขาว 55 8 
53 40010108 บ้านไก่นา 2 1 
54 40010110 บ้านนาเพียง 6 4 
55 40010111 บ้านโคกนางามปลาเซียม 76 9 
56 40010112 บ้านโนนแต ้ 3 2 
57 40010115 บ้านหนองบวัน้อย 57 9 
58 40010117 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 
59 40010118 บ้านโคกท่า 101 8 
60 40010119 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 50 9 
61 40010122 บ้านค าหญ้าแดง 77 9 
62 40010123 บ้านโนนค้อ 67 9 
63 40010124 โนนฆ้องวิทยาคาร 73 9 
64 40010125 พงษ์ภิญโญ 2 27 9 
65 40010126 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 65 8 
66 40010127 หินฮาวคุรุประชาสรรค ์ 24 9 
67 40010130 บ้านแก่นเท่า 38 9 
68 40010132 โคกใหญ่ประชารฐัวิทยา 62 7 
69 40010133 ดอนหันประชารฐัศึกษา 63 9 
70 40010134 สระแก้วราษฎร์บ ารุง 79 9 



๑๘ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
71 40010135 ไตรมิตรวิทยาคาร 113 9 
72 40010136 เขื่อนกระพ้ีศึกษา 9 4 
73 40010137 บ้านค้อ 43 9 
74 40010138 บ้านแดงราษฎรส์ามัคค ี 103 9 
75 40010140 หนองแวงคุรรุาษฎร์รงัสรรค ์ 75 9 
76 40010141 บ้านกระเดื่อง 56 9 
77 40010142 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 60 8 
78 40010143 บ้านค าหัวชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว 72 12 
79 40010144 หินกองวิทยา 51 9 
80 40010146 บ้านป่าหวาย 59 8 
81 40010151 บ้านโสกม่วงดอนดู ่ 102 8 
82 40010155 บ้านชาด 70 8 
83 40010156 บ้านบ่อแก 100 8 
84 40010160 บ้านดงกลาง 104 9 
85 40010161 บ้านดงเก่า 22 7 
86 40010164 บ้านโจดศรีวิชยั 53 8 
87 40010166 บ้านแก่นประดู ่ 1 1 
88 40010167 บ้านนาล้อม 34 7 
89 40010169 บ้านป่าส่าน 50 8 
90 40010170 บ้านป่าหม้อหนองค ู 91 7 
91 40010172 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 68 9 
92 40010173 หนองโพธิป์ระชานุกูล 107 12 
93 40010177 บ้านวังโพน 48 8 
94 40010178 หนองไผ่มอดินแดง 81 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

โรงเรียนขนำดกลำง ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 55 โรงเรียน 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
1 40010002 บ้านโคกแปะ 138 12 
2 40010003 บ้านโคกสวีิทยาเสริม 164 9 
3 40010005 หนองหนองไหลหนองบัวทอง 157 12 
4 40010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 157 11 
5 40010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 325 13 
6 40010022 บ้านแดงใหญ ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 153 12 
7 40010025 บ้านหนองหลุบ 262 11 
8 40010026 ชุมชนบ้านท่าพระ 313 13 
9 40010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย ์ 159 11 
10 40010034 บ้านโนนท่อนวิทยา 204 11 
11 40010041 บ้านค้อท่อนน้อย 172 12 
12 40010044 บ้านหินลาดวังตอ 443 20 
13 40010048 บ้านซ าจานเนินทอง 173 9 
14 40010051 บ้านม่วง 362 13 
15 40010054 บ้านแดงน้อย 271 12 
16 40010056 บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 354 15 
17 40010057 บ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 235 9 
18 40010061 บ้านโคกฟันโปง 124 8 
19 40010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานกุูล 230 12 
20 40010066 บ้านเหลา่นาด ี 198 7 
21 40010073 บ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหนิ 230 12 
22 40010078 พระคือหนองโพธิ์วิทยา 202 9 
23 40010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย 172 12 
24 40010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค ์ 158 11 
25 40010084 บ้านสะอาด 174 11 
26 40010085 บ้านดอนบม 204 11 
27 40010090 บ้านโนนม่วง 365 15 
28 40010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 126 11 
29 40010094 บ้านหนองหิน 251 12 
30 40010099 บ้านม่วงโป ้ 128 8 
31 40010100 บ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฏร์รังสฤษฏิ์) 208 8 
32 40010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 192 12 
33 40010102 บ้านงิ้ว 141 8 
34 40010103 บ้านโนนรังวิทยาคาร 158 12 



๒๐ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

โรงเรียนขนำดกลำง ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 55 โรงเรียน 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
35 40010106 บ้านหนองปิง 151 8 
36 40010114 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) 428 15 
37 40010116 หนองตูมหนองงูเหลือม 208 12 
38 40010120 บ้านโคกกว้าง 180 9 
39 40010121 โคกงามวิทยาคาร 271 12 
40 40010128 ห้วยหว้าวิทยาคม 127 11 
41 40010129 ชุมชนบ้านฝาง 575 23 
42 40010139 หนองชาดพิทยาคม 137 11 
43 40010145 บ้านหนองคลอง 124 9 
44 40010148 บ้านโสกแต ้ 171 12 
45 40010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 185 12 
46 40010150 บ้านบะยาว 130 9 
47 40010152 ชุมชนบ้านหนองบวั 152 8 
48 40010153 บ้านนาฝายนาโพธิ ์ 193 12 
49 40010154 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สนง.สลากกินแบ่ง) 167 11 
50 40010158 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมล 167 9 
51 40010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 157 11 
52 10010165 ชุมชนบ้านพระยืน 213 8 
53 40010168 บ้านโนนบ่อ 173 11 
54 40010171 บ้านหินเหิบศลิาทิพย์ 129 11 
55 40010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 197 11 

 
โรงเรียนขนำดใหญ ่ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 1 โรงเรียน 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
1 40010055 บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 728 27 

 
โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ ในสงักัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 2 โรงเรียน 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
1 40010038 สนามบิน 2,831 75 
2 40010039 อนุบาลขอนแก่น 3,469 78 

 
 



๒๑ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

โรงเรียนขยำยโอกำส ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1จ ำนวน 44 โรงเรียน 
 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งสิ้น นักเรียน     
ขยำยโอกำส 

จ ำนวนห้องเรียน 

1 40010002 บ้านโคกแปะ 138  40 12 
2 40010005 บ้านหนองไหลหนองบวัทอง 157   49 12 
3 40010009 บ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) 60   20 10 
4 40010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 157   47 11 
5 40010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 325   97 13 
6 40010022 บ้านแดงใหญ ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 153   53 12 
7 40010025 บ้านหนองหลุบ 262   63 11 
8 40010026 ชุมชนบ้านท่าพระ 313   78 13 
9 40010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวงัหิน 116   18 11 
10 40010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย ์ 159   23 11 
11 40010034 บ้านโนนท่อนวิทยา 204   48 11 
12 40010037 บ้านหนองเบ็ญ 79   19 11 
13 40010038 สนามบิน 2,831  289 75 
14 40010040 บ้านโคกสโีคกเปี้ย 101   40 11 
15 40010041 บ้านค้อท่อนน้อย 172   45 12 
16 40010044 บ้านหินลาดวังตอ 443   108 20 
17 40010051 บ้านม่วง 362  101 13 
18 40010054 บ้านแดงน้อย 271  52 12 
19 40010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานกุูล 230  50 12 
20 40010073 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน 230  52 12 
21 40010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย 172  62 12 
22 40010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค ์ 158  40 11 
23 40010084 บ้านสะอาด 174  51 11 
24 40010085 บ้านดอนบม 204  49 11 
25 40010088 บ้านดอนยาง 5  1 4 
26 40010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 126  55 11 
27 40010094 บ้านหนองหิน 251  70 12 
28 40010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 192  46 12 
29 40010103 บ้านโนนรังวิทยาคาร 158  35 12 
30 40010114 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านส าราญเพีย้ฟาน) 428  194 15 
31 40010116 หนองตูมวิทยาคาร 208  53 12 
32 40010121 โคกงามวิทยาคาร 271  93 12 
33 40010128 ห้วยหว้าวิทยาคม 127  48 11 



๒๒ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งสิ้น นักเรียน     
ขยำยโอกำส 

จ ำนวนห้องเรียน 

34 40010139 หนองชาดพิทยาคม 137 33  
35 40010143 บ้านค าหัวชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว 72  23 12 
36 40010148 บ้านโสกแต ้ 171  32 12 
37 40010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 185  50 12 
38 40010153 บ้านนาฝายนาโพธิ ์ 193  57 12 
39 40010154 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง             

(สนง.สลากกินแบ่งฯ) 
167  39 11 

40 40010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 157  46 11 
41 40010168 บ้านโนนบ่อ 173  35 11 
42 40010171 บ้านหินเหิบศลิาทิพย์ 129  39 11 
43 40010173 หนองโพธิป์ระชานุกูล 107  31 12 
44 40010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 197  30 11 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๓ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

กรอบนโยบำยท่ีเก่ียวข้อง 
1. ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบและ   
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย  
ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง  ๆ       
ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือความสุข ของคนไทยทุกคน 

เพ่ือให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึง
จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา   
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

          1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
          2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
          4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
          5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
          6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9-11 
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของ   ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs)  รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์
ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”  ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ.2560-2564 ฉบับนี้ประกอบด้วย 5 ส่วนได้แก่ 

               ส่วนที่ 1  ภำพรวมกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 12 
               ส่วนที่ 2  กำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำประเทศ 
                                – สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 
                                – สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 
               ส่วนที่ 3  วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 
               ส่วนที่ 4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/
http://plan.bru.ac.th/%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9e-%e0%b8%a8-2561-2580/


๒๕ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

                                 ยทุธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ังคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
                                 ยทุธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

3. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ 
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์
คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
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กรอบแนวคิดแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
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4. นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 

นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
  1 สร้างความเชื่อม่ัน ไว้วางใจให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนและประชาชน โดยให้ทุกหน่วยงาน
น ารูปแบบการท างานโดยบูรณาการทางการท างานร่วมกัน และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 2 สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร  
ประชาชนและประเทศชาติ โดยให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ผานกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นมาประกอบการด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว เมื่อวันที่ 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมุ่งเน้นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษาที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ผู้เรียนและประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  

นโยบำยและจุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
    1.1 เร่งสร้างสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม  และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิต

รูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดโครงการโรงเรียน Sandbox : Safety zone in school (SSS) หรือ การ
จัดกิจกรรม Safety School Success จัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ การจัดการความรุนแรง
เกี่ยวกับร่างกาย จิตใจ และเพศ เป็นต้น 

    1.2 เร่งพัฒนาบรรจุตัวชี้วดัเรื่องความปลอดภัยให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานทุกระดับ 

    1.3 เร่งพัฒนาให้มีหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังอย่างชัดเจนใน
ทุกส่วนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    2.1 เร่งจัดท าและพัฒนากรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยรับฟัง

ความคิดเห็นจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยความเหมาะสมความเป็นไปได้และทดลองใช้ก่อนการ
ประกาศใช้หลักสูตรฯ ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

    2.2 จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะแบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง มุ่งเน้นกระบวนการ
เรียนรู้แบบถักทอความรู้ ทักษะคุณลักษณะผู้เรียนเข้าด้วยกันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งการ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลเชิงสมรรถนะ 
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    2.3 พัฒนาช่องทางการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่หลากหลายและมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้
อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนคุณภาพสูง และการประเมินและพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized Learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 

    2.4 มุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรมให้มีความทันสมัย
สอดรับกับวิถีใหม่ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการเสริมสร้าง
วิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

    2.5 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการ
การท างานร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร
ออมสิน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. โครงการธนาคารโรงเรียน 
และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน 

    2.6 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบ โมดูล (Modular System)    
ที่มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชชุดวิชาอาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบ และระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า 

    2.7 ศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนความส าเร็จในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาใน
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา ของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
    3.1 ด าเนินการส ารวจและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อน าเข้าสู่ระบบการศึกษา

โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ 
    3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาเพ่ือรับ  

การพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมงานกับ   
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    3.3 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยก าหนดต าแหน่ง 
(ปักหมุด) บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ 

    3.4 ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลกันดารได้มีโอกาสเรียนรู้ในยุคโควิด โดยการสร้างความพร้อม
ในด้านดิจิทัลและด้านอื่น ๆ 

    3.5 ส่งเสริม และสนับสนุนความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันสังคมอ่ืน 

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
    4.1 ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) และส่งวเสริมการผลิต

ก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
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    4.2 ส่งเสริม สนับสนุนใหม้ีการฝึกอบรมอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ     
Re-skill, Up-skill, New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ
ในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

    4.3 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชนชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ 

    4.4 พัฒนาแอปพลิเคชัน เพ่ือสนับสนุนช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย โดยการน าร่องผ่านการ
ให้บริการของศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it Center) จ านวน 100 ศูนย์ ให้ครอบคลุมการให้บริการแก่
ประชาชน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    5.1 พัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบ

การประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance 
Appraisal (DPA)  

    5.2 พัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการจัดท ากรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital 
Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับอาชีวศึกษา 

    5.3 ด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ควบคู่กับการให้ความรู้
ด้านการวางแผนการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
    6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการจัดระบบทะเบียนประวัติ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
    6.2 ปรับปรุงแนวทางการจัดสรรเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนผ่านแอปพลิเคชัน

“เป๋าตัง” ของกราบัญชีกลางไปยังผู้ปกครองโดยตรง 
7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 

              จัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ควบคู่กับการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

        แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา โดย
ด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบายและ
จัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 



๓๐ 
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3. กรณีมีปัญหาหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการตแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ 
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดประทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามล าดับ 
 4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) 
งานเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว หากมีความสอดคล้องกับ
หลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้างต้น ให้ถือเป็น
หน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการ
เกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

5. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดนโยบายภายใต้สถานการณ์โควิด-19 และยุค 
Disruption โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ดังนี้ 

1. ด้านผู้เรียน  
2. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3. ด้านหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้หลากหลายยืดหยุ่น 
4. การวัดและประเมินผลยืดหยุ่น 
5. เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ 
 เป้ำหมำย 4 มิติ  
มิติ 1. ควำมปลอดภัย  โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
        1.1 ด้านโรคภัย (Covid-19) 
        1.2 ด้านภัยทางเทคโนโลยี 
        1.3 ด้านภัยพิบัติ (อุทกภัย) 

 

 
 
 
 



๓๑ 
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มิติ 2. โอกำส ควำมเหลื่อมล้ ำ 
        2.1 การรับเด็กเข้าเรียน 
        2.2 เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน 
        2.3 เด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ 
 

มิติ 3. คุณภำพ 
        3.1 ด้านผู้เรียน 
        3.2 ด้านการบริหารครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        3.3 ด้านการบริหารจดัการศึกษา 

เป้ำหมำย มิติคุณภำพ 
- อ่านออกเขียนได้ รักการอ่าน คิดเลขเป็น 
- คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สร้างแรงบันดาลใจ 
- มีระเบียบ วินัย ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา กตัญญู 
- 1 กีฬา 1 ดนตรี 1 อาชีพ 
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มิติ 4. ประสิทธิภำพ 
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เป้ำหมำย มิติประสิทธิภำพ 
- ความพร้อมอาคารสถานที่ 
- ความพร้อมครู บุคลากร 
- สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
- หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วัดและประเมินผล 
- สาธารณูปโภค (น้ า ไฟ Internet) 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรม และกำรบริหำรงบประมำณ 
(ว่ำที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดำ) รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 3. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
 4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

“5 ภำรกิจลดควำมเหลื่อล้ ำ” 
 “สร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางการศึกษา” 

1) ส ารวจ ติดตามเด็กตกหล่น/ออกกลางคัน 
2) ปักหมุดบ้านเด็กพิการทั่วประเทศ 
3) ด าเนินโครงการ Connext ED 
4) ส่งเสริมการศึกษา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้บรรลุเป้าหมาย SDGs  
5) ระดมทุนเพ่ือการศึกษา 

นโยบำยระยะเร่งด่วนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (Quick Win)  
1. ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย  
ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง 
ๆ ท่ามกลาง สภาพแวดล้อมทางสังคม  

2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียน
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 

3. ฐานข้อมูล Big Data มุ่งพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ 
ได้อย่างแท้จริง  

4. ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการด าเนินงาน 
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตาม
บริบท ของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียน
การสอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนา 
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประซาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสมและเต็มตาม
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ศักยภาพ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ  เข้าสู่สังคม    
ผู้สูงวัย  

7. การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มี   
ความต้องการจ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
1. ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า 

2. ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ   
เป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน  
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะใน
การด าเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ 
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลก

ในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดชั้นสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นใน   
แต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
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3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน  
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท   
ของพ้ืนที่ 

4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา     
ปีที่ 1 – 3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ        
ของชุมชน 

4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และ
สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา      
และการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน์   “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน”  

พันธกิจ   
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเ้รียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที ่21  
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม  
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล (Digital Technology) 

ผลสัมฤทธิ์และเป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน 
1. ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมถึงผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษ    

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการศึกษาสอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมทักษะที่จ าเป็น          
ในศตวรรษท่ี 21 

3. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและ    
มีมาตรฐาน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะ ความเป็นเลิศทางวิชาการค เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประเทศ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
กลยุทธ์ของหน่วยงำน 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

    1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดยเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาในการเข้าถึงการศึกษา ฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss Recovery) ให้กับ
ผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน  
    2. เสริมสร้างระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐานความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
    3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการที่ค้นพบจากการ
ปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
    4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
    5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน พร้อมกับการเสริมทักษะการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการใหความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
    6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning) มีการวัด และประเมินผลในชั้นเรียน 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถนะของผู้เรียน (Assessment for Learning) ทุกระดับ 
    7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง ห่างไกล และถิ่นทุรกันดาร 
    8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
    9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา  
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6. แผนพัฒนำจังหวัดขอนแก่น 
วิสัยทัศน์   
 “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยง อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”  
พันธกิจ   

   1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ 

ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City MICE City 

เป้ำประสงค์ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
    1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
    2. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
    3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

 4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสรมิสร้างความเข้มแข็งในการ       
บริหารจดัการ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
และเชื่อมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City และเมือง

แห่งการประชุมสัมมนา Meeting , Incentive Travel , Conventions , Exhibitions : MICE City ) 

7. แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2562 - 2565 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ขอนแก่น ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2562 – 2565  ดังต่อไปนี้ 
 วิสัยทัศน์   
 “จังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งการศึกษา ประชากรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ      
1. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากรได้รับโอกาสทาง 

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
2. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากร ด ารงชีวิตอย่างมี 

ความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากรอย่างมีคุณภาพ และมี   

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 



๓๙ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน หนว่ยงานทางการศึกษา จัดการการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 
     เป้ำประสงค์   

1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
2. ประชากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตาม 

มาตรฐานวิชาชีพ 
5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน จัดการศึกษา มุ่งสู่แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 

 ยุทธศำสตร์   
 1. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 2. การพัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   
 5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

และจุดเน้นของนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและของประเทศชำติ 
        ผู้เรียนที่เข้ำร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน ในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง  
และภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 
     กำรด ำเนินงำน 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2564 สามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ภายใต้มาตรการ
การป้อง 
กันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19) โดยแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และ
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด มอบหมายครูเข้าอบรมโรงเรียนผ่านระบบ ZOOM เชิญวิทยากรจาก ปปส.ภาค 4  ให้
ความรู้ภัยเกี่ยวกับยาเสพติด ภัยจากอาชญากรรมไซเบอร์ ภัยจากการถูกคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  และศูนย์
สุขภาพเขตท่ี 7 อ าเภอเมืองขอนแก่น ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษระในการด ารงชีวิตให้
ปลอดภัยจากภัย ทุกรูปแบบ และวิทยากรจากศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 และจากศูนย์ปัญญาภิวัฒน์ 
จังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาครู CLT     สู่ทักษะอาชีพของผู้เรียน
, การพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ฉลาดรู้ (PISA) ในการเตรียมความพร้อม ทักษะชีวิต   สู่ทักษะอาชีพ ในอนาคต
และบูรณาการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ครูผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือน าไป  บูรณาการจัดการเรียนการ
สอนการป้องกันภัยคุกคาม ดังนี้  
          1. ภัยยาเสพติด   
          2. ภัยความรุนแรง เกิดจากการท าร้ายทางกายและจิตใจ   
          3. ภัยพิบัติต่าง ๆ   
          4. ภัยอุบัติเหตุ  
          5. ภัยโรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   
          6.ฝุ่น PM 2.5   
          7. การค้ามนุษย์   
          8. การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  
          9. อาชญากรรมไซเบอร์ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้น 
   ปัญหำ อุปสรรค 
          การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ไม่สามารถด าเนินการตามแผน         
ที่ก าหนดไว้โดยปรับรูปแบบและวิธีการด าเนินงานตามที่ สพฐ ก าหนด 
 
 
 



๔๑ 
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กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    1. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญำ 
        กำรด ำเนินงำน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีโครงการพัฒนาคุณภาพศึกษา 
ปฐมวัย ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย มีแนวทางการด าเนินงาน เน้นพัฒนาครูผู้สอน 
เพ่ือปรับเปลี่ยนครูให้ครูมีบทบาทส าคัญและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จากครูผู้สอนปรับมา
เป็นผู้ชี้แนะช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นผู้สังเกต ร่วมเรียนรู้ไปกับเด็ก และเชื่อมโยงความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ กลุ่มงานการศึกษาปฐมวัย   
ได้วางแผนการนิเทศพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ดังนี้  
  ๑.1 เพ่ือศึกษาต้นทุนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค         
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในรูปแบบ Online ของสถานศึกษา 
  1.๒ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค                    
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ในรูปแบบ Online ร่วมกับสถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือ 

 วิธีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ได้ด าเนินการตามแผน     
การนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดยด าเนินการตามกระบวนการ SSI Model 

                                  SSI Model “ลูกรัก หนูท ำได้” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนินงานตามแผนการนิ เทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยในช่วงสถานการณ์                 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19) มีข้ันตอนการด าเนินงาน  ๓ ขั้นตอน ดังนี้ 
ระยะที่ 1 : ศึกษาต้นทุน  มีกิจกรรม ดังนี้ 
 -  ส ารวจข้อมูลพื้นฐานความต้องการพัฒนา 
 - การเยี่ยมชั้นเรียน (สถานการณ์ปกติ) 
 - จัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียน (โรงเรียน 1 ใน 100)                                                                                                                  
ระยะที่ 2 : ร่วมหุ้นพัฒนา มีกิจกรรม ดังนี้ 
 - นิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์สู่มาตรฐาน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
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 - ด าเนินการตามวงจรการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) และวงจร PAOR (สถานการณ์ปกติ) 
 - คลินิกปฐมวัยออนไลน์ (สถานการณ์โควิด) 
 พัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย 
  (1) สร้างครูต้นแบบโดยใช้วงจรการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ตามมาตรฐานห้องเรียน        

แต่ละนวัตกรรม 
  (2) อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตและใช้สื่อส าหรับเด็กปฐมวัย 
  (3) ศูนย์สื่อปฐมวัยออนไลน์ 
   -  ประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยทุกนวัตกรรม  
   -  ระยะเวลาประชุมปฏิบัติฯ 2 ครั้งๆ ละ 1 วัน จ านวน 26 คน 
   -  จัดพิมพ์คู่มือการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ต้นฉบับ จ านวน 40 เล่ม 
   -  จัดท ายูทปู ECH_KK1 CHANNEL 
(ช่องสื่อออนไลน์ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกนวัตกรรม) 
  - ประชุมปฏิบัติการจัดท า Website : sornorpromt@kkzone1.go.th  
  - ระยะเวลาประชุมปฏิบัติฯ 3 ครั้งๆละ 1 วัน จ านวน 10 คน 
ระยะที่ 3 : เพิ่มมูลค่าผลผลิต มีกิจกรรม ดังนี้ 
พัฒนำห้องเรียนมำตรฐำนตำมเกณฑ์ของแต่ละนวัตกรรม 
   - ด้านการบริหารจัดการศึกษา(ผู้บริหาร) 
   - ด้านการจัดประสบการณ์ (ครู)  
   - ด้านคุณภาพผู้เรียน (เด็ก) 
   - ประเมินห้องเรียนคุณภาพปฐมวัยตามเกณฑ์ที่ก าหนด (ทุกนวัตกรรม) 
   - ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   - คัดเลือกและน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
   - กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) 
ระยะที่ 4 สรุปรายงานโครงการ 

  ปัญหำ อุปสรรค 
         จากการด าเนินงานปีการศึกษาที่ผ่านมานั้น พบว่า ปัญหาในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย คือ การ
จัดประสบการณ์ของครูผู้สอน ที่ยังไม่เข้าถึงศาสตร์การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย เนื่องจากครูส่วนหนึ่ง
ไม่ได้จบการศึกษาตรงตามวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย และไม่มีประสบการณ์สอนด้านนี้มา จึงท าให้การจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยไม่หลากหลายครอบคลุมทุกกิจกรรม 

   2.  นักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
        กำรด ำเนินงำน 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยมีแนวทางพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดังนี้  
            2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัด          
            2.2 สร้างรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัด  
            2.3 แจ้งสถานศึกษาในสังกัดน ารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่การปฏิบัติจริง 
ในสถานศึกษา  
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            2.4 สถานศึกษาประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ ทั้งนี้รูปแบบการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัด ประกอบด้วย 19 กิจกรรม ได้แก่ พ่ีน้องร้องเพลงชาติ 
เก่งกาจพาท่องวัด จัดวิถีพุทธโรงเรียน เวียนได้คืนของหาย ท าดีได้รางวัล สานฝันสร้ างวินัย แต่งกายดีมีรางวัล 
สร้างฝันใฝ่เรียนรู้  รู้คิดง่ายนิดเดียว ชวนเที่ยวไอซีที  มีเงินรู้จ่ายคล่อง ชวนท่องครัวรั้วกินได้  ให้แต้มรู้ที่มา     
หนูจ๋าหนูท าได้ ภาษาไทยน่ารู้ หนูรักษ์ความเป็นไทย สร้างให้โรงเรียนน่าอยู่ ดูพี่ช่วยสอนน้อง พาท่องโลกนิทาน 
   ปัญหำ อุปสรรค 
           ขาดงบประมาณในการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

    3.  ครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและยกระดับ 
ควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
        กำรด ำเนินงำน 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีนวัตกรรมในการน ามาพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษโดยน า Boot Camp Turbo มาเน้นนวัตกรรมในการพัฒนาโดยยึดตามกรอบมาตรฐานทางภาษา 
CEFR และน ามาปรับรูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Application 
Zoom, Google Meet และ Line Meeting จ านวน 150 คน เพ่ือยกระดับทักษะภาษาอังกฤษในด้านการฟัง 
ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและเขียนโดยมีเทคนิคการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งแบบ Online and On Site  
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานทางภาษา  CEFR เพ่ือให้ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
   ปัญหำ อุปสรรค 
            เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 การด าเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ประจ าปีงบประมาณ 2564 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่
ก าหนด จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบออนไลน์ โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Application Zoom, 
Google Meet และ Line Meeting 

   4.  สถำนศึกษำที่สอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรอ่ำนคณิตศำสตร์                         
และวิทยำศำสตร์ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA  
      กำรด ำเนินงำน 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการได้ใช้ วงจรคุรภาพเดมม่ิง  PDCA  
ขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าว รายละเอียดดังนี้ ขั้น การวางแผน Plan ผู้รับผิดชอบได้จัดท าโครงการขับเคลื่อน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบ จัดประชุมทางออนไลน์ เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจ  
กับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จัดท าแผน การพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้น DO 
ด าเนินงาน ตามกิจกรรมย่อยในโครงการ ประกอบด้วย  
          4.1 การประชุมจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา กับผู้อ านวยการโรงเรียนประเด็น
การขับเคลื่อนเตรียมสอบ PISA  
         4.2 จัดท าแผนโรงเรียนคุณภาพห้าดาว กิจกรรม เกี่ยวกับ PISA  
         4.3 ประชุมออนไลน์จ านวน 3 ครั้ง สื่อสารกับคุณครู ผู้อ านวยการโรงเรียนเรื่องการเตรียมสอบ PISA   
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         4.4 ขั้น C  การนิเทศติดตาม โดยการนิเทศออนไลน์ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์
ประจ ากลุ่มพ้ืนที่  ตลอดปีการศึกษา 2564 ขั้น A  น าผลจากการนิ เทศมาสะท้อน พบว่า ให้ พัฒนาครู            
โรงเรียนขยายโอกาสในวันที่ 28  กันยายน 2564 แบบออนไลน์ ในสาระ วิทย์ คณิต ไทย และครูวิชาการ   
โรงเรียนละ  4 คน  เพ่ือฝึกทักษะการท าข้อสอบ  PISA 
    ปัญหำ อุปสรรค 
         ปัญหาระดับเขตพ้ืนที่ ไม่มี แต่ปัญหาที่พบและท าให้การท างานล่าช้าคือการสื่อสารจาก ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ประชุม Conference ล่าช้าเกินไป 

     5. สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงสมดุลทุกด้ำนและมีกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำพหุปัญญำ
รำยบุคคล 
         กำรด ำเนินงำน 
            การส่งเสริมกิจกรรมในหลักสูตรโดย การประชุมชี้แจงออนไลน์ สื่อสารสร้างความเข้าใจ จ านวน 4 ครั้ง 
ตลอดปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
            5.1 ครูจัดการเรียนสนองตามกรอบการประชุมชี้แจง ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารที่เขตพ้ืนที่ส่งให้  ทาง
สื่อเทคโนโลยีอาทิ ไลน์  
            5.2 ด าเนินจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวพหุปัญญา  
            5.3 รับการนิเทศออนไลน์จากศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มพ้ืนที่  
            5.4  สรุปรายงานโครงการ   
            5.5 จัดกิจกรรม PLC  ยกย่องเสริมแรง โรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จ านวน 8 โรงเรียน ที่เป็นต้นแบบ          
โดยบูรณาการกับโครงการงานหลักสูตร เนื่องด้วยไม่มีงบประมาณในกี่ด าเนินงานทั้งปีการศึกษา  
            5.6 เกิดชิ้นงานจากผู้เรียนที่หลากหลายครบทั้ง 9 ด้าน   
       ปัญหำ  อุปสรรค 
           การด าเนินการไม่ต่อเนื่อง เพราะผู้เรียนเรียนออนไลน์ มี่การเตรียมความพร้อมมาก่อนในด้านการรับมือ
อย่างกะทันหัน     

     6. ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอำชีพในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรประกอบอำชีพ 
กำรด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่ำงสอดคล้อง ตำมสภำพควำมต้องกำรและบริบทของแต่ละพื้นที่ 
ตลอดจนควำมท้ำทำยที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  
           6.1  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ ปีท่ี 1 – 6  
                  กำรด ำเนินงำน 
                      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท ากรอบหลักสูตรตามโครงการ
ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท า ประจ าปีงบประมาณ 2564 ให้สถานศึกษาใช้เป็นแนว
ทางการในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการงานอาชีพตามความพร้อมของโรงเรียน เข้าในหลักสูตร
สถานศึกษาทุกโรงเรียนมีกระบวนการด าเนินงานและผลการด าเนินการนิเทศ ติดตาม การใช้บูรณาการในการจัด  
การเรียนการสอน 
         ปัญหำ  อุปสรรค 
            1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 
            2) จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
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        6.2  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ ปีท่ี 1 – 3 
               กำรด ำเนินงำน  
                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการโครงการตลาดนัดวิชาการแนะ
แนวเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท า ประจ าปี 2564 กิจกรรมการจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
ได้แก่ ฐานช่างตัดผม, ฐาน ช่างเสริมสวย, ฐานการตัดเย็บเสื้อผ้า และ ฐานนวดแผนไทย ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยให้ทุกโรงเรียนน าไปบูรณาการในการเรียนการสอนทุก
ระดับชั้น 
       ปัญหำ  อุปสรรค 
           1) งบประมาณส าหรับขับเคลื่อนโครงการฯ ค่อนข้างจ ากัดท าให้นักเรียนที่สนใจขาดแรงจูงใจใและขาด
ความมั่นใจในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
           2) นักเรียนอายุประมาณ 15 ปี ท าให้วุฒิภาวะในการตัดสินใจอยู่กับผู้ปกครองเป็นหลัก และยังไม่รู้
ทิศทาง ที่ชัดเจนของตนเองว่าต้องการประกอบอาชีพอะไร 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ทำงกำรศึกษำ 

1. อัตรำกำรเข้ำเรียนของผู้เรียนแต่ละระดับกำรศึกษำต่อประชำกรกลุ่มอำยุ 
1.1 ประชำกรวัยเรียนที่มีอำยุถึงเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 
     กำรด ำเนินงำน 

                  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ 
ด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยมีกิจกรรม ดังนี้  
                  1) แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ของ สพป.
ขอนแก่น เขต 1  และทั้งนี้ สพป.ขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดได้ด าเนินการตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของ สพฐ. ตามบทบาทและหน้าที่   
                  2)  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประสานขอข้อมูลเด็กที่เกิดปี 2557 ที่จะเข้าเรียนในปีการศึกษา 
2564 จากอ าเภอเมืองขอนแก่น ,อ าเภอบ้านฝางและอ าเภอพระยืน และขอข้อมูลเด็กท่ีเกิดปี 2557 ที่เข้าเรียน
ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 จากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส านักงานเทศบาลนครขอนแก่น และโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อเป็นข้อมูลในการติดตามเด็กเข้าเรียนชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2564  
                  3) แจ้งโรงเรียนในสังกัดติดตามเด็กที่เกิดปี 2557 ตาม ทร.14 ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน          
ในสังกัด และรายงานการรับนักเรียนมายัง สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมกับแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ติดตามเด็ก          
ในเขตพ้ืนที่บริการที่ไปเข้าเรียนนอกเขตพ้ืนที่บริการ   
                  4) การติดตามเด็กในเขตพ้ืนที่บริการที่ไปเข้าเรียนในหน่วยงานการศึกษาอ่ืน และนอกเขตพ้ืนที่
บริการ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1   
                  5)  โรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ติดป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนผ่าน    
หอกระจายเสียงของผู้น าชุมชน ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Application Line และเพจของโรงเรียน พร้อมกับ                
ออกหน่วยบริการการรับสมัครนักเรียนในชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง 
 
 



๔๖ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

    ปัญหำ อุปสรรค 
    1) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)    
    2) การย้ายถิ่นฐาน ที่ท างานของผู้ปกครอง และไม่แจ้งข้อมูลแก่ผู้น าหมู่บ้าน หรือนายทะเบียน

ท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถติดตามเด็กมาเข้าเรียนได้  
             3)  ปัญหาการหย่าร้างของผู้ปกครองท าให้เกิดการพาเด็กออกนอกพ้ืนที่และไม่สามารถติดตาม   
ข้อมูลได้   
             4)  ไม่ได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ  ท าให้ไม่สามารถติดตามเด็กในพ้ืนที่
บริการที่ไปเข้าเรียนที่สถานศึกษานอกสังกัด สพฐ. ได้    
             5) การเปลี่ยนชื่อสกุลของนักเรียนท าให้ข้อมูลปัจจุบันคลาดเคลื่อน ไม่ถูกต้อง    
     2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบหลัดสูตรในปีกำรศึกษำ 2563 ได้ศึกษำต่อชั้นมัธยมศึกษำ     
ปีท่ี 1  
           กำรด ำเนินงำน 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ด าเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้   
            1) แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. และประกาศนโยบายและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1  
            2) สพป.ขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. 
ตั้งแต่การจัดท าร่างแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอ ศธจ.ขอนแก่น พิจารณา
แต่งตั้งการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน การแจ้งประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษา
ต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับและให้โรงเรียนแจ้งประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษา
ต่อระหว่างสถานศึกษาและให้โรงเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนที่จะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทราบ
ล่วงหน้า 1 ปี  
           3) จัดท าและประกาศเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาในสังกัดครอบคลุมทุกหมู่บ้านทุกพ้ืนที่ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของ สพป.ขอนแก่น เขต 1   
          4) โรงเรียนน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ของสถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้เรียนรู้และรับข้อมูลเกีย่วกับการศึกษาต่อ   
          5) โรงเรียนจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียน โดยให้โรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษามาแนะแนวการศึกษาต่อ   
          6) โรงเรียนจัดกิจกรรมติวเตรียมตัวสอบเข้าเรียน ม. 1  
          7) โรงเรียนติดตามดูแลการสมัครเรียน การสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนในสังกัด   
          8) โรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ติดป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนผ่านหอกระจาย
เสียงของผู้น าชุมชน ประชาสัมพันธ์ ผ่าน Application Line และเพจของโรงเรียน พร้อมกับออกหน่วยบริการ
การรบัสมัครนักเรียนในชุมชนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

    ปัญหำ อุปสรรค 
 1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)      

          2) การสื่อสารที่ต้องใช้เทคโนโลยีระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์ที่ใช้สื่อสาร ระบบออนไลน์ของโรงเรียน     
ที่รับสมัคร ความเสถียรของเครือข่าย  ความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองในการใช้ระบบเทคโนโลยี ตลอดจน
อุปกรณ์  ที่ผู้ปกครองไม่สามารถจัดหามารับรองในการด าเนินการในด้านการศึกษาต่อได้เต็มที่  
         3) การย้ายภูมิล าเนาหรือย้ายที่ท างานของผู้ปกครองและน าเด็กไปด้วย และไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ การติดต่อ
ประสานระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง    

กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   1. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและตระหนักในกำรอณุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
       กำรด ำเนินงำน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดท าโครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ 
ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนด าเนินการ          
ตามนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
น าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยา
ฆ่าแมลง การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีการส่ งเสริมคัดแยก
ขยะในชุมชนมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้    
มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ปัญหำ  อุปสรรค 
         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ท าให้ส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนไม่สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมเต็มรูปแบบได้ 

นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
     โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล (1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ) 
        กำรด ำเนินงำน 
            โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1         
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดภาพความส าเร็จ
ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล คือ เป็นโรงเรียนที่ให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันอย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ดนตรี กีฬา ศิลปะ และจิตสาธารณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความพร้อมด้านกายภาพ    
สิ่งอ านวยความสะดวก วัสดุครุภัณฑ์ สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เป็นโรงเรียนที่เน้นการพัฒนาพ้ืนฐานด้านอาชีพ และ
การเป็น “โรงเรียนของชุมชน” ที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่นและบริการโรงเรียนเครือข่ายและชุมชนอย่างเข้มแข็ง 
ดังนี้ 
      1. สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และหลากหลาย สอดคล้องกับบริบท        
ของสถานศึกษา 



๔๘ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

      2. สถานศึกษามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือแบบผสมผสาน เป็น
ตามบริบทของสถานศึกษา และด้านโภชนาการ ผู้เรียนได้รับการจัดสรรด้านอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม           
ให้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน และนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษามีสุขภาพที่ดี และมี
ความสะอาด และปลอดภัย เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  
       3. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลในสังกัด มีความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความโปร่งใส       
ในการด าเนินงานของสถานศึกษา (ITA) และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย 
เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน และชุมชน  
        4. โรงเรียน มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ สิ่งอ านวยความสะดวก มีคุณภาพด้านสภาพแวดล้อมแหล่งเรยีนรู้           
มีบรรยากาศอบอุ่น ปลอดภัย ทันสมัย และมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้           
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน มีความโดดเด่นในการ          
เป็นโรงเรียนหลักที่สามารถในการให้บริการโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความ
พร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัยเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ผ่านการมี
ส่วนร่วม ทั้งร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
       5. นักเรียน มีสติปัญญา สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีทัศนคติที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย        
มีทักษะชีวิตที่ดี มีความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ มีทักษะด้านเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ มีทักษะด้าน
ภาษา มีสมรรถนะที่ส าคัญมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะด้านอาชีพ นักเรียนได้รับโอกาสและเข้าถึง        
การบริการและสวัสดิการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นธรรม มีทักษะในการแสวงหาความรู้ รอบรู้เทคโนโลยี  
       6. ครู มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการมีความคิด
สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน มีจรรยาบรรณ มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้วัสดุ สื่ออุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ส่งเสริมความ
กระตือรือร้นใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (PLC) อย่างต่อเนื่อง  
       7. ผู้บริหาร มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการ          
มีภาวะผู้น า ยอมรับการเปลี่ยนแปลง มีทักษะการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความคิด
สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด ต่อคุณภาพ
ผู้เรียน ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งสมรรถนะ ศักยภาพและความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอน  
  8. สถานศึกษาได้รับการยอมรับ เชื่อถือต่อคุณภาพของสถานศึกษา ครู และผู้บริหาร และทุกภาคส่วน           
ทั้งเอกชน บ้าน วัด สถานศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษา ให้ความสนใจต่อการ                     
จัดการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบท และสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการด าเนินงานการจัดการศึกษาเสมือนเป็นเจ้าของสถานศึกษา ได้รับความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษา 
    ปัญหำ อุปสรรค 
         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ท าให้สถานศึกษา
ไม่ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไม่ครอบคลุมตัวชี้วัดตามหลักสูตร ท าให้
ผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ไม่ครอบคลุมสมรรถนะตามหลักสูตร 
 



๔๙ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

จุดเน้นของนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
   1.  จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนและปฏิรูปกำรเรียนรู้จำกรูปแบบ Passive Learning                          
เป็น Active Learning ผู้เรียนในทุกระดับช้ัน 
      กำรด ำเนินงำน 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ด าเนินการโครงการและกิจกรรม ดังนี้         

          1)  โครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
          2)  คัดเลือกโรงเรียนแกนน า 10 โรงเรียน จากพ้ืนที่การศึกษา 10 กลุ่ม ครบทั้ง 3 อ าเภอ คือ  
อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอพระยืน น ามาพัฒนาการจัดการะบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน        
โดยการอบรมออนไลน์ และนิเทศติดตามออนไลน์ 

 3)  โรงเรียนปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ที่โรงเรียนตนเอง ตลอดปีการศึกษาที่ 1/2564 และต้นปี 
การศึกษาท่ี 2/2564  
          4)  โรงเรียนถอดความรู้ หนึ่งวันแลกเปลี่ยนวิธีปฏบิัติที่ดี 

 5)  โรงเรียนจัดท าวิธปีฏิบัติที่ดีของโรงเรยีน ส่งส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 6) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 น าวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนแกนน า  

10 โรงเรียน น าเสนอแก่ 152 โรงเรียน จ านวน 2 ครั้ง โดยการจัดประชุมออนไลน์   
          7) มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนครูที่น าเสนอ เผยแพร่ผลงานโรงเรียนต้นแบบทั้ง 10 โรงเรียน 
เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี  
          8) นิเทศออนไลน์ติดตาม 152 โรงเรียน โดยศึกษานิเทศประจ ากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และสรุปรายงานผลการนิเทศ      
     ปัญหำ  อุปสรรค  ไม่มี 

     2. กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีทักษะควำมรู้และควำมช ำนำญในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน มีมำตรฐำนวิชำชีพ และ/หรือสมรรถนะของครูยุคใหม่ 
         กำรด ำเนินงำน 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จัดท าโครงการอบรมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา หลักสูตรให้สอดคล้องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  เน้นการอบรมออนไลน์สื่อ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดอบรมแยกเป็นรุ่นละไม่เกิน 50 คน การพัฒนาทักษะความรู้และความช านาญใน
การจัดการเรียนการสอน ด้านการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนรู้การวัดประเมินผลและการใช้สื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ที่เน้นการเรยีนรู้
เชิงรุก ทักษะการสร้างสรรค์การวิจัย และนวัตกรรมและการสร้างผลงานทางวิชาการ การบริหารจัดการศึกษาและการนิเทศ
การศึกษาการใช้เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง (Applying) การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล                  
และปัญญาประดิษฐ์ เปลี่ยนบทบาทจาก "ครูผู้สอน" เป็น "Coach" จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในแต่ละวิชา 
และประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่าง ทั้งจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ต่าง ๆ  และหน่วยงานภายใน ภายนอก ในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ศึกษาพัฒนา
เพ่ิมเติมตามบริบท เพ่ือเป็นการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง  
        ปัญหำ อุปสรรค 
           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้รูปแบบการอบรมพัฒนาจากเดิม Face to Face เป็นการอบรมในรูปแบบ ออนไลน์ ส่งผลให้ผลลัพธ์ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ
ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้   



 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๒  

การพัฒนาการศึกษา 
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ส่วนท่ี 2    
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 1 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“องค์กรชั้นน ำ ที่จัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน มีควำมเสมอภำค ด้ำนโอกำส และด้ำนคุณภำพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

วัฒนธรรมองค์กร ACTIVES “วัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ผูกพัน กระตือรือร้น ร่วมมือ สร้ำงสรรค์     
พัฒนำงำน รวดเร็ว แม่นย ำ เปี่ยมคุณธรรมจริยธรรม”  
  A = Alliance     ผูกพัน 
  C = Collaboration  กำรท ำงำนร่วมกัน 
  T = Trust   เชื่อถือไว้วำงใจ 
   I = Innovation   พัฒนำงำนด้วยวิธีกำรใหม่ ๆ 
  V = Value   เพ่ิมคุณค่ำให้กับตนเองและสังคม 
  E = Ethic   จริยธรรม คุณธรรม 
  S = Speed   ท ำงำนด้วยควำมรวดเร็วและแม่นย ำ 
 ค่านิยมร่วม คือหลักกำรและพฤติกรรมชี้น ำที่สื่อถึงควำมคำดหวังที่เป็นเป้ำหมำยสูงสุดของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี้ “SOCOME” 

S = Service Mind   หมายถึง   จิตบริการ 
           O = Organize   หมายถึง  พัฒนางานเป็นระบบ 
           C = Collaboration  หมายถึง  ทุกองคาพยพมีส่วนร่วม 
  O = Openly   หมายถึง  เน้นกระบวนการตรวจสอบ 
  M = Mastery/Expertise  หมายถึง  รอบรู้วิชาชีพ 
  E = Excellence   หมายถึง  ภารกิจสู่ความเป็นเลิศ 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึง

ประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร 
3. พัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภำพ 

4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 



๕๑ 
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5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นครู และรวมทั้งส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบการนิเทศที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยใช้การวิจัย
และนวัตกรรมเป็นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความ
ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
รองรับวิถีชีวิตใหม่โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เป้ำประสงค์ 
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์และ

สมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร 
3. นักเรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา เทคโนโลยีดิจิทัล    

มีจิตวิญญาณความเป็นครู และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอนและระบบการนิเทศ โดยใช้การวิจัยและ

นวัตกรรมเป็นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6. มีกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ ได้รับควำมปลอดภัย

จำกภัยพิบัติ ภัยคุกคำมทุกรูปแบบ ตลอดทั้งกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ       

วิถชีีวิตใหม่ 

           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน า ที่จัดการศึกษาให้
ผู้เรียน มีความเสมอภาค ด้านโอกาส และด้านคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ ก ำหนดนโยบำยส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย 
          1) ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหา ให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
ให้รู้เท่าทันภัยทางด้านเทคโนโลยี และสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
          2) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก ภายในอาคารเรียน ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ 
ที่ดี มีบรรยากาศที่ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ และมีความปลอดภัย 
          3) ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณูปโภคหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด เพียงพอ อยู่ในสภาพดี 
ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนโอกำส 
         1) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 



๕๒ 
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         2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาทุกคน และเข้าถึงบริการทาง
การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกันจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ สามารถศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  
         3) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ  
         4) ส่งเสริมให้เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
         1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และ
สติปัญญา มีวินัย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิของผู้อ่ืนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่
ส าคัญตามหลักสูตร          
         3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
สมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร 
         4) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนชั้น ป.1-3 อ่าน เขียน ค าพ้ืนฐานได้ตามระดับชั้น 
และส่งเสริมการคัดลายมือสวย 
         5) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ตามค าพ้ืนฐานได้เหมาะสมกับระดับชั้น  
         6) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง มีทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล มีทักษะด้านการคิดเชิงนวัตกรรม มีความเป็นนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน การศึกษาต่อ
เพ่ือการมีงานท า 
         7) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลการทดสอบสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
         8) ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) โดยใช้กระบวนการ
ลูกเสือ 
         9) พัฒนาครู ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยใช้  การวิจัยและนวัตกรรมเป็น
ฐาน มีความรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นครูมีวิถีชีวิตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ                          
        1) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
        2) ส่งเสริมการบริหารจัดการหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและเครือข่าย        
        3) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนที่สามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยรูปแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม



 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๓ 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ส่วนท่ี 3  
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการตามงบประมาณที่คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน คือ งบรายจ่ายประจ า และงบพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. งบรำยจ่ำยประจ ำ  จ ำนวน 3,100,000 บำท  (สำมล้ำนหนึ่งแสนบำทถ้วน) 
      แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ปี พ.ศ. 2565 (งบรำยจ่ำยประจ ำ) 

     หมำยเหตุ    รายการ ก 1 – 9 และรายการ ข 1 – 5  การใช้จ่ายงบประมาณให้ถัวจ่ายทุกรายการ 
                         รายการ ก 10 ให้เสนอผ่านกลุม่นโยบายและแผนเพื่อขอให้ ผอ.สพป.ขก. 1 พิจารณาอนุมัต ิ

ที ่ รำยกำร 
ใช้จริงงบประมำณ      

ปี พ.ศ. 2564 
จัดสรรงบประมำณ      

ปี พ.ศ. 2565 
ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 123,791 250,000 
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 103,495.35 100,000 
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 214,701.55 100,000 
4 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 3,600 3,600 
5 วัสดุส านักงาน 191,235 150,000 
6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 159,506.41 200,000 
7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประกัน) - 8,000 
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 9,522 30,000 
9 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (5ราย) 611,774.20 615,000 

10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ าเป็น (ส ารองจ่าย) 722,057 933,400 
 รวม 2,139,682.51 1,651,000 

ข. ค่าสาธารณูปโภค    
1 ค่าไฟฟ้า 850,321.72 500,000 
2 ค่าน้ าประปา 69,742.83 20,000 
3 ค่าโทรศัพท์ 31,843.19 35,000 
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 49,295 50,000 
5 ค่าอินเทอร์เน็ต 106,144 75,000 
  รวม 1,107,346.74 710,000 

รวมทั้งสิ้น 3,247,029.25 3,100,000 



๕๔ 
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2. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 1,900,000 บำท 

โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ของ กลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย งบประมำณ หมำยเหตุ 

1 กลุ่มอ านวยการ 150,000  

2 กลุ่มนโยบายและแผน 200,000  

3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 120,000  

4 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 100,000  

5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 450,000  

6 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 500,000  

7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 130,000  

8 หน่วยตรวจสอบภายใน 30,000  

9 กลุ่มกฎหมายและคดี 20,000  

10 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 200,000  

รวมทั้งสิ้น 1,900,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

55 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด 
อ ำนวยกำร มีจ ำนวน 8 โครงกำร ดังนี้     ด้าน

ประสิทธิภาพ 
มฐ.1,3 

KRS 5,6,9        
  

 1 โครงการ KKZone 1  5,000   5,000   ชโลทร กองพันธ์ 
 2 การพัฒนามาตรฐานส านักงาน 14,400 8,800 5,600    นฤมล น้อยวัน 
 3. จัดท าค ารับรองฯ 30,000 20,700 9,300    นฤมล น้อยวัน 
 4. การสื่อสารแลประชาสัมพันธ์ 25,000  20,000 5,000   ชญาณัณภ์ ไชยโก 
 5. วันส าคัญและงานพิธี 20,000  14,000 6,000   วรรณโสภา      

สามหาดไทย 
 6. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ 33,600  33,600    วรรณโสภา 
 7. การอบรมควบคุมภายใน 10,000  10,000    วรรณโสภา 
 8. ทบทวนการใช้ ระบบ AMSS++ 12,000  12,000    สมคิด เมืองสอน 

รวมทั้งสิ้น 150,000 29,500 104,500 16,000    

นโยบำยฯ มีจ ำนวน 3 โครงกำร ดังนี้  
  

   ด้าน
ประสิทธิภาพ 

มฐ.1,2  
ITA O10 

 

 1. ขับเคลื่อนงานนโยบายและแผนฯ 130,000 10,000 110,800 9,200   ณิชชารีย ์

 2. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 40,000 40,000     สารภี 
 3. ติดตาม ประเมินผล ทั้งระบบ 30,000 4,800 23,700 1,500   รติตา    

รวมทั้งสิ้น 200,000 54,800 134,500 10,700    



๕๖ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด 
ICT มีจ ำนวน 1 โครงกำร ดังนี้ 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 
120,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
100,000 

ด้านคุณภาพ 
ด้าน

ประสิทธิภาพ 

มฐ1 
ITA O8 
KRS 10 

อุทัมพรพัต         
สุคนธาภิพัฒนกุล 

รวมทั้งสิ้น 120,000 10,000 10,000 100,000    
กำรเงินฯ มีจ ำนวน 1 โครงกำร ดังนี้ 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตร    
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ 

 
100,000 

 

 
 

 
94,000 

 
6,000 

ด้านคุณภาพ 
ด้าน

ประสิทธิภาพ 

ITA O13  
 

ธฤษวรรณ  แสนธิ 
พรเลขา       

วัชระศุภรณ์ 
รวมทั้งสิ้น 100,000  94,000 6,000    

บุคคล มีจ ำนวน 12 โครงกำร ดังนี้     ด้านโอกาส 
ประสิทธิภาพ 

 วิจิตร  มูลแวง 

 1. วางแผนอัตราก าลังข้าราชการและเกลี่ย
อัตราก าลัง 

14,000  14,000  ด้านโอกาส  วีระชาติ โสภา 
นฤมล แหวะสอน 

 2. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน สอบ
คัดเลือก  

90,000  90,000  ด้านโอกาส  อุดมลักษณ์ 
นพภาภรณ์ 

 3. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่ง
บุคลากรและลูกจ้างชั่วคราว 

53,000  53,000  ด้านคุณภาพ ตชว.3.4 นฤมล แหวะสอน 
กิตติมา 

 4. เสริมสร้างคุณภาพและคุณคา่ชีวิต และมอบ
เกียรติคุณบัตร 

24,000  24,000  ด้านโอกาส  อรอนงค์ 
นิ่มนวล 

 5. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจและพิธีมอบ
เครื่องราชย์ 

12,000  12,000  ด้านโอกาส   วชิรา ชื่นใจ 

 6. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ 73,000  73,000  ด้านโอกาส  อรอนงค์ ศรีชัย 



๕๗ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด 
บุคคล(ต่อ) 7. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 21,000  21,000  ด้านคุณภาพ  ณัฐรินีย์ 

 8. การประกวดรางวันทรงคุณค่า สพฐ. 9,000  9,000  ด้านโอกาส  นิ่มนวล, ณัฐรินีย ์
 9. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรฯ 80,000  80,000    อรอนงค์, นิ่มนวล 
 10. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 34,000  34,000  ด้านคุณภาพ  อรอนงค์, ณัฐรินีย์ 
 11. พัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 10,000  10,000  ประสิทธิภาพ  อรอนงค์, ณัฐรินีย์ 
 12. เสริมสร้างพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรเพ่ือการประเมินต าแหน่งวิทยฐานะ 
30,000  30,000  ด้าน

ประสิทธิภาพ 
 วิระธรรม 

อรอนงค์ 
รวมทั้งสิ้น 450,000  450,000     

นิเทศฯ มีจ ำนวน 11 โครงกำร ดังนี้        
 1. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “โรงเรียน

วิถีพุทธ” 
 

10,000 
 

3,600 
 

6,000 
 

400 
 

ด้านคุณภาพ 
 สุขุมาล เค้าแคน 

พรชนก เหล่าเทพ 
 2. โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 20,000  18,000 2,000 ทั้ง 4 ด้าน  พงษ์ลัดดา 
 3. พัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถทางพหุ
ปัญญา 

 
 

26,600 

 
 

1,800 

 
 

22,800  

 
 

2,000 

คุณภาพ 
ประสิทธิภาพ 

 ฉวีวรรณ 
กีรติวิทย์ 

ชนกกาญจน์ 
 4. พัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

20,000 
 

3,500  
 

16,500  
 
 

โอกาส 
คุณภาพ 

 ฉวีวรรณ 
เพ็ญศิริ 

 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

 
33,740 

 
 

 
33,740 

 
 

ประสิทธิภาพ มาตรฐานเขต สุกัญญา 
สุขุมาล 

 6. นิเทศบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 

 
290,660 

 
290,660 

 
 

 
 

โอกาส 
คุณภาพ 

ตชว. 1,2 อุทุมพรพัฒ 
กีรติวิทย์ มิตรชัย 



๕๘ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด 
 7. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู่สถานศึกษา 
 

10,000 
 

1,000 
 

9,000 
 
 

 
ด้านโอกส 

 
ตชว.6 

สุกัญญา 

  8. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

 
 

23,150 

  
 

21,150 

 
 

2,000 

 
ด้านคุณภาพ 

 
สพฐ. 

สุเมธตา 
กรรณิการ์ 

ศิรดา 
 9. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA 

เตรียมความพร้อมผู้เรียนรับประเมิน PISA 
 

15,850 
  

15,000 
 

850 
ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ 3 

ตชว.11 
ศิรดา,กรรณิการ์ 

สุเมธตา 
 10. เพ่ิมศักยภาพของครู และบุคลากร

ทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

30,000 
 

14,400 
 

9,000 
 

6,600 
ด้านคุณภาพ ตชว.9 ศุภกานต์ 

วุฒิชาติ 
 11. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 
20,000  

  
14,300 5,700 ด้านโอกาส 

ด้านคุณภาพ 
ตชว.5 สุดสงวน 

กชพร 
รวมทั้งสิ้น 500,000 314,960 165,490 19,550    

ส่งเสริมฯ มีจ ำนวน 7 โครงกำร ดังนี ้        
 1. สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
 

30,000 
 

3,600 
 

26,400 
 ความ

ปลอดภัย 
ตชว. 26-29 เจษฎาภรณ์ 

ปุณิกา 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
 

10,000 
 

8,000 
 

1,350 
 

650 
ด้านโอกาส KRS 

ประเด็นที่ 3 
ละออ 

 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ปี 2565 

 
30,000 

 
3,600 

 
25,200 

 
1,200 

ความ
ปลอดภัย 
โอกาส 
คุณภาพ 

ตชว.1 ชูชาติ 



๕๙ 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด 
ส่งเสริมฯ 4. จัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการ   

มีงานท า 
 

15,000 
 

3,600 
 

10,200 
 

1,200 
โอกาส 
คุณภาพ 

 ชูชาติ 

 5. ฝึกอบรมสภานักเรียน 30,000 10,000 16,720 3,280 ด้านคุณภาพ  พัฒนา 
 6. อบรมครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 6,000  6,000  คุณภาพ  อรจิรา 
 7. เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพ

อาหารกลางวัน 
 

9,000 
 

7,200 
 

1,800 
  

ด้านคุณภาพ 
ตชว.16 
น.ผูตรวจ 

เจษฎาภรณ์ 

รวมทั้งสิ้น 130,000 36,000 87,670 6,330    
หน่วย

ตรวจสอบ
ภำยใน 

มีจ ำนวน 1 โครงกำร ดังนี้ 
โครงการติดตาม ตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา 

 
 

30,000 

 
 
 

 
 

30,000 

 ด้าน
ประสิทธิภาพ 

ตชว. 10.3 จรรยา ส าเริง 

รวมทั้งสิ้น 30,000  30,000     
กลุ่ม

กฎหมำยฯ 
มีจ ำนวน 1 โครงกำร ดังนี้ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 
 

20,000 

  
 

20,000 

 ทั้ง 4 ด้าน  ด.ต.โอภาส 

รวมทั้งสิ้น 20,000  20,000     
กลุ่ม

สถำนศึกษำ 
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับ
กลุ่มสถำนศึกษำ 

 
200,000 

   ทั้ง 4 ด้าน  นำยสมหวัง 
บุญสิทธิ์ +คณะ 

 1. สร้างความเข้าใจร่วมกัน   10.000     
 2. พัฒนากลุ่มเครือข่าย   190.000     

รวมทั้งสิ้น 200,000  200,000     
รวมทุกกลุ่ม 1,900,000 445,260 1,296,160 158,580    



60 
 

 

(1)โครงกำรกลุม่อ ำนวยกำร จ ำนวน 8 โครงกำร 
1) โครงกำร “KKzone1 Green and Clean Zero Waste…” 
ควำมสอดคล้อง 

 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (ระยะท่ี 2) ประเด็น พัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะในการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของดลกศตวรรษที่ 21 สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
     สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 
                         ด้านความปลอดภัย     
                        ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
    สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)           
ปี พ.ศ.2565 
                         ตัวชี้วัด..........................................................................................................................  
                         มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         ประเด็น  .................................................................................................................... . 
                         ITA ประเด็นการประเมิน ............................................................................................ 
                         KRS ปี พ.ศ. 2565 ตัวชีว้ัด........................................................................................  
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2565 
                         ตัวชี้วัด.................................................................................................................... ..... 
                         นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    
ปี พ.ศ. 2565 
                         ตัวชี้วัด.................................................................................................................... .... 
กลุ่มท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบ  1. นางชโลทร  กองพันธ์ โทรศัพท์ 0896175994 E-mail : chaloton18@gmail.com  
                 2. นางสมคิด  เมืองสอน  E-mail :  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565                            
1  หลักกำรและเหตุผล 

        ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้น้อมน าศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก 3 ประการ คือ “ มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มาเป็น
หลักในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดัน
ด าเนินการสู่การบรรลุเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล โดย
วิสัยทัศน์เพื่อให้ประเทศไทย เป็นประเทศพัฒนาแล้วมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีท่ีสุดในอาเซียนภายใน        

mailto:chaloton18@gmail.com
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ปี พ.ศ.2580 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น 
อย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางที่พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่าง
เป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมี
คุณภาพ พร้อมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่กอร์ปกับจังหวัดขอนแก่นได้ขับเคลื่อน
นโยบายการเป็นเมือง Smart City โดยเฉพาะด้าน Smart Environment ด้วยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้จังหวัด
ขอนแก่น ช่วยลดโลกร้อน ลดการปล่อยคาร์บอนด์ไดออกไซด์ สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ร่วมกันรักษา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์4.0 การรักษ์สิ่งแวดล้อม “เป็นสังคม       
น่าอยู”่ ควบคู่ไปกับการเป็น “สังคมคาร์บอนด์ต่ า”  

         ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นส่วนราชการหนึ่ง  ที่มี
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม ผู้มาติดต่อราชการมีจ านวนมากทั้งข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครองได้รับ
ความสะดวก และยังเป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระเบียบ สวยงาม ฉะนั้นจึง  มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่บุคลากรในส านักงานทุกคน ต้องมีความตระหนักในการบ ารุงรักษา สภาพแวดล้อม   ภูมิทัศน์        
ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามอยู่เสมอ ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแลโดยเฉพาะการทิ้งขยะมูลฝอย  

เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นส านักงานท่ี  Green and 
Clean  เป็นส านักงานสีเขียวต้นแบบ เป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาในสังกัด  จึงได้จัดท าโครงการนี้ 
2.วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีสภาพแวดล้อมสวยงาม
เป็นส านักงานสีเขียว และปลอดขยะ  Green and Clean  and  Green Office 

 2.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ข้าราชการทุกคนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ ในการ
รักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อม 

 2.3.  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่ 
และถูกประเภท 

 2.4 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสังกัด ตระหนักที่จะพัฒนาตนเองและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่  
อย่างต่อเนื่องและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในส านักงาน 

 3  เป้ำหมำย 
  3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
                          1) ร้อยละ 100 ของบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
เป็นส านักงาน Clean  and Green Office 
                          2) ร้อยละ 100 ของอาคารส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
เป็นส านักงาน Clean  and Green Office   
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              3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
         1) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีสภาพแวดล้อม
สวยงามเป็นส านักงานสีเขียว และปลอดขยะ  Clean  and Green Office 
         2) เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ข้าราชการทุกคนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ      
ในการรักษาความสะอาด สิ่งแวดล้อม 
         3) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะ     
ให้ถูกที่ และถูกประเภท 
         4) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสังกัด ตระหนักท่ีจะพัฒนาตนเองและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่
อย่างต่อเนื่องและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรใน 
4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

4.1  ผลผลิต (Output) 
1) สวนหย่อมบริเวณหน้าอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 / สวนหย่อมโรงรถ ผอ.เขต /

ลานบารมี /น้ าตกผาจันทร์ดา/ 
       2) อาคารห้องปฏิบัติงานอาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 และหอประชุม 72 ปี ดร.ประภา 
ภักดิ์โพธิ์  โรงจอดรถทุกแห่ง บ่อท าปุ๋ยหมัก โรงเพาะช า  

4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น 

สวยงาม ผู้มาติดต่อราชการได้รับความพึงพอใจ มีที่พักผ่อนหย่อนระหว่างรอการติดต่อประสาน 
2) อาคาร สถานที่ มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1   เชิงปริมาณ 

  ร้อยละ 100  ของบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็น
ส านักงาน Clean  and Green Officeและ อาคารส านักงานทุกอาคารเป็น Clean  and Green Office  

5.2  เชิงคุณภาพ                    
เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ข้าราชการทุกคนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการในการรักษา

ความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกคนมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะและคัดแยกขยะ และมีความตระหนักที่จะ
พัฒนาตนเอง   และรักษาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้ดียิ่งขึ้น 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 1.ส ารวจรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเก่ียวกับความต้องการใน
การปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานเอื้อ
ต่อการปฏิบัติงานให้เป็นส านักงาน Clean and Green Office 

 ต.ค.64  นางชโลทร กองพันธ์ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

 2.วางแผนและก าหนดแผนแม่แบบ การปรับปรุงอาคารและ
สถานที่ภูมิทัศน์ทั้งภายนอกและภายในทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส.รวมถึงก าหนดมาตรการประหยัด
พลังงาน 

ต.ค.64  นางชโลทร กองพันธ์ 

 3.เสนอขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้งคณะท างานและ
ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค.64 นางชโลทร กองพันธ์ 

 4.ด าเนินการปรับปรุง ภูมิทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบ
สาธารณูปโภค ปรับปรุงศาลพระภูมิ(ศาลตา-ยาย)และกิจกรรม  
Big Cleaning Dayตามแผนที่ได้วางไว้ 

ต.ค.64 

-พ.ย.64 

นางชโลทร กองพันธ์ 

 5.รณรงค์สร้างจิตส านึกในการร่วมด าเนินกิจกรรมส านักงานสีเขียว มกราคม 65 นางชโลทร กองพันธ์ 

 6.ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิงหาคม 65 นางชโลทร กองพันธ์ 

 7.รายงานโครงการ สิงหาคม 65 นางชโลทร กองพันธ์ 

7  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมาณท่ีด าเนินการ ……5,000…….บาท 

ไตรมาส
ที ่

แผนปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ เงินนอก
งบประ 
มาณ 

1 1.กิจกรรม Big Cleaning   2500  2500 
2,3 2. โครงการปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุ

อินทรีย์ 
  2500  2500 

รวม     5000 
 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะมั่นคง แข็งแรง
ปลอดภัย สวยงามทั้งอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ เป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาในสังกัดในการจัดภูมิทัศน์ อาคาร 
สถานที่ สมกับเป็นส านักงาน Clean and Green Office  บุคลากรทุกคนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการมีศาล
พระภูมิเจ้าที ่(ศาลตา-ยาย) ที่สวยงาม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ าส านักงานคุ้มครองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ   
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2) โครงกำร พัฒนำมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
สอดคล้องแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .................................................................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะ          
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

1.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 
สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น      
ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 50.1 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ                
ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร)  
สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เลือก ประเด็น        ด้านความปลอดภัย     
                        ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                         ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                        ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                         นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                    มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที พ.ศ. 2560   
                    KRS   
                    ITA 
กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person) นางสมคิด เมืองสอน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางนฤมล  น้อยวัน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  โทรศัพท์  0877703311 
โทรสาร   043-236530   E-mail narumone_n@hotmail.co.th 
ลักษณะโครงกำร  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565      
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1  หลักกำรและเหตุผล 
    ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้จัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นฐานในการจัด
การศึกษา และใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรบการประสาน ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินตนเอง  
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตามและพัฒนาผลการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่อมาได้มีการทบทวนปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ตามล าดับ 
2 วัตถุประสงค์ 

   1) เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ    
และบทบาทภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปัจจุบัน 

   2) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้ประเมินตนเองในการพัฒนาการบริหารและ 
การจัดการศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
3  เป้ำหมำย 

  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานมาตรฐานส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นพิจารณา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

  2) รายงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 24 
ประเด็นพิจารณา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เสร็จทันก าหนดเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
4  ผลผลิต ผลลัพธ์  

4.1 ผลผลิต (Output) 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานมาตรฐานส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นพิจารณา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
   4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รายงานมาตรฐานส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นพิจารณา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
ทันตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 

5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1   เชิงปริมำณ 
         ร้อยละ 100 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงาน 

มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นพิจารณา ผ่านระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  

     5.2  เชิงคุณภำพ 
               รายงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็น
พิจารณา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เสร็จทันก าหนดเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 
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6. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินและก าหนด

ผู้รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 
ม.ค.65-พ.ค.65 นางนฤมล  น้อยวัน 

2. ประชุมก าหนดติดตามการรายงานตามประเด็น
พิจารณา 

ก.พ.65- พ.ค.65 นางนฤมล  น้อยวัน 

3. ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อรายงานประเด็นพิจารณา
ในระบบe-MES 

มี.ค.65- ส.ค.65 นางนฤมล  น้อยวัน 

7  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 14,400 บำท 

ไตร
มาส 
ที ่

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

เงินงบประมาณ รวม เงินนอก
งบประ 
มาณ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

 
2 

1. ศึกษาคู่มือ/เกณฑ์การประเมิน 
เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 -   - 

 
2 

2. ประชุม ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต 
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และ จนท.กลุ่ม 
อ านวยการทุกคน (20 X 35) 
ถ่ายเอกสารคู่มือ/เกณฑ์การประเมิน 

  
 

700 
1,500 

  
 
 

2200 

 
 
 
 

2 3. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 

 -   - 

 
3 

4. ประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดเพ่ือชี้แจงเกณฑ์การประเมิน 
(40 X 35) 
ถ่ายเอกสารคู่มือ/เกณฑ์การ 
ประเมินให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

  
 

1,400 
 

2,000 

  
 
 

3400 

 
 
 
 

3 5. ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ 
นอกเวลาราชการ 

8800 -  8800  

รวม    14400  
 
8  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานมาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นพิจารณา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)    
เสร็จทันก าหนดเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
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3) โครงกำร  กำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
    ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .......................................................... ........ 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

           1.1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น     
มีนิสัยใฝ่เรียรรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความถนัด และความสามารถของพหุปัญญา
ดีขึน้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50.1 
 (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดที่
ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร)  
สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
เลือก ประเด็น        ด้านความปลอดภัย     
                        ด้านโอกาส 
                        ด้านคุณภาพ 
                         ด้านประสิทธิภาพ 
สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                         ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 
                         นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
                         นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                    มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที พ.ศ. 2560   
                    KRS   
                    ITA 

กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) นางสมคิด เมืองสอน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางนฤมล  น้อยวัน  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  โทรศัพท์  0877703311 
โทรสาร   043-236530   E-mail narumone_n@hotmail.co.th 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1  ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
 

mailto:narumone_n@hotmail.co.th
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1. หลักกำรและเหตุผล 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน  

ก.พ.ร.) เสนอกรอบและแนวทางการประเมินสวนราชการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบให้
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการ  
ในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจที่ส าคัญ
ของรัฐบาล และการด าเนินตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
และบทบาทภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปัจจุบัน 

2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้ประเมินตนเองในการพัฒนาและการบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
3. เป้ำหมำย 
    3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานข้อมูลตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ จ านวน 11 ตัวชี้วัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ KRS 
    3.2 รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จ านวน 11 ตัวชีว้ัด ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ KRS เสร็จทันก าหนดเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
    4.1 ผลผลิต (Output) 

      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานตัวชี้วัด     ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จ านวน 11 ตัวชีว้ัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ KRS 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จ านวน 11 ตัวชีว้ัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ KRS เสร็จทันก าหนดเวลา
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 
5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

5.1 เชิงปริมาณ 
   ร้อยละ 100  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานตัวชี้วัดตาม

มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการราชการ จ านวน 11 ตัวชีว้ัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์       
ระบบ KRS 
    5.2  เชิงคุณภาพ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จ านวน 11 ตัวชีว้ัดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ KRS เสร็จทันก าหนดเวลา
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 
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6. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินและก าหนด
ผู้รับผิดชอบประเด็นพิจารณา 

ม.ค.65 – พ.ค.65 นางนฤมล  น้อยวัน 

2. ประชุมก าหนดติดตามการรายงานตามประเด็น
พิจารณา 

ก.พ.65- พ.ค.65 นางนฤมล  น้อยวัน 

3. ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อรายงานประเด็นพิจารณา
ในระบบKRS 

มี.ค.65 –ก.ย.65 นางนฤมล  น้อยวัน 

7  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
       วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร 30,000 บำท 

ไตร
มาสที่ 

แผนการปฏิบัติงาน 

(กิจกรรม) 
เงินงบประมาณ รวม เงินนอก

งบประ 
มาณ 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

วัสดุ 

2 1. ศึกษาคู่มือ/เกณฑ์การประเมิน 

เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
- - -  - 

2 2. ประชุม ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต 
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และ จนท.กลุ่ม 

อ านวยการทุกคน (20 X 35) 
ถ่ายเอกสารคู่มือ/เกณฑ์การประเมิน 

 
 
 

 
 

700 
2,500 

 
 
 

 
 
 

3,200 

 
 
 

 

2 
 

3. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด 

- - -  - 

3 4. ประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดเพ่ือชี้แจงเกณฑ์การประเมิน 
(60 X 35) 
ถ่ายเอกสารคู่มือ/เกณฑ์การ 
ประเมินให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 
 

 

2,100 
 

4,000 
 

 
 
 

 
 
 
 

6,100 

 
 
 
 

 5. ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการ 
นอกเวลาราชการ 

20,700
- 

-  20,700  

รวม    30,000  

8 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จ านวน 11 ตัวชีว้ัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เสร็จทันก าหนดเวลา  
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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4) ชื่อโครงกำร  โครงกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (ระยะท่ี 2) ประเด็น พัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะในการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของดลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. ด้ำน  
              (     )  ด้านความปลอดภัย 
              (     )  ด้านโอกาส 
              (     )  ด้านคุณภาพ 
              (     )  ด้านประสิทธิภาพ 
เครื่องมือติดตำม 
              (     )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 ................................................................................ ...... 
              (     )  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตที่ .1... ตัวบง่ชี้ที่ .1.... ประเด็นการพิจารณาท่ี ..5............ 
              (     ) สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
                       ตามองค์ประกอบที่........ตัวชี้วัดที่....... 
              (     )  นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2564 
              (     )  นโยบายการตรวจราชการของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร    
1. นางชญาณัณภ์ ไชยโก โทรศัพท์ 089 8617816 E-mail : moddanglove2009@hotmail.com 

          2. นางสมคิด  เมืองสอน 
ลักษณะโครงกำร           : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      : 1 ตุลาคม  2564 – 30  กนัยายน  2565 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
1. หลักกำรและเหตุผล 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีหน้าที่ความรับผิดชอบการจัด
การศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษา มีหน่วยงานขอรับจาก 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองขอนแก่น  
อ าเภอบ้านฝาง อ าเภอพระยืน เป็นสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 152 โรงเรียน นักเรียน จ านวน  24,073 คน                
มีหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ จ านวน 9 กลุ่ม/1 หน่วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
จ านวน 1,975 คน จ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้ครู ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้เกี่ยวข้องด้านการศึกษา       
ให้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกัน ในเรื่องการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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2. วัตถุประสงค์ 
    1) เพ่ือให้บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามภารกิจของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้ความร่วมมือสนับสนุน มีศรัทธา ที่จะช่วยประสานเกิดความเข้าใจรวมทั้งมี
ความสัมพันธ์อันดีในการจัดการศึกษาระดับต่ ากว่าอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
    2) เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาและสิ่งที่น่ารู้กิจกรรมดีเด่นของหน่วยงาน บุคลากร โรงเรียนแก่บุคคล         
ที่เก่ียวข้อง ได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
    3) เพ่ือเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัด 
    4) เพ่ือให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทราบ
ความก้าวหน้าการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสได้มีโอกาสออกรายการ วิทยุ/โทรทัศน์ 
3. เป้ำหมำยโครงกำร (Output)       

    3.1 เชิงปริมำณ   
           1)  บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย 
เป้าหมายและสภาพความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 
 2) ผู้ปกครอง ประชาชน และบุคคลทั่วไป มีความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
และกรอบนโยบายจุดเน้นของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          3) กลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคม ชมรม เข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่              ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
          4) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียน หน่วยงานในสังกัด และสาธารณชน    
ได้รับทราบถึงผลส าเร็จการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษา 
          5) สื่อมวลชน ทุกสาขาในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสื่อมวลชนส่วนกลาง จะต้องให้ทราบ          
ความเคลื่อนไหว ภารกิจ การด าเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 

6) จัดสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ให้ครบทุกโรงเรียน จัดตั้งชมรม
ผู้สื่อข่าวการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 7) ด าเนินการอบรมสัมมนาเครือข่าย ชมรมด้านการประชาสัมพันธ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

    3.2 เชิงคุณภำพ   
 1) ผลงาน นวัตกรรม ผลส าเร็จ กิจกรรม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษากลุ่มสถานศึกษา 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างสม่ าเสมอทางเว็บไซต์กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา, ทางเว็บไซต์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึ กษาขอนแก่น เขต 1 
http/ / :www. kkzone1. go. th  และทา ง เ ว็ บ ไซต์  ส านั ก ง านคณะกรรมการการศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน 
http//:www.obec.go.th ทาง Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1,จดหมายข่าว และช่องทางสื่อต่าง ๆ 
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 2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีเวที ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน นวัตกรรม 
ผลส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่  สถานศึกษากลุ่มสถานศึกษา สถานศึกษา นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ผ่านเว็บไซต์กลุ่มสถานศึกษา, ทางเว็บไซต์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 1 http//:www.kkzone1.go.th  และทางเว็บไซต์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 
http//:www.obec.go.th และทาง Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1,จดหมายข่าว และช่องทางสื่อต่าง ๆ 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    4.1  ผลผลิต (Output) 
 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เช่น จดหมายข่าว เว็บไซต์ กลุ่มไลน์  เฟรชบุ้ค และจัดให้มีเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา 
    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
          ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับข้อมูลข่าวสาร
และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
5.  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
     5.1  เชิงปริมาณ 
  ร้อยละ 90 ของผู้เกี่ยวข้องการศึกษาได้ทราบความเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานด้านการศึกษาและมีทิศ
ทางการด าเนินงานตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน 
     5.2  เชิงคุณภาพ 
            ผลงาน นวัตกรรม ผลส าเร็จ กิจกรรม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถานศึกษากลุ่มสถานศึกษา 
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้เผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างสม่ าเสมอทางเว็บไซต์กลุ่มเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา, ทางเว็บไซต์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
http//:www.kkzone1.go.th  และทางเว็บไซต์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
http//:www.obec.go.th ทาง Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1,จดหมายข่าว และช่องทางสื่อต่าง ๆ 
6. กิจกรรมกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมหลักที่ 1 การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ต.ค.64 –  ก.ย.65 นางชญาณัณภ์  ไชยโก 

2 กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ต.ค.64 – 30 ก.ย.65 นางชญาณัณภ์  ไชยโก 

3 กิจกรรมหลักที่ 3 จัดท าวารสาร สื่อประชาสัมพันธ์ ต.ค.64 – 30 ก.ย.65 นางชญาณัณภ์  ไชยโก 

4 กิจกรรมหลักที่ 4 โครงการบริจาคโลหิต จ านวน 3 ครั้ง ต.ค.64 – ก.ย.65 นางชญาณัณภ์  ไชยโก 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรมการด าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณ 

งบประมาณ 

รวม 

เงินนอก
งบประ 
มาณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ 

 1. โครงการสนับสนุน/ค่าตอบแทน
ผู้สื่อข่าวจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

- - - 0.00   

 2. โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ จ านวน 2 
ฉบับต่อวัน หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

 - 5,000 5,000  5000 

 3. โครงการจัดท าป้ายนิทรรศการ/วัน
ส าคัญ ต้อนรับบุคคลส าคัญ 

- - / 0.00   

 4. แผ่นพับแนะน าคณะท างาน โครงการ
ต่าง ๆ 

- - / 0.00   

 5. โครงการพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์/ชมรมผู้สื่อข่าวการศึกษา 

 10,000 - 10,000  10000 

 6. โครงการบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิต
เพ่ือนมนุษย์ 

 10,000  10,000  10000 

 7. เสียงตามสายในส านักงาน - - - -   

 รวมทั้งสิ้น    25000  25000 

หมำยเหตุ  การใช้จ่ายงบประมาณถัวเฉลี่ยการจ่ายทุกรายการ 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
    1) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป ได้เข้าชม
เว็บไซต์ของส านักงาน http://kkzone1.go.th 
    2) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไป ได้เข้าชม
เว็บไซต์ กลุ่มสถานศึกษา สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
    3) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่, บุคลากรทางการศึกษา ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และรวดเร็ว 
 

http://kkzone1.go.th/
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5) ชื่อโครงกำร กำรจัดงำนวันส ำคัญและงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (ระยะท่ี 2) ประเด็น พัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะในการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของดลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. ด้ำน  
              (     )  ด้านความปลอดภัย 
              (     )  ด้านโอกาส 
              (     )  ด้านคุณภาพ 
              (     )  ด้านประสิทธิภาพ 
เครื่องมือติดตำม 
              (     )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 .................................................................................. .... 
              (     )  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตที่ .... ตัวบ่งชีท้ี่ ..... ประเด็นการพิจารณาที่ ........................ 
              (     ) สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
                       ตามองค์ประกอบที่........ตัวชี้วัดที่....... 
              (     )  นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2564 
              (     )  นโยบายการตรวจราชการของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 
กลุ่มที่รับผิดชอบ       กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  นางวรรณโสภา สามหาดไทย โทรศัพท์ 061 8568282            
                            E-mail  sammahadthai@hotmail.com 
ลักษณะโครงกำร       โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1  ตลุาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 

1.หลักกำรและเหตุผล 
   เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย และการให้ความส าคัญในการเข้าร่วมพิธีต่าง ๆ 
ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมฐานะตามสถานการณ์โดยยึดถือปฏิบัติกันเป็นแบบแผนอันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันงานรัฐพิธีต่าง ๆได้ก าหนดไว้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ในหนึ่งปีจะมีการจัดพระราชพิธี และรัฐ
พิธีขึ้นอยู่เป็นประจ าหลายงานซึ่งแต่ละงานประเพณีรัฐพิธีต่าง ๆ นั้นจะปฏิบัติแตกต่างกันไปแต่ละหน่วยงาน 
 การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ และเอกชนในการไปร่วมมงานล้วนแล้วแต่มีความส าคัญ 
แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และวาระโอกาส อาทิเช่นรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     
งานวันจักรี  งานวันปิยะมหาราชประเพณีท าบุญขึ้นปีใหม่ ประเพณีบุญเข้าพรรษาเป็นต้น 

2.วัตถุประสงค์ 
 1)  เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนถาวรตลอดไป 
 2)  เพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
 3)  เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 
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3.เป้ำหมำย 
           3.1 เชิงปริมาณ 
       1) ร้อยละ 100 สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์  
       2) ร้อยละ 100  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้มีตัวแทนเข้าร่วมงานรัฐพิธีต่าง ๆ  

3.2 เชิงคุณภาพ 
       บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความจงรักภักดีในสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย งานราชพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ ตลอดจน
ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ 
      4.1  ผลผลิต (Output) 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นส่วนราชการที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์
ราชการของจังหวัดขอนแก่น ในแต่ละปีจะได้เข้าร่วมงานพิธีต่าง ๆ ทั้งงานราชพิธีและรัฐพิธีของจังหวัดตลอดจน
งานประเพณีประจ าปีต่าง ๆ เป็นส่วนราชการที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนส่วนราชการด้านการศึกษาของเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ทั้ง 5 เขต ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่น 

4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากส่วน
ราชการทางการศึกษาจากเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดีในการประสานการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในจังหวัด
และภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
      4.3  ดัชนีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs)   
                 ร้อยละ 100  ของบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของประเทศไทยไว้ให้คงอยู่สืบไป มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีความสามัคคี 

5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย (KPIs) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 100 บุคลากรใน
ส านักงานมีการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณี  
สืบสานให้คงอยู่ต่อไป 
2. บุคลากรในส านักงานได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
ชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ 

ประเมินความพึงพอใจ 
การสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม
ของบุคลากร 

แบบประเมินความพึงพอใจ 
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6.  วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมร่วมสืบสานงานประเพณีไทยตาม

เทศกาลต่าง ๆ เช่น 
- กิจกรรมวันปีใหม่ไทย 
- กิจกรรมวันครู 
- กิจกรรมวันสงกรานต์ 
- วันเข้าพรรษา 

 
 
     1  มกราคม 2565 
    16 มกราคม 2565 
13-15 เมษายน 65 
       กรกฎาคม 2565 

นางวรรณโสภา  
 สามหาดไทย 

2 กิจกรรมที่ 2   นางวรรณโสภา  
 

 กิจกรรมการร่วมงานรัฐพิธีต่าง ๆเช่น 
-วันกองทัพไทย  
-งานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
-งานวันทหารผ่านศึก 
-วันที่ระลึกรัชกาลที่ 2 
-งานวันที่ระลึกรัชกาลที่ 3 
-งานวันข้าราชการพลเรือน 
-งานวันจักรี 
-งานวันฉัตรมงคล(รัชกาลที่ 10) 
-งานวันพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี 
- งานวันมหิดล 
-งานวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 
-งานวันแม่แห่งชาติ 
-งานวันที่ระลึกสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5(ค่ายศรีพัชรินทร) 
-งานวันที่ระลึกรัชกาลที่ 4 
-งานวันศรีนครินทร์ 
-งานวันต ารวจแห่งชาติ 
-งานวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 
-งานวันปิยะมหาราช 
-งานวันพ่อแห่งชาติ 
- วันที่ระลึกจอมพลสฤษธิ์  ธนะรัชย์ 
 

 
18 มกราคม 2565 
18 มกราคม 2565 
2  กุมภาพันธ์ 2565 
24 กุมภาพันธ์ 2565 
31  มีนาคม 2565 
1 เมษายน 2565 
6  เมษายน 2565 
4  พฤษภาคม 2565 
3 มิถุนายน 2565 
18 กรกฎาคม 2565 
28 กรกฎาคม 2565 
12 สิงหาคม 2565 
20  ตุลาคม 2564 
 
1 ตุลาคม 2564 
21  ตุลาคม 2564 
17  ตุลาคม 2564 
13  ตุลาคม 2564 
23  ตุลาคม 2564 
5 ธันวาคม 2564 
8 ธันวาคม 2564 

 
(ภาคบ่าย  ณ มทบ.23) 
(ภาคเช้า ณ ศาลากลาง) 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ เงินงบประมาณ รวม เงินนอก
งบประ
มำณ 

รวม 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ 

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมร่วมสืบสาน
ประเพณีไทย 
-วันปีใหม่ พ.ศ. 2565 
ค่าอาหารกลางวนั 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม100*120 
ค่ารางวัลนักกีฬา/ผู้ตัดสนิ 
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 8 รูป ๆ ละ 500 
บาท ส าหรับประธานสงฆ์ 1000  บาท 
ค่าวัสดุอื่น ๆ 
-กิจกรรมวันสงกรานต ์
ค่าอาหารกลางวนั  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม100*120  
ค่าวัสดุอื่น ๆ 
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
ค่าจัดซื้อต้นเทียนพรรษา 1 ต้น 
ปัจจัยถวายพระสงฆ์ 9 รูป  
เครื่องไทยธรรม 9 ชุด ๆ 350 บาท 
กิจกรรมที่ 2  ร่วมงานรัฐพิธีและวัน
ส าคัญต่าง ๆ 
-วันกองทัพไทย  
-งานวนัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
-งานวนัทหารผา่นศึก 
-วันที่ระลึกรัชกาลที่ 2 
-งานวนัที่ระลึกรัชกาลที่ 3 
-งานวนัข้าราชการพลเรือน 
-งานวนัจักรี 
-งานวนัฉัตรมงคล(รชักาลที่ 10) 
-งานวนัพระราชสมภพสมเด็จพระราชินี 
-งานวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 10 
-งานวนัแม่แห่งชาต ิ
-งานวนัที่ระลึกสมเด็จพระศรีพชัรินทราบ
รมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5 
-งานวนัที่ระลึกรัชกาลที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

    

รวม  20,000     
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8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
     8.1 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก ความสามัคคี ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนถาวรตลอดไป 
     8.2 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     8.3 บุคลากรในส านักงานได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 
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6) ชื่อโครงกำร  ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ 
                    กำรศึกษำ/ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม-หน่วย/บุคลำกร  สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (ระยะท่ี 2) ประเด็น พัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะในการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของดลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. ด้ำน  
              (     )  ด้านความปลอดภัย 
              (     )  ด้านโอกาส 
              (     )  ด้านคุณภาพ 
              (     )  ด้านประสิทธิภาพ 
เครื่องมือติดตำม 
              (     )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 ......................................................................................  
              (     )  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตที่ .... ตัวบ่งชีท้ี่ ..... ประเด็นการพิจารณาที่ .............................. 
              (     ) สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
                       ตามองค์ประกอบที่........ตัวชี้วัดที่....... 
              (     )  นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2564 
              (     )  นโยบายการตรวจราชการของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มอ านวยการ 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร  
นางวรรณโสภา สามหาดไทย โทร 061 8568282 E-mail : sammahadthai@hotmail.com   
ลักษณะโครงกำร           : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      : 1 ตุลาคม  2564 – 30  กนัยายน  2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 
           ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ผู้อ านวยการกลุ่ม-หน่วยและบุคลากร ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นับเป็น
หัวใจส าคัญในการน านโยบาย ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและ
ขับเคลื่อนตลอดเวลา  เพ่ือจะได้น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญจะต้องมีการประชุม
พบปะ ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุกๆ ฝ่าย จึงเป็นการสมควรอย่าง
ยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ผู้อ านวยการกลุ่ม-หน่วยและบุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 1 ขึ้น 

mailto:sammahadthai@hotmail.com
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2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
    2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
ขอนแก่น เขต 1 
    2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
    2.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน   

3. เป้ำหมำยโครงกำร 
     3.1  เชิงปริมำณ    
            ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงและผู้อ านวยการกลุ่ม-หน่วย/
ศึกษานิเทศก์  จ านวน 180 คน   
 3.2 ด้ำนคุณภำพ 
  1) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  2) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 
  3) ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ 
     4.1  ผลผลิต (Output) 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดจ านวน 152 โรงเรียน
การจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ตลอดจนบุคลากรในสังกัด จ าเป็นต้องมี
การประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
     4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการประชุมเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในสังกัด ตลอดจนสถานศึกษา ให้รับทราบแนวนโยบายและแผนการด าเนินงานจนผลการ
ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
     4.3  ดัชนีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs)   
                 ร้อยละ 100  ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม และบุคลากรในสังกัด 
ได้เข้าร่วมกิจกรรม และรับทราบแนวนโยบาย สามารถน าไปปฏิบัติได้ท าให้งานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนด 
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5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 
   

ที ่ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1 
2 

สามารถจัดประชุมได้ร้อยละ 80  
สามารถลดปัญหาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

- บัญชีลงเวลา 
- รายงานการประชุม 
- การสังเกต 

- บัญชีลงเวลา 
- รายงานการประชุม 

 
6. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการและ

ปฏิทิน 
พฤศจิกายน 2564 นางวรรณโสภา 

สามหาดไทย 
2 แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าประชุมรับทราบ ก่อนการประชุม 7 วัน “ 
3 ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดเนื้อหาสาระ เพ่ือ

น าเข้าวาระการประชุม 
ก่อนการจัดท าระเบียบวาระ

ประชุม 
“ 

4 ประสานเรื่องสถานที่ประชุม /อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ก่อนการประชุม 5 วัน  
5 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุม 5 วัน  
6 ด าเนินการประชุม ตามปฏิทิน 

1. ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
ผอ.กลุ่ม-หน่วยและศึกษานิเทศก์  จ านวน 180 คน 

ประชุม 
เดือน............. 2565 
ณ ........................... 

“ 

7 รายงานการประชุม 
 

ทุกครั้งที่มีการประชุม นางวรรณโสภา สา
มหาดไทย 

7. รำยละเอียดงบประมำณ 

ไตร
มำส 
ที่  

กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมาณ  
รวม 

เงินนอก
งบประ
มำณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

2 
 
 

ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา  
ผอ.กลุ่ม-หน่วยและศึกษานิเทศก์ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(180 คน x 25 บาท x 3 ครั้ง) 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  0 
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ไตร
มำส 
ที่  

กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมาณ  
รวม 

เงินนอก
งบประ
มำณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

- ค่าสถานที่ 
- ค่าจัดท าป้ายไวนิล  
(2500 บาท x 2 ครั้ง) 
ค่าอาหารเช้า 140*90*1 
ค่าอาหารกลางวัน 180*120*1 
ค่าอาหารเย็น 180*250*1 
ค่าท่ีพัก 

 
 

1-4 การรับฟังรายการ "พุธเช้าข่าว 
สพฐ." และการประชุม"Morning 
Talk" 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
(20 คน x 35 บาท x 48 ครั้ง) 
 

 33,600  33,600  33,600 

 รวม  33,600  33,600  33,600 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
         8.1 ผู้เข้าประชุม มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
         8.2 ผู้เข้าประชุม ได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
         8.3 ผู้เข้าประชุม ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขการท างานร่วมกัน 
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7) ชื่อโครงกำร  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน 

                    ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ (ระยะท่ี 2) ประเด็น พัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะในการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของดลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. ด้ำน  
              (     )  ด้านความปลอดภัย 
              (     )  ด้านโอกาส 
              (     )  ด้านคุณภาพ 
              (     )  ด้านประสิทธิภาพ 
เครื่องมือติดตำม 
              (     )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 ...................................................................................... 
              (     )  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตที่ .... ตัวบ่งชีท้ี่ ..... ประเด็นการพิจารณาที่ ....................... 
              (     ) สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
              (     )  นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2564 
              (     )  นโยบายการตรวจราชการของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 
กลุ่มที่รับผิดชอบ            : กลุ่มอ านวยการ  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร      : 1. นางวรรณโสภา สามหาดไทย  2. นางสมคิด  เมืองสอน 
ลักษณะโครงกำร           : โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      : 1 ตุลาคม  2564 -30  กันยายน  2565 

……………………………………………………………………….. 

1. หลักกำรและเหตุผล 

         เนื่องจาก พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.  2561 มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่   
20  เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้จัดท ารายงานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวและ
เพ่ือให้สถานศึกษามีรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายงานตามแบบรายงานใหม่ และจัดส่งได้ตรงเวลาที่ก าหนด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงจัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ให้กับบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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2.  วัตถุประสงค์ของโครงกำร  
  2.1  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและแนวทางในการจัดท า
รายงานการควบคุมภายในตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง ก าหนดใหม่ 
 2.2  เพื่อให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งการป้องกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
3.  เป้ำหมำยโครงกำร 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  1)  บุคลากรของสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนละ 1 คน  จ านวน  152  คน 
  2) บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกกลุ่ม ที่รับผิดชอบระบบการควบคุมภายใน        
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน 10 คน 
  3) วิทยากรและเจ้าหน้าที่จัดการอบรม จ านวน 18 คน  
 3.2 ด้ำนคุณภำพ 
  1)  ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมภายใน    
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และสามารถจัดท ารายงานการควบคุมภายในตาม
แบบรายงานใหม่ได้ถูกต้อง 
  2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
รายงานผลการด าเนินงานต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันตามก าหนด 
  3)  ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึน  สามารถป้องกันและลดการผิดพลาดและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งท าให้ได้รับ
ความเชื่อถือในการรายงานทางการเงินตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องได้ถูกต้อง 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ 
     4.1  ผลผลิต(Output) 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด 152 โรงเรียน    
และบุคลากรในส านักงานจ านวน 10 คน ในแต่ละปีบุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินงานควบคุมภายในมีการ
ปรับเปลี่ยน ผู้ที่มารับหน้าที่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ
การด าเนินการ 
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    4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานผลการด าเนินการควบคุม
ภายในให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบและรายงานส านักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ 7        
เป็นประจ าทุกปีๆละ 1 ครั้ง  ทุกโรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือ 
    4.3  ดัชนีวัดควำมส ำเร็จ (KPIs)   
                 ร้อยละ 100  ของบุคลากรในสังกัดและสถานศึกษาในสังกัด มีการด าเนินงานควบคุมภายในเพ่ือลด
ปัญหาความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการด าเนินงานทันตามเวลา  ที่ก าหนด  

5. ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำย 

ที ่ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัดและประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ผู้เช้าประชุมมีความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับระบบ

การควบคุมภายใน ร้อยละ 100 
เอกสารประกอบการประชุม 
 

-บัญชีลงเวลา 
-แบบรายงานที่ก าหนด 

2 โรงเรียนสามารถจัดท าแบบรายงานผลการ
ติดตามการควบคุมภายในได้ถูกต้อง          
ร้อยละ 100  

แบบรายงาน 
 

แบบรายงาน ปค.1  
ปค4 ปค5  
 

3 โรงเรียนสามารถรายงานผล ตามเวลาที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 

แบบรายงาน 
 

แบบติดตาม ปค.5 

 

6. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการและปฏิทิน ตุลาคม 2564 นางวรรณโสภา  

สามหาดไทย 
2 แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าประชุมรับทราบ/สถานศึกษาส่ง

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
ทุกครั้งก่อนการ
ประชุม 15 วัน 

“ 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
/แจ้งค าสั่งให้คณะกรรมการทราบ 

ก่อนการประชุม 
10 วัน 

“ 

3 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อก าหนดเนื้อหา
สาระในการประชุม 
 

ก่อนการจัดท า
ระเบียบวาระ

ประชุม 

“ 

4 ประสานเรื่องสถานที่ประชุม /อาหารว่าง/เครื่องดื่ม ก่อนการประชุม  
10 วัน 

“ 
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ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
5 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุม  

10 วัน 
“ 

6 ด าเนินการประชุม ตามปฏิทิน 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
กลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 180 คน 

มิ.ย.-ก.ย.2565 
 
 
 

“ 

7 รายงานการประชุม 
 

เสร็จสิ้นโครงการ นางวรรณโสภา  
สามหาดไทย  

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

  

ไตร
มำส 
ที ่

กิจกรรม/รำยกำร 

งบประมาณ รวม เงินนอก
งบ 

ประมำณ 
รวม ค่า    

ตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่า

วัสด ุ

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,4 
 

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(180x80) = 14,400 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(180 คน x 35 x2 ) (เช้า-บ่าย) 
= 12,600 
- ค่าจัดท าป้ายไวนิล 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 

  
 
 
 
 
 

10,000 

 
 

 
 
 
 
 
 

10,000 

  
 
 
 
 
 

10,000 

 รวมงบประมำณ  10,000  10,000  10000 



87 
 

 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1  ผู้ เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมภายใน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และสามารถจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามแบบ
ใหม่ได้ถูกต้อง 
 8.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
รายงานผลการด าเนินงานต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันตามก าหนด 
 8.3  ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน  สามารถป้องกันและลดการผิดพลาดและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งท าให้ได้รับ 
ความเชื่อถือในการรายงานทางการเงินตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี        
ที่เก่ียวข้องได้ถูกต้อง 
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8) โครงกำร    อบรมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนกำรใช้ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำและระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ (AMSS++) 
ควำมสอดคล้อง 
ยุทธศำสตร์ชำติที่ (ระยะที่ 2) ประเด็น พัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน มีทักษะในการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตดีขึ้น 
สอดคล้องกับนโยบำย สพฐ. ด้ำน  
              (     )  ด้านความปลอดภัย 
              (     )  ด้านโอกาส 
              (     )  ด้านคุณภาพ 
              (     )  ด้านประสิทธิภาพ 
เครื่องมือติดตำม 
              (     )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 ................................................................................ ...... 
              (     )  สอดคล้องกับมาตรฐานเขตที่ .... ตัวบ่งชีท้ี่ ..... ประเด็นการพิจารณาที่ ....................... 
              (     ) สอดคล้องกับมาตรการปรับปรุงประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)  
                       ตามองค์ประกอบที่........ตัวชี้วัดที่....... 
              (     )  นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2564 
              (     )  นโยบายการตรวจราชการของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ และกลุ่ม ICT  สพป.ขอนแก่น เขต 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มอ านวยการ  (นางสมคิด  เมืองสอน และคณะ) โทรศัพท์ 089 6197299 
E-mail  somkid6212@gmail.com 
ลักษณะโครงการ    โครงการต่อเนื่อง  
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  

*************************************** 
1. หลักกำรและเหตุผล  

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพ่ือเสริม 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  โดยได้พัฒนาระบบส านักงาน 
อิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC)  , ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (Smart Area) 
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ 
และใช้ในการบริหารจัดการส านักงานและ สถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย                

 ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สนองนโยบายและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  จึงได้จัดท า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาและ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ขึ้น เพื่อให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความ
เข้าใจและสามารถใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการรับ – ส่งหนังสือราชการ ระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกับ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด  และเป็นทางเลือกในการใช้   
และพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดต่อไป  

 2. วัตถุประสงค์     
     2.1 เพ่ือทบทวนการใช้ระบบ AMSS ของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   
เขต 1 ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการ
บริหารจัดการงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และของสถานศึกษาในสังกัดได้ดียิ่งขึ้น 
     2.2 เพ่ือให้บุคลากรระดับสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  AMSS ++  ไปใช้ ในการบริหารจัดการและเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ สถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ  

 3. เป้ำหมำย    
    3.1 ด้านปริมาณ   
          1) เจ้าหน้าทีธุ่รการกลุ่ม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนกลุ่มละ 1 คน  ได้รับการอบรม  เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
(AMSS++)  ในการในการบริหารจัดการงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานตามภารกิจ  
          2) บุคลากรระดับสถานศึกษา จ านวน 152 โรงเรยีนๆ ละ 1 คน ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้    
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ( AMSS++)   
     3.2 ด้านคุณภาพ   
          1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 1  ที่ได้รับการอบรม มีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจได้           
          2) บุคลากรระดับสถานศึกษา ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปใช้และขยายผล
เกี่ยวกับการใช้ระบบในการบริหารจัดการและเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอด เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อไป 

4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 4.1  ผลผลิต (Output)  เจ้าหน้าที่ธุรการประจ ากลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มละ 1 คน 
และธุรการโรงเรียน ๆ ละ 1 คน เข้ารับการทบทวนการใช้ระบบ AMSS  
          4.2  ผลลัพธ์  ผู้เข้ารับการอบรมทบทวนการน าระบบ AMSS ไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านธุรการใน
ส านักงานและโรงเรียน มีความเข้าใจในระบบและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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5.  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ( KPIs) 
 5.1 ด้านปริมาณ  บุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกคน ได้รับหนังสือและการติดต่อ
ประสานงานผ่านระบบ AMSS  ได้รวดเร็วและทันเวลา สถานศึกษาในสังกัด ได้มีความสะดวกในการน าส่งหนังสือ
ราชการ ลดระยะเวลาในการน าส่งหนังสือราชการตลอดจนการเดินทางมาราชการของธุรการ โรงเรียน ได ้
          5.2  ร้อยละ 100  ของผู้เข้ารับการอบรมทบทวน มีความเข้าใจในระบบ AMSS มากยิ่งขึ้น สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันก าหนดเวลา  
 6. กำรด ำเนินงำน   

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมคณะท างาน เพ่ือพิจารณาก าหนดขอบเขตหัวข้อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ธันวาคม 2564 กลุ่มอ านวยการ 

2 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ  ม.ค.2565 สมคิด  เมืองสอน 
3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 
ม.ค.. 2565 กลุ่มอ านวยการ 

4 ประสานงานจัดเตรียมเอกสารการอบรมและประสาน
วิทยากร 

ม.ค. 2565 กลุ่มอ านวยการ 

5 ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ( AMSS++) จ านวน 
3 รุ่น 

ก.พ.-เม.ย.65 กลุ่มอ านวยการและ 
ICT 

6 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  อ านวยการ 
    

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ              
    ใช้งบประมาณจากแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแก่น เขต 1         
        จ านวน   12,000บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (162*50*3)  10,000  10,000 
ค่าอาหารกลางวันกรรมการและวิทยากร(20*80*3)  2000    2000 
ค่าวัสดุ     
     
     
     
รวม  12000  12000 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ     
 8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด           

มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานและ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ    
  8.2 บุคลากรในส านักงานและสถานศึกษา สามารถน าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ    

เขตพ้ืนที่การศึกษา และสนับสนุนการบริหาร จัดการสถานศึกษา ไปใช้ในการบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้อง        
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า          

  8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด          
มีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดระบบ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา และสนับสนุนการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ต่อไป 
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 (2) โครงกำรกลุ่มนโยบำยและแผน จ ำนวน 3 โครงกำร 
1) โครงกำร  “ขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
( √ )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564........................................................................... 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 
 มำตรฐำนที่ 1 กำรบริหำรจัดกำรองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ 
 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ประเด็น ที่ 3 กำรใช้แผนเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
          KRS ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................. ........ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564........................ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564..................................................................... ... 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ  นางณิชชารีย์  ตั้งวานิชกพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
                 E-mail : kunnichakorn@hotmail.com  โทร 085-0111499 

ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  ( √ ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร 1  ตุลาคม  2564 – 31  มีนาคม  2565 
1. หลักกำรและเหตุผล (Rationale) 

 กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร   เน้นกระบวนการ
และจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการ
ขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา สู่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ใน
ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 โดยจะยึดความต้องการของพ้ืนที่ ที่สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ

mailto:kunnichakorn@hotmail.com


93 
 

 

นโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติการสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายและสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้อง 

  ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องน าแผนยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนดวิธีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจะเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ  ความส าเร็จ            
อย่างมีประสิทธิภาพ 

   จากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 2.1 เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
 2.2 เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน 
 2.3 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการหน่วยงาน 
    2.4 เพื่อให้หน่วยงานมีกรอบในการวางแผนและตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ 
    2.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไป 

3. เป้ำหมำย (Output) 
 3.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
    จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี 

กลุ่มเป้าหมายดังนี้  
              1) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน 14 คน 
              2) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 10 คน 
              3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จ านวน 9 คน 
              4) ศึกษานิเทศก์ จ านวน 22 คน 
              5) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 16 คน 
   6) จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 40 เล่ม 

   3.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี    

งบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
    2) สถานศึกษาในสังกัด มีกรอบทิศทางการด าเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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4. ผลผลิต ผลลัพธ์   
4.1  ผลผลิต (Output) 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วม  

2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์กร และนโยบายทุกระดับ 

4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
1)  การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินงานเป็นไป

อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ หน่วยงาน และองค์กร  
ที่เก่ียวข้อง 

2)  หน่วยงาน องค์กรเอกชน ผู้รับบริการ ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับ มีความพึงพอใจ ในการบริหาร
จัดการ 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

    เชิงปริมำณ 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

    เชิงคุณภำพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถส่งเสริม สนับสนุนการ     
จัดการศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 ไตรมำสที่ 1   
1 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานที่เก่ียวข้อง

ในการก าหนดกรอบ ทิศทางการด าเนินงาน 
และการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

5 พฤศจิกายน 2564 ณิชชารีย์  ตั้งวานิชกพงษ์ 

2 ประชุมคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์หน่วยงาน ศึกษาสภาพของหน่วยงาน 

8 พฤศจิกายน 2564 ณิชชารีย์  ตั้งวานิชกพงษ์ 

3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และก าหนด
ทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ กรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ มาตรการ 
เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานฯ 
 
 

ธันวาคม 2564 คณะกรรมการฯ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4 เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ เป้าหมายการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ธันวาคม 2564 ณิชชารีย์  ตั้งวานิชกพงษ์ 

5 ถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จสู่ระดับบุคคล และ
สถานศึกษาในสงกัด 

ธันวาคม 2564 ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 

6 ผู้เกี่ยวข้องเสนอโครงการให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวทางการด าเนินงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
 

ธันวาคม 2564 ณิชชารีย์  ตั้งวานิชกพงษ์ 

7 ประชุม วิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

ธันวาคม 2564 คณะกรมการฯ 

 ไตรมำสที่ 2   
8 เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ขอนแก่น พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มกราคม 2565 ณิชชารีย์  ตั้งวานิชกพงษ์ 

9 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

มกราคม 2565 ณิชชารีย์  ตั้งวานิชกพงษ์ 

10 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ระดับ ทราบและถือปฏิบัติ 

มกราคม 2565 ณิชชารีย์  ตั้งวานิชกพงษ์ 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
แหล่งงบประมาณ (   ) งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามนโยบาย           130,000  บาท 

                      ( √ ) งบ สพฐ.จัดสรรตามหนังสือท่ี ศธ 04006/ว3465 ลว 26 ต.ค.2564              
                      (   ) จากหน่วยงานอื่น ตามหนังสือที่.................ลว................... 

แยกเป็น  - ค่าตอบแทน          10,000  บาท 
                              - ค่าใช้สอย        110,800  บาท 
                      - ค่าวัสดุ             9,200  บาท 
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รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  (130,000 บำท) 

ไตร
มาส  

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ประชุมคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูล ศึกษา
สภาพหน่วยงาน นโยบาย ตัวชี้วัดความส าเร็จที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 40 คน 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (40x35x2) 
-ค่าอาหารกลางวัน (40x80) 

  
 
 

2,800 
3,200 

  
 
 
 

6,000 
1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ กรอบแนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ มาตรการ 
เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานฯ 
โดยคณะท างานจัดท าแผนฯ จ านวน 60 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 
-ค่าท่ีพัก  (60x600) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60x40x4) 
-ค่าอาหารกลางวัน (60x200) 
-ค่าอาหารเย็น (60x300) 
-ค่าน้ ามันรถยนต์ราชการ (3x1,000) 
-ค่าชดเชยน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว 
-ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 
 
 
 
 

10,000  
  

 
 
 
 
 
 
 

36,000 
4,800 

12,000 
18,000 

3,000 
20,000 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

110,000 
1 เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ เป้าหมายการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   
 

3,000 

 
 

0,000 
1 ประชุม วิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาจัดสรร

งบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
จ านวน 40 คน 1 ครั้ง 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40x35x2 
-ค่าอาหารกลางวัน 40x80x1 

  
 
 
 
 

2,800 
3,200 

  
 
 
 
 
 

6,000 
2 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 จ านวนรูปเล่ม  40 เล่ม 
   

5,000 
 

5,000 
รวมทั้งสิ้น 10,000 110,800 9,200 130,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ     
    8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 ที่สามารถใช้เป็นแนวทางบริการจัดการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ  

   8.2 สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใช้เป็นกรองแนวทางการด าเนินงาน 
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2) โครงกำร “พัฒนำระบบบริหำรงบประมำณงบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง” 

ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2)   การพัฒนาการเรียนรู้เป้าหมายคนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 

          นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด้ำน 
                       /   ด้านความปลอดภัย    

               ด้านโอกาส 
                    ด้านคุณภาพ 
                         ด้านประสิทธิภาพ 
            เครื่องมือติดตำม  
                            ตัวชี้วดัแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ARS)  
                            ปี พ.ศ.2564 .............................................................................................................  

มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่ พ.ศ. 2560  ประเด็น  ................................................................ 
 KRS ตัวชี้วัดที.่............................................................................................  

 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564............... 
            นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี พ.ศ. 2564 

กลุ่มรับผิดชอบ  กลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร นางสารภี  ประจันตะเสน   โทรศัพท์ 08 3667 9168 
โทรสาร 0 4323 6530   E-mail sarapee_2557@hotmail.com 
 

ลักษณะโครงกำร  ( / ) ใหม่   (   )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  เดือนพฤศจิกายน 2564 –  เดือนธันวาคม 2564 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญในการสร้างบรรยากาศของโรงเรียน     
ที่จะก่อเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  โรงเรียนซึ่งมีบรรยากาศที่ดี จะท าให้
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ สบายใจ พึงพอใจและสนใจต่อการเรียนรู้ ดังนั้นการ
สนับสนุนให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและจ าเป็น              
ในการด าเนินการดังกล่าว จึงได้ด าเนินการในส่วนของการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ โดยการ
กลั่นกรองและตรวจสอบสภาพความขาดแคลนของโรงเรียน ตลอดรวมถึงรวบรวมข้อมูลสถิติด้านงบประมาณ  
เพ่ือให้สามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ตรงตามหลักเกณฑ์และความจ าเป็น            
ขาดแคลนที่แท้จริง 

mailto:sarapee_2557@hotmail.com
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2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

    2.2 เพื่อให้การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตรงตามสภาพความจ าเป็นและขาดแคลน   
3.  เป้ำหมำย 
     3.1 เชิงปริมำณ 
        สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถเสนอจัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดท่ีขาดแคลน 
ได้ตามหลักเกณฑ์และตรงตามสภาพความจ าเป็นและขาดแคลน ร้อยละ 100 
     3.2  เชิงคุณภำพ  
          สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถจัดตั้งงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2566  งบลงทุน รายการ             
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ทันตามก าหนดเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสภาพ
ความขาดแคลนที่แท้จริง  ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่
เหมาะสม ปลอดภัยและ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียน 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

4.1  ผลผลิต (Output) 
  สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถเสนอจัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่ขาดแคลน 
ได้ตามหลักเกณฑ์และตรงตามสภาพความจ าเป็นและขาดแคลน ร้อยละ 100 

4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถจัดตั้งงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน รายการ 

ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ทันตามก าหนดเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสภาพ
ความขาดแคลนที่แท้จริง  ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้              
ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียน 
5.  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

  5.1 เชิงปริมำณ 
  สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถเสนอจัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่ขาดแคลน 
ได้ตามหลักเกณฑ์และตรงตามสภาพความจ าเป็นและขาดแคลน ร้อยละ 100 
 

  5.2 เชิงคุณภำพ 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถจัดตั้งงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน รายการ 

ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ทันตามก าหนดเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสภาพ
ความขาดแคลนที่แท้จริง  ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้            
ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของนักเรียน 
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6.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์/กลั่นกรอง/จัดท างบประมาณ/
บันทึกข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 

เดือน พ.ย. – ธ.ค.64 นางสารภี  
ประจันตะเสน 

2 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ค่าที่ดินฯปีงบประมาณ พ.ศ.
2566 

เดือน พ.ย. – ธ.ค.64 นางสารภี  
ประจันตะเสน 

3 ประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์/กลั่นกรอง/จัดท างบประมาณ/
บันทึกข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 งบโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลและโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

เดือน พ.ย. – ธ.ค.64 นางสารภี  
ประจันตะเสน 

4 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2566 โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลและโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

เดือน พ.ย. – ธ.ค.64 นางสารภี  
ประจันตะเสน 

7.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
แผนกำรปฏิบัติงำน 

(กิจกรรม) 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ 
รวม 

ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ รวม 

1.ประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์/
กลั่นกรอง/จัดท างบประมาณ/บันทึก
ข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.
2566 

21,000     21,000 

2.ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
ค่าที่ดินฯปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2,000      2,000 

3.ประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์/
กลั่นกรอง/จัดท างบประมาณ/บันทึก
ข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.
2566 งบโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบลและโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

15,000     15,000 

4.ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
ปี  พ.ศ.2566 โรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลและโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน 

2,000      2,000 

รวมทั้งสิ้น 40,000      40,000 

 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดมีสภาพ
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
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3) โครงกำร ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ทั้งระบบ 

ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมี
ทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
( √ )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 
 มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

              ประเด็น   มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นการพิจารณาท่ี 6      
การ  น าผลการด าเนินงานมาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษา 
            ITA ประเด็นการประเมิน ข้อ O11 รายงานการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานประจ าปี รอบ 6 เดือน   
ข้อ O12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
          KRS ตัวชี้วัดที่ ................................-............................................................................. ................ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564................ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564................................................................. 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  นโยบายและแผน 
ผู้รับผิดชอบ 1.นางณัฐยา   สีหะวงษ์  2. น.ส.เกษแก้ว  ค ามา   โทรศัพท์ 081-7084198                         
โทรสาร  043 – 236530    E-mail nuttaya_2710@hotmail.com 
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  ( √  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร กันยายน 2564 – ตุลาคม 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตระหนักและเห็นความส าคัญในการจัดการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยให้ความส าคัญกับผู้เรียนและน ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัดสู่การ
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบท  สภาพปัญหา  และความต้องการของเขตพ้ืนที่  มีการวางแผนการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบควบคุม การประเมินผล  รายงานผล  และน าผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 บริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบ ก าหนดทิศทางนโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัด ในการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจน
ค่านิยมแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า พัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรมีความรู้ 
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ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม/หน่วย มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและเห็น
คุณค่าในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 โดยน านโยบายสู่การปฏิบัติ
ในรูปแบบการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ภายใต้แนวคิดและมีกระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงาน        
สู่ความส าเร็จของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

  ระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษา  มีความส าคัญอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารเป็น
ขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารท าให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามนโยบาย 
สพฐ. ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ว่างานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการตามนโยบาย สพฐ.  ตัวชี้วัด แผนงานและ
โครงการ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามกรอบแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และสนองยุทธศาสตร์                 
การ      พัฒนาชาติ 20 ปี 
2.  วัตถุประสงค์  
      2.1 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการจัดท าสรุปรายงานผลการติดตาม  
การด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบาย สพฐ. ตัวชีว้ัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
      2.2 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ในระบบติดตามและประเมินผล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  
เป็นรอบที่ 1 และรอบที่ 2  
      2.3 เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
     2.4 เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     2.5 เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน ประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     2.6 เพ่ือน าผลไปใช้ในการด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 
3.  เป้ำหมำย  
     3.1 เชิงปริมำณ 
       1) ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต                              จ านวน      4   คน 
       2) ผอ.กลุ่ม/หน่วย                                    จ านวน    10   คน 
       3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด     จ านวน    35   คน 

    รวม                              จ านวน    49   คน 
    3.2 เชิงคุณภำพ 
       ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด เข้าใจในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/ตัวชี้วัด ด าเนินงาน 
สนองนโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัด สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ สพฐ.ก าหนด ได้ถูกต้อง ครบถ้วน  
และตรงประเด็น  
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4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    4.1 ผลผลิต (Output)  
          1) รายงานประจ าปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   
          2) ติดตามและรายงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                 
          3)  ติดตาม ประเมินผล และรายงาน  ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ส านักติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
          4) ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของ สป.และ สพฐ.                     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
         1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการด าเนินงานตามนโยบาย สพฐ.          
ตามตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 น าผลไปใช้ในการด าเนินงาน การปรับปรุง  
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป  
         3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         4)  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
5.1 เชิงปริมำณ 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
    5.2  เชิงคุณภำพ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีข้อมูลสารสนเทศในการติดตามประเมินผลและรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
ตรงประเด็นและเป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงกับ สพฐ. 
6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 ติดตามและจัดท าเล่มรายงานผลการด าเนินงาน

ของ สพท. รายงานประจ าปี 2564 
 

ต.ค.64 – มี.ค. 65 นางรติตา  สีหะวงษ์ 
น.ส.เกษแก้ว  ค ามา 

2 วิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และน าโครงการเข้า 
ในระบบ eMENSCR 

ต.ค.64 – ธ.ค. 65 นางรติตา  สีหะวงษ์ 
น.ส.เกษแก้ว  ค ามา 

3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไตรมาสที่ 1 ในระบบ e-MENSCR 

ม.ค. 65 – มี.ค. 65 นางรติตา  สีหะวงษ์ 
น.ส.เกษแก้ว  ค ามา 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
 4 ประชุมติดตาม ประเมินผล และรายงาน       

ตามนโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ 
2565 

ม.ค.65 – มี.ค. 65 นางรติตา  สีหะวงษ์ 
น.ส.เกษแก้ว  ค ามา 

5 ติดตาม รายงานผลด าเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการของ สป. รอบที่ 1 

ม.ค. 65 – มี.ค. 65 นางรติตา  สีหะวงษ์ 
น.ส.เกษแก้ว  ค ามา 

6 รายงานความก้าวหน้าของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ไตรมาสที่ 2 ในระบบ e-MENSCR 

เม.ย. 65 – มิ.ย. 65 นางรติตา  สีหะวงษ์ 
น.ส.เกษแก้ว  ค ามา 

7 รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด นโยบาย 
สพฐ. ในระบบติดตาม ประเมินผล (e-MES) 
รอบท่ี 1 

เม.ย. 65 – มิ.ย. 65 นางรติตา  สีหะวงษ์ 
น.ส.เกษแก้ว  ค ามา 

8 ประชุมรับกำรตรวจรำชกำรของ สป.และ สพฐ. เม.ย. 65 – มิ.ย. 65 นางรติตา  สีหะวงษ์ 
น.ส.เกษแก้ว  ค ามา 

9 รายงานความก้าวหน้าของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2565 ไตรมาสที่ 3 ในระบบ e-MENSCR 

ก.ค. 65 – ก.ย. 65 นางรติตา  สีหะวงษ์ 
น.ส.เกษแก้ว  ค ามา 

10 ติดตาม รายงานผลด าเนินงานตามนโยบายการ
ตรวจราชการของ สป. รอบที่ 2 

ก.ค. 65 – ก.ย. 65 นางรติตา  สีหะวงษ์ 
น.ส.เกษแก้ว  ค ามา 

11 รายงานผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด นโยบาย 
สพฐ. ในระบบติดตาม ประเมินผล (e-MES) 
รอบท่ี 2 

ก.ค. 65 – ก.ย. 65 นางรติตา  สีหะวงษ์ 
น.ส.เกษแก้ว  ค ามา 

12 รายงานความก้าวหน้าของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.        
2565 ไตรมาสที่ 4 ในระบบ e-MENSCR 

ต.ค. 65 – ธ.ค. 65  นางรติตา  สีหะวงษ์ 
น.ส.เกษแก้ว  ค ามา 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  จ ำนวนเงิน  30,000 บำท 

ไตร
มำส
ที ่

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ รวม ค่ำตอบแทน ค่ำ     
ใช้สอย 

ค่ำวัสดุ รวม 

1-2 ติดตามและจัดท าเล่มรายงาน
ผลกาด าเนินงานของ สพท. 
รายงานประจ าปี 2564 
- จัดท าเล่ม 
- ค่าวัสดุ 

-  
 
 
 

5,000 

 
 

 
 

4,000 

9,000 - 9,000 

2 ประชุมติดตาม ประเมินผล 
และรายงาน ตามนโยบาย 
สพฐ. ตัวชี้วัดประจ าปี
งบประมาณ 2565 
- (49คนx150บาทx1วัน) 
- (ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม) 

-  
 

 
 

7,350 
2,650 

- 10,000 - 10,000 

2-3 ประชุมและรายงานผลการ
ตรวจราชการของ สป.และสพฐ. 
- (ถ่ายเอกสาร+เข้าเล่ม) 

-  
 
3,000 

- 3,000 - 3,000 

4 รายงานผลการด าเนินการ
ตามตัวชี้วัด นโยบาย สพฐ. 
ในระบบติดตาม ประเมินผล      
(e-MES) รอบท่ี 2 
-ค่าท าการนอกเวลาราชการ 
(10คนx4วันx200บาท) 

 
 
 
 
 

8,000 

- 
 
 
 
 
 

- 8,000 - 8,000 

รวมเป็นเงิน 8,000 18,000 4,000 30,000 - 30,000 
 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
     8.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการด าเนินงานตามนโยบาย สพฐ.  
ตามตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
    8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 น าผลไปใช้ในการด าเนินงานการปรับปรุง  
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป  
    8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน  
ประจ าปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    8.4  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 (3) โครงกำรกลุ่มส่งเสรมิกำรศึกษำทำงไกลฯ จ ำนวน 1 โครงกำร 
โครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
ควำมสอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี ๒) 
  ๑)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
                        การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะ 
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
นโยบาย สพฐ.ด้าน 

  ด้านความปลอดภัย 
  ด้านโอกาส 
  ด้านคุณภาพ 
  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตาม   ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564  
มาตรฐานส านักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรฐานที่ ๑ การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารจัดการที่ดี  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การกระจายอ านาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การบริหารงานด้านวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ การบริหารงานด้านงบประมาณ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล  
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ    

      ตัวชี้วัดที่ 10 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
  ตัวชี้วัดที่ 10.1 การใช้ระบบ Video Conference ในองค์การ  

ตัวชี้วัดที่ 10.2 ความมั่นคงปลอดภัยในไซเบอร์(Cyber)  
นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2564 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา    
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564.......................................................... 
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กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ   1.นางอุทุมพรพัต  สุคนธาภิพัฒนกุล  ๒.ว่าที่ รต.ธนาวัช วรณ์ค า ๓.นายพัชระ สุดทีป  
ลักษณะโครงกำร    ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕   
1. หลักกำรและเหตุผล  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านความมั่นคง, ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน, ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน, ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม, ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จากความส าคัญที่กล่าวมาควรที่หน่วยงานของภาครัฐทุกหน่วยงาน 
จะต้องมีผู้ที่จะต้องมาดูแลและรับผิดชอบในงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เฉพาะและเพ่ิมมากขึ้น เพ่ื อส่งเสริมการ
ท างานในด้านนี้ให้สอดคล้องและบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่มี โดยจะพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส าคัญ
มากในทุกด้านที่มีในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ใน
อนาคตการแข่งขันทุกด้านคนจะเริ่มมีความส าคัญมากขึ้น โดยปัจจุบันจะพบว่าองค์กรที่ประสบความส าเร็จส่วน
ใหญ่จะเกิดจากการที่มีคนที่ความรู้ความเข้าใจในงาน โดยเฉพาะคนที่มีความรู้และเข้าใจในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพราะในอนาคตงานที่มีในโลกแทบทุกงานจะมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมหรือช่วย     
ในการงานแทบทั้งหมด จึงควรที่จะต้องมีการพัฒนาคนในงานด้านนี้ให้มีความตระหนัก เรียนรู้ และเท่าทัน
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงควรส่งเสริม สนับสนุนให้คนมีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) และมี เป้าหมายของการพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) และน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการท างานเพ่ือสร้างโอกาสและ
ความเท่าเทียม และสร้างโอกาสในการแข่งขันทีด่ีต่อไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

   ๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามนโยบาย 
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมทางไกลด้วย
ระบบ Video Conference 

   ๒.๒ เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบระบบ Video Conference 
   ๒.๓ เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
3. เป้ำหมำย  

๓.๑ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีห้องประชุมทางไกลด้วยระบบ Video 
Conference อย่างทันสมัย และมีคุณภาพ สามารถติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยี 
    ๓.๓ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

https://www.iok2u.com/index.php/article/information-technology/896-digital-literacy-ocsc
https://www.iok2u.com/index.php/article/information-technology/896-digital-literacy-ocsc
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4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    ๔.๑ ผลผลิต (Output) 
          ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีการประชุม มอบนโยบาย และติดตาม
การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
          ๒) บุคลากรในสังกัด น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  
    ๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)  
          ๑) นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน 
          ๒) สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
          ๓) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
๕.๑ เชิงปริมำณ 

           ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีการประชุม มอบนโยบาย และติดตาม
การด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่องโดยการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
         ๒) บุคลากรในสังกัดน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 
      ๕.๒ เชิงคุณภำพ 
 ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีการติดต่อประสานงาน และติดตามการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดอย่างมีคุณภาพ 

  ๒) บุคลากรในสังกัดน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๑. จัดท าห้องถ่ายทอดสด (Video 

Conference) 

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และตกแต่งห้อง 

พฤศจิกายน -ธันวาคม 
๒๕๖๔ 

1.กลุ่มงาน DLICT   
๒.กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์  

๒ ๒. พัฒนาบุคลากรในการน าระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔- 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

กลุ่มงาน DLICT   
 

๓ ๓.การประชุมทางไกลด้วยระบบ Video 
Conference 

ธันวาคม ๒๕๖๔-
กันยายน ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน DLICT   
 

๔ ๔. รายงานผลการด าเนินงาน 
๑) ประชุมสะท้อนผลการด าเนินงาน 
๒) สรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

ธันวาคม ๒๕๖๔-
กันยายน ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน DLICT   
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาสที่ 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

ค่าวัสด ุ รวม 

1 จัดท ำห้องถ่ำยทอดสด 
(Video Conference) 
๑.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และ
ตกแต่งห้อง 
 ๑.๑) NOTEBOOK ACER 
AN515-57-584C (โน๊ตบุ๊ค) 
SPEED GAMING 
  ๑.๒) กล้อง Aibecy HD 
การประชุมทางไกล 
 ๑.๓) ไมค์ลอย SHURE 
Wireless microphone  
(๓ ตัว) 
๑.๔) มิกเซอร์ Q 802 USB 
ขนาด 8 Input พร้อม 
USB/Audio Interface) 
๑.๕) ไมค์ Wireless (๒ ตัว) 
๑.๖) วัสดุ/อุปกรณ์ตกแต่ง
ห้องประชุม 
 

- -  
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

-  
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๒-๓ ๒. พัฒนาบุคลากรในการน า
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
 

 10,000 _ 1๐,๐๐๐  1๐,๐๐๐ 

๑-๔ ๔. รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
๑) ประชุมสะท้อนผลการ
ด าเนินงาน 
๒) สรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 
 

๑๐,๐๐๐ - - ๑๐,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐,๐๐๐ 1๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ - ๑2๐,๐๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
  ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีห้องประชุมทางไกลด้วยระบบ Video 

Conference อย่างทันสมัย และมีคุณภาพ สามารถติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ๒) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยี 
          ๓) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
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(4) โครงกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ จ ำนวน 1 โครงกำร 
โครงกำรอบรมพัฒนำบุคลำกรหลักสูตร “กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรสินทรัพย์ประจ ำปี 

งบประมำณ 2565 (โครงกำรอบรมปฏิบัติกำรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่    - 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
(  / )  ด้านคุณภาพ 
( /  )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2565...................................................................................  
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น กำรบริหำรงบประมำณ ประจ ำปี 2565 
          ITA  ประเด็นกำรประเมินความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง                                          
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบ  นางธฤษวรรณ  แสนธิ  โทร 088-0320885 E-mail : tidsawan@gmail.com 
                 นางสาวพรเลขา วัชระศุภรณ์ โทร 087 8655581 E-mail : pornlakha16@gmail.com                       
ลักษณะโครงกำร  ( /  ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  12 -14 มกราคม 2565  
1. หลักกำรและเหตุผล กระทรวงการคลัง ประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้
เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปโดยมีหลักการจัดซื้อจัดจ้าง คือ คุ้มค่า  โปร่งใส   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตรวจสอบได้  และก าหนดวิธีการจัดซื้อจ้างพัสดุไว้ 3 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวน  วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง 
จากการด าเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา การบันทึกขั้นตอนการจัดจ้างในระบบการจัดซื้อ      จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( e – GP)  โรงเรียนยังไม่สามารถที่จะด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับ     มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติและระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ท าให้การบันทึกขั้นตอนการจัดจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผู้ปฏิบัติมีความสับสน ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ส่งผลไปถึง
ภาพรวมในการก่อหนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว สพป.ขอนแก่นเขต 1 จึงจะจัดให้มีการอบรม 
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เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้นในการบริหารจัดการงบประมาณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานและโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 

2.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของส านักงานและโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการบริหารสัญญา
และการบริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯอย่างถูกต้อง สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
3. เป้ำหมำย  

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ของโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
     4.1 ผลผลิต (Output) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ขาดความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถ
น าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
     4.3 ดัชนีชีว้ัดความส าเร็จ (KPIs).ผู้ปฏิบัติงานสามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานใหน้อยลง 
สามารถน าความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
     5.1 เชิงปริมาณร้อยละ90ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนและเขตของสพป.ขอนแก่น เขต 
1 เข้ารับการฝึกอบรม 

5.2 เชิงคุณภาพร้อยละ 90ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนและเขตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง 

5.3 ผู้ปฏิบัติงานร้อยละ 90 ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียนและเขตสามารถลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง สามารถน าความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 อบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตเก่ียวกับ

การจัดซื้อจัดจ้าง 2564 
   ธ.ค.64-มี.ค.65 นางธฤษวรรณ  แสนธิ/ 

น.ส.พรเลขา วัชระศุภรณ์  
2 เร่งรัดการด าเนินการจัดจ้างสถานศึกษาใน

สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
    ม.ค.65- ส.ค.65 นางธฤษวรรณ  แสนธิ/ 

น.ส.พรเลขา วัชระศุภรณ์ 
3 อบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โรงเรียน 
    ธ.ค.64-ก.พ.65 นางธฤษวรรณ  แสนธิ/ 

น.ส.พรเลขา วัชระศุภรณ์ 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่า     ใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 อบรมเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เขตเก่ียวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง 2564 

20,814     20,814 

2 อบรมการให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียน 

 61,200 6,000   67,200 

3 เร่งรัดการด าเนินการจัด
จ้าง 

 11,986    11,986 

รวมทั้งสิ้น 20,814 73,186 6,000   100,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

      1. เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้รับความรู้เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การปฏิบัติงานเป็นในแนวทางเดียวกัน 

      2. เจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาและผู้บริหารได้รับทราบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานงได้อย่างถูกต้องและเข้าใจวิธีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดข้อผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน 
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                          (5) โครงกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล จ ำนวน 12 โครงกำร 
1) โครงกำร        วางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   และเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ พ.ศ. 2565 
ควำมสอดคล้อง 

 1.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น .......................................................... ........ 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้เป้าหมายคนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………………...…… 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัด   
ที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
นโยบำยสพฐ. ด้ำน 
                   ด้านความปลอดภัย 
                   ด้านโอกาส 
                   ด้านคุณภาพ 
                   ด้านประสิทธิภาพ 
เครื่องมือติดตำม 
         ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ARS)               
ปี พ.ศ.2564 
                      ตวัชี้วัด.............................................................................. ......................... 
          มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                      ประเด็น  .......................................................................... ........................ 
        ITA ประเด็นการประเมิน ......................................................................... 
KRS ตัวช้ีวัดที.่.................................................................................................................   
        นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2564 

                ตัวชี้วัด............................................................................. .............................   
      นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

                           ตวัชี้วัด................................................................................ ......................... 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิจิตร  มูลแวง, นายวีระชาติ  โสภา, นางนฤมล  แหวะสอน 
ลักษณะโครงการ  (  )  ใหม่  ( / )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30  กันยายน  2565 
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1.  หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านการบริหารอัตราก าลังคน จึงต้องด าเนินการวางแผนอัตราก าลังไว้  เพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา 

การวางแผนก าลังคนถือได้ว่าเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์หน่วยงานกับระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการวางแผนก าลังคน คือ กลยุทธ์ของแผนก าลังคนรองรับต่อภารกิจของหน่วยงาน 
ท าให้หน่วยงานมีจ านวนก าลังคนและระดับขีดสมรรถนะที่ทันเวลาที่ต้องการ รองรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
2.  วัตถุประสงค ์
 2.1  การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  2.2  ก าหนดรูปแบบการวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
          2.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    และสถานศึกษาน าแผนก าลังคนไปใช้
บริหารจัดการ 
      2.4  เพ่ือให้อัตราก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานที่มีในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนภาระ 
กิจการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.5  ก าหนดอัตราก าลังคนให้เหมาะสม  และสร้างมาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา  
          2.6  เพ่ือสนับสนุนการบริหาร และการจัดการศึกษาของผู้บริหาร 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1  ด าเนินการเพื่อการบรรจุ สรรหา แต่งตั้ง ย้าย โอน ปรับปรุงต าแหน่ง ของข้าราชการและ  
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
          3.2  ด าเนินการในการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
          3.3  น าเสนอข้อมูลอัตราก าลัง ต าแหน่งว่าง เกณฑ์อัตราก าลัง เพ่ือขอความเห็นชอบ อก.ศ.จ/กศจ 
          3.4  น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
          3.5  ด าเนินการในการก าหนดต าแหน่งและการขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและ 
วิทยฐานะข้าราชการครู 
          3.6  ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์  

     4.1   ผลผลิต (Output) 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า อัตราจ้างชั่วคราว 
   2)  วิเคราะห์ สังเคราะห์ อัตราก าลัง น ามาใช้ในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษา  ได้ครบตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  ทุกโรงเรียน 
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      4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 
  1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษา มีอัตราก าลัง เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีครูตามเกณฑ์ และตรงวิชาเอก  
  2) ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลต่อการจัด  
การเรียนการสอน นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
5.  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

 5.1  เชิงปริมาณ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเกณฑ์อัตราก าลังส าหรับใช้ในการบริหารอัตราก าลังครบทุก   

โรงเรียนในสังกัด รวมถึงจ านวนครู จ านวนนักเรียน วุฒิวิชาเอก เพศ วิทยฐานะและพ้ืนที่ตั้ง  ครบทุกโรงเรียน 
     5.2  เชิงคุณภาพ 
   1)  การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 แสดงให้เห็นว่าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาสามารถบ่งชี้
สภาพอัตราก าลังข้าราชการครูในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตราก าลังที่เป็นมาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารงานบุคคลในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้โดยน าผลการวิเคราะห์เกณฑ์อัตราก าลัง         
มาเปรียบเทียบกับอัตราก าลังที่มีอยู่  และจ านวนครูผู้สอนที่มีวุฒิวิชาเอกตามแผนการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อ
ผู้รับการศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ   
            2)  การวางแผนอัตราก าลังส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากจะวางแผน        
ให้สอดคล้องกับความต้องการ  ภารกิจ และนโยบาย แล้วยังต้องวางแผนก าลังคนเพ่ือใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์
สูงสุดด้วยกล่าวคือจะต้องมีการวางแผนกระจายก าลังคนหรือเริ่มการวางแผนก าลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษาซึ่ง 
ในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนมีสภาพอัตราก าลังที่ขาดแคลน  ในขณะที่สภาพอัตราก าลัง
ข้าราชการครูในภาพรวมทั้งส านักงานเขตไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว  และหากมีการพิจารณาในรายละเอียดที่
เกี่ยวกับสาขาวิชาเอกท่ีข้าราชการครูส าเร็จการศึกษา  พบว่าบางสาขาวิชาเอกมีความขาดแคลนเป็นอย่างมาก  
ดังนั้นการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรเน้นแก้ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งเรื่อง
ของจ านวนและคุณภาพของข้าราชการครูให้สอดคล้องกับทิศทางการวางแผนการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา 
 
6.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. เสนอโครงการ/ส ารวจข้อมูล ต.ค. 64 – พ.ย. 64 น.ส.วิจิตร  มูลแวง ,นายวีระชาติ  

โสภา 
2. วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าข้อมูล พ.ย. 64 – ม.ค. 65 นายวีระชาติ   โสภา 
3. ประชุมคณะกรรมการวางแผน

อัตราก าลัง/เกลี่ยอัตราก าลังคนตลอดปี 
มี.ค. 64 – ก.ค. 65 นายวีระชาติ  โสภา, นางนฤมล 

แหวะสอน 
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7.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ไตร
มาส 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบแทน ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

รวม 

1/65 เสนอโครงการ/ส ารวจ
ข้อมูล 

      

2/65 วิเคราะห์ข้อมูล จัดท า
ข้อมูล 

      

3/65 ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนอัตราก าลัง 

 7,000  7,000  7,000 

4/65 เกลี่ยอัตราก าลังคนตลอดปี  7,000  7,000  7,000 
 รวมทั้งสิ้น  14,000  14,000  14,000 

  (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 

8.   ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1  สามารถน าไปใช้วางแผนก าหนดจ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้อย่างเหมาะสม 
 8.2  สามารถน าไปใช้ในการสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง 
เหมาะสม  ตรงตามความต้องการกลุ่มสาระที่ขาดแคลนของสถานศึกษา 
            8.3  สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 8.4  สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนผลิตครูให้ตรงกับความขาดแคลนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่าง 
เหมาะสม โดยใช้คนในพ้ืนที่ 
 8.5  สามารถพยากรณ์ความขาดแคลนอัตราก าลังล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสรรหา 
อัตราก าลังมาชดเชยต าแหน่งที่เกษียณไปในแต่ละปีได้อย่างทันท่วงที 
            8.6  โรงเรียนมีแผนอัตราก าลังเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่าง 
 8.7  ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของ 
ข้าราชการครูในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 
 

********************************** 
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2) โครงกำร  กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอน กำรสอบคัดเลือก ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ         
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่................................................................................................ ........................ 

(   )  ด้านความปลอดภัย 
( /   )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564................................................................................. 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น .............................................................................................................. .............. 
          KRS ตัวชี้วัดที่ ..................................................................................................... ........................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   บริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิจิตร  มูลแวง  นางอุดมลักษณ์  สุริยะสกุลพงษ์ นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง                                                                                 
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  ( /  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ธันวาคม 2564 -  กันยายน 2565  
1. หลักกำรและเหตุผล 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงาน
สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จัดท าโครงการการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือก ข้าราชการครูและ
บุคลากรทาง การศึกษา ลงในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยน านโยบายสู่การปฏิบัติ  
สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” และสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด  ที่ สพฐ.ก าหนด  โดยขับเคลื่อน
ด้านคุณภาพบุคลากร  ให้มีระบบการคัดเลือกบุคลากรตามความจ าเป็นของ สพท./สถานศึกษา   ให้มีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย  ให้มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ และเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  เสริมสร้างความเสมอ
ภาคเปน็ธรรม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานด้านการ
บริหารงานบุคคล  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ได้สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย การสอบคัดเลือก  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน   โดยยึดหลักทรัพยากรมนุษย์  เป็นส าคัญ ยึดหลักธรรมา-  
ภิบาล  ความเป็นธรรม  โปร่งใส  ถูกต้อง  ทันเวลา  ตรวจสอบได้  ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1  ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแนวปฏิบัติ และปฏิทิน ส านักงาน  ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด 

 



119 
 

 

         2. วัตถุประสงค ์
   2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีอัตราก าลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา ครบตาม

เกณฑ์อัตราก าลัง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
       2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา   
  2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
    3. เป้ำหมำย 

        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ทุกสายงาน ดังนี้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย ต าแหน่งครู ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ 

                3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  ได้รับการพิจารณาให้ย้าย บรรจุแต่งตั้ง ตามต าแหน่งว่าง  จ านวน  300 ราย  และได้รับการเกลี่ย
อัตราก าลังจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปยังโรงเรียนที่ต่ าเกณฑ์ 
        3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
ได้ครูตรงตามความต้องการสถานศึกษา 
        3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   การคัดเลือก/สรรหา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามความจ าเป็นของสถานศึกษา          
4. ผลผลิต ผลลัพธ์   
    4.1 ผลผลิต (Output)    
          1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ทุกสายงาน ได้ย้ายตามค าร้องขอย้าย 

                   2)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีระบบการสรรหาตามความต้องการ     
ของสถานศึกษาที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินการอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้   

             4.2  ผลลัพธ์ (Outcome)  
           1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สถานศึกษา ได้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา   
           2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
           3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ให้ความ
เสมอภาค แกข่้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1  เชิงปริมำณ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   ได้สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ทุกสายงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ. ที่ก าหนด  
จ านวน  300  ราย 
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  5.2  เชิงคุณภำพ   
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  สถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามความต้องการของสถานศึกษา ครูครบชั้น ท าให้การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน  ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา มีทักษะ  
การเรียนรู้และทักษะ ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21  และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น          
6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 
วันที่  6-7  ตุลาคม 2564 
วันที่ 9-10 ตุลาคม  2564 

นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสง 

2 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 

วันที่  11  ตุลาคม  2564 นางสาวนพภาภรณ์  ตุงไธสง 

3 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 

กุมภาพันธ์  2565  

4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 

มกราคม-มีนาคม  2565  

5 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 

กันยายน  2564  

6 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 นางอุดมลักษณ์ สุริยะสกลุพงษ์ 

7 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

กรกฎาคม-กันยายน  2565 นางอุดมลักษณ์ สุริยะสกลุพงษ์ 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ 
มาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2-
3 

1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท า
รายละเอียดตามองค์ประกอบตัวชี้วัด 
2 รอบ (สายงานการสอน)  

 45,000  45,000  45,000 

1-
3 

1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท า
รายละเอียดตามองค์ประกอบตัวชี้วัด  
(สายงานบริหาร)  

 33,500  33,500  33,500 

2-
3 

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 

 11,500  11,500  11,500 

รวมทั้งสิ้น  90,000  90,000  90,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
  8.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สถานศึกษา ได้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา   
     8.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เป็นปัจจุบัน 
        8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ให้ความเสมอ
ภาค แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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3) โครงกำร กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ครูผู้ทรงคุณค่ำ
แห่งแผ่นดิน และลูกจ้ำงช่ัวครำวที่จ้ำงจำกเงินงบประมำณ 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 2) 
          แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น ............................................................................... 
เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                            การพัฒนาการเรียนรู้เป้าหมายคนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ…………………………………...… 
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธิ์โดยตัวช้ีวัด    
ที่ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
        นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ด้ำน 
                   ด้านความปลอดภัย 
                   ด้านโอกาส 
                   ด้านคุณภาพ 
                   ด้านประสิทธิภาพ 
เครื่องมือติดตำม 
    ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ARS)                    
ปี พ.ศ.2564 
                           ตวัชี้วัด.............................................................................. ............................ 
     มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                           ประเดน็  .......................................................................... ........................... 
   ITA ประเด็นการประเมิน ........................................................ .................... 
KRS ตัวช้ีวัดที.่.................................................................................................................   
   นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2564 

                ตัวชี้วัด............................................................................. ............................      
             นโยบายการตรวจราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ. 2564 
                           ตวัชี้วัด............................................................................... ......................... 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นางนฤมล  แหวะสอน, นางอุดมลักษณ์  สุริยะสกุลพงษ์, นางกิตติมา  อนุรักษ์อนุกูล 
ลักษณะโครงการ  (  )  ใหม่  ( / )  ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2564 ถึง 30  กันยายน  2565 
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1.  หลักกำรและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายพัฒนาและเสริมสร้างการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีการ
บริหารอัตราก าลังข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูผู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน และลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของบุคลากรในสังกัด ส่งผลให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนต่อไป 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงมีการด าเนินการเพ่ือสนองนโยบายดังกล่าว 
โดยมีการย้าย โอน และเลื่อนระดับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) การสรรหาพนักงานราชการ 
การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ เพื่อทดแทนต าแหน่ง  
ที่ว่าง ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ส านักงานคณะกรรมการมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2560 อย่างมีระบบ ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือด าเนินการคัดเลือกย้าย โอน เลื่อนระดับบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่มี
ความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการ 
 2.2 เพ่ือด าเนินการสรรหา พนักงานราชการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และลูกจ้างชั่วคราวที่มีความรู้ 
ความสามารถ  ปฏิบัติงาน แทนต าแหน่งที่ว่างที่ได้รับการจัดสรร 
 2.3  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตราก าลังในสังกัด 
 2.4  เพื่อส่งเสริม และสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
และมีคุณภาพ 
 2.5  เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน  
3.  เป้ำหมำย 

 3.1  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  ร้อยละ 100 มีอัตราก าลังครบถ้วน ตามกรอบ
อัตราก าลัง 
 3.2  สถานศึกษาร้อยละ 100  ได้รับจัดสรรต าแหน่งพนักงานราชการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ครบถ้วน ถูกต้องตามจ านวนที่ได้รับจัดสรร 
 3.3  .ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการ โอน ย้าย และเลื่อนระดับ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3.4  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการสรรหาพนักงานราชการ ครู
ผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ถูกต้อง โปร่งใส 
 3.5  สถานศึกษามีพนักงานราชการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณ ที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการ 
 3.6  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ  ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา และ
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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4.  ผลผลิต ผลลัพธ์  
     4.1   ผลผลิต (Output) 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีระบบการสรรหาที่ยึดหลักธรรมาภิบาล   
ในการด าเนินการอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ท าให้มีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2) พนักงานราชการ อัตราจ้าง ที่เข้ามาในระบบมีความภาคภูมิใจ มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
เชื่อมั่นในระบบการสรรหาและได้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) /พนักงานราชการ/อัตราจ้าง 
ตรงตามความต้องการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน  
      4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้สรรหาบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) /พนักงานราชการ/อัตราจ้าง มาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ส่งผลให้บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ได้รับการสรรหา ย้าย 
โอน มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเต็มที่ มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการจัดการศึกษา    
การจัดการเรียนการสอนใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5.  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
     5.1  เชิงปริมาณ 
   1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ได้รับการย้าย และโอน เต็มตามกรอบอัตราก าลัง  
   2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
ได้เลื่อนระดับเป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 
   3) โรงเรียนในสังกัดมีอัตราก าลังพนักงานราชการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินและลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้าง
จากเงินงบประมาณ ครบถ้วนตามท่ีได้รับการจัดสรร  

      5.2  เชิงคุณภาพ 
             1) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินและ
ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ มีความพึงพอใจ เกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
    2) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินและ
ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ
งานในหน้าที่ 
    3) บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินและ
ลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
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6.  กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา

ด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ ต.ค. 64 – พ.ย. 
64 

นางสาววิจิตร  มูลแวง,    นางนฤมล 
แหวะสอน 

2. ประชุมวางแผน ต.ค. 64 – พ.ย. 
64 

นางนฤมล  แหวะสอน, นางกิตติมา  
อนุรักษ์อนุกูล, นางอุดมลักษณ์   
สุริยะสกุลพงษ์ 

3. แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการเตรียม
ด าเนินการคัดเลือก 

ต.ค. 64 – ส.ค. 
65 

นางนฤมล  แหวะสอน, นางกิตติมา  
อนุรักษ์อนุกูล, นางอุดมลักษณ์   
สุริยะสกุลพงษ์ 

4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือก 

ต.ค. 64 – ส.ค. 
65 

นางนฤมล  แหวะสอน, นางกิตติมา  
อนุรักษ์อนุกูล, นางอุดมลักษณ์   
สุริยะสกุลพงษ์ 

5. ด าเนินการคัดเลือก ต.ค. 64 – ส.ค. 
65 

นางนฤมล  แหวะสอน, นางกิตติมา  
อนุรักษ์อนุกูล, นางอุดมลักษณ์   
สุริยะสกุลพงษ์ 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินการ
ตามโครงการ 

ธ.ค. 64 – ก.ย. 65 นางนฤมล  แหวะสอน 

7.  รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ไตร
มาส 
ที ่

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก 
งบประมาณ 

 
รวม ค่าตอบแทน ค่า 

ใช้สอย 
ค่า
วัสดุ 

รวม 

1/65 เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

      

1/65 ประชุมวางแผน  3,875  3,875  3,875 
1/65 แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการคัดเลือก 
      

1/65 ประชุมคณะกรรมการ
เตรียมด าเนินการ
คัดเลือก 

 3,000  3,000  3,000 

1/65 ด าเนินการคัดเลือก  12,000  12,000  12,000 
1/65 รายงานผลการ

ด าเนินการตาม
โครงการ 
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ไตร
มาสที่ 

กิจกรรม/รายการ งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่า
วัสดุ 

รวม 

2/65 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือก 

      

2/65 ประชุมคณะกรรมการ
เตรียมด าเนินการ
คัดเลือก 

 5,400  5,400  5,400 

2/65 ด าเนินการคัดเลือก  13,500  13,500  13,500 
2/65 รายงานผลการ

ด าเนินการตาม
โครงการ 

      

3/65 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการคัดเลือก 

      

3/65 ประชุมคณะกรรมการ
เตรียมด าเนินการ
คัดเลือก 

 5,225  5,225  5,225 

3/65 ด าเนินการคัดเลือก  10,000  10,000  10,000 
3/65 รายงานผลการ

ด าเนินการตาม
โครงการ 

      

รวมทั้งสิ้น  53,000  53,000  53,000 
  (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1  ผู้เข้ารับการคัดเลือกมีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการต่อไป 
 8.2  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ได้รับการคัดเลือกได้รับการย้าย โอน และเลื่อน
ระดับ 
 8.3  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
งบประมาณ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งที่จะได้รับการแต่งตั้ง 
 8.4  ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนต่อไป 
 
 

********************************** 
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4) โครงกำร      พัฒนำเสริมสร้ำงคุณภำพและคุณค่ำชีวิตข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำที่จะเกษียณอำยุรำชกำร เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่....................................................................................................... .............. 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
( / )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564............................................................................. 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น ................................................................................................ ....................... 
          KRS ตัวชี้วัดที่ ..................................................................................................... ........................ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564................ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564................................................................ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิจิตร มูลแวง ,นางอรอนงค์  ศรีชัย ,นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 
ลักษณะโครงกำร  (  /  ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  สิงหาคม  2565  -  กันยายน  2565 

1. หลักกำรและเหตุผล  
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ส่วนใหญ่เป็นผู้

มีความรู้ ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ ได้อุทิศตน เสียสละต่อราชการตลอดมา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เอาใจใส่ ท าให้เกิดประโยชน์คุณานุประการ แก่ทางราชการ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน และเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพต่อไป จึงนับได้ว่าเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง ดังนั้น  เพ่ือเป็นการตอบแทน คุณงามความดีที่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้จะเกษียณอายุราชการ 
ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ความส าคัญ เพ่ือให้เกิดขวัญ ก าลังใจที่จะสร้างสรรค์ คุณประโยชน์ให้กับสังคม และ
ประเทศชาติต่อไป   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิตข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ขึ้น เพื่อเป็น
การยกย่องเชิดชเกียรติให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าในสังกัด มีผู้ที่จะ
เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 108 คน  
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า และเกิด

ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2.2 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
2.3 สร้างเสริมคุณภาพและคุณค่าชีวิตของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  

3. เป้ำหมำย  
3.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  จ านวน  125 คน  
           3.2 ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า  เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ                   
ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  และน าความรู้ที่ได้รับจากวิทยาการ               
ไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตหลังการเกษียณอายุราชการ 
 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
        4.1 ผลผลิต (Output)    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ได้รับการยกย่อง 

เชิดชูเกียรติ  เป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคม   
 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง มีขวัญและก าลังใจในการ

ด าเนินชีวิติ และเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมาณ   

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 108 คน              
           2) คณะกรรมการด าเนินงาน และผู้เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ 50 คน   
    5.2 เชิงคุณภาพ  

1) เพ่ือให้ก าลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการในการด าเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ                 
2) พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้เกษียณอายาชการ ครู บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้ว ตลอดจน 

คณะผู้บริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ    
3) ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษียณอายุราชการ   

          4) ผู้เกษียณอายุราชการมีกลุ่มเพ่ือน (ไลน์ ) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข่าวสารได้ปรึกษาหารือ  
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6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ ภายในพฤศจิกายน นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 
2 ประชุมวางแผน  สิงหาคม นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 
3 แต่งตั้ง/ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สิงหาคม นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 
4 จัดพิมพ์เกียรติบัตร ,วารสารเกษียณ สิงหาคม นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 
5 ด าเนินการอบรม บรรยายพิเศษ, มอบเกียรติบัตร  กันยายน นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 
6 .สรุปและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการ กันยายน นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาสที่ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ 
มาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ       

2-3 ประชุมวางแผน        
2-3 แต่ งตั้ ง /ประชุ มคณะกรรมการ

ด าเนินการ 
      

3 จัดพิมพ์เกียรติบัตร ,วารสารเกษียณ  19,000    19,000 

3 ด าเนินการอบรมพัฒนาฯ บรรยายพิเศษ, 
มอบเกียรติบัตร  

   5,000      5,000 

3 สรุปและรายงานผลการด าเนินการตาม
โครงการ 

      

รวมทั้งสิ้น  24,000    24,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

 8.1 การท างานแบบมีส่วนร่วม มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 8.2 ผู้เกษียณอายุราชการได้รับการเชิดชู ยกย่องเกียรติคุณเป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคม 
          8.3 ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามของไทยสืบไป 
 8.4 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด      

  

----------------------------------------- 
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5) โครงกำร  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่.......................................................................................................................  

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
( /  )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564............................................................................. 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น ....................................................................................................................  
          KRS ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................. ........ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564....................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564........................................................................ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ บริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาววิจิตร  มูลแวง   นางสาววชิรา  ชื่นใจ  
ลักษณะโครงกำร  ( /  ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      พฤศจิกายน 2564  - กันยายน 2565  
1. หลักกำรและเหตุผล 

        ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่  
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติเหรียญจักร
มาลาและจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้เสนอรายชื่อ
ผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบดังกล่าว ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอชื่อจะต้องเป็นผู้มีความ
ประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานซึ่งมี
ผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและจงรักภักดีต่อ สถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ  
2. วัตถุประสงค์  
     2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ได้รับพระราชทาน  
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีเสนอขอ 
     2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการมีความภาคภูมิใจ 
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3. เป้ำหมำย  
    3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ    จ านวน  108  คน 
    3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการมีความภาคภูมิใจ 
มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลการจัดการศึกษา 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    4.1 ผลผลิต (Output)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ เมื่อมีคุณสมบัติครบ สามารถด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามชั้นตราที่ผู้มีคุณสมบัติ
ครบตามหลักเกณฑ์ได้ทุกราย และมีการด าเนินการเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าทุกปี 
    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครบทุกท่านที่ขอและมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ มีขวัญ
และก าลังใจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล มีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมาณ 
          1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการได้รับพระราชทาน             
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกรายที่เสนอขอพระราชทานที่เสนอขอและมีคุณสมบัติ 108 คน ราย  
          2) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่วข้อง  
    5.2 เชิงคุณภาพ 
         1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ มีความภาคภูมิใจ  
          2) เป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล  
          3) มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนต่อเด็กนักเรียน 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ ภายในพฤศจิกายน นางสาววชิรา  ชื่นใจ 

2 ประชุมคณะกรรมการพิจารรณาคุณสมบัติผู้เสนอขอ
พระราชทานฯ 

พฤศจิกายน นางสาววชิรา  ชื่นใจ 

3 สพฐ.แจ้งการจัดสรรและไปรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มิถุนายน นางสาววชิรา  ชื่นใจ 

4 แต่ งตั้ งคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์และจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ /ประชุมคณะกรรมการ 

กรกฎาคม นางสาววชิรา  ชื่นใจ 

5 แต่งตั้งคณะกรมการ/จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรกฎาคม นางสาววชิรา  ชื่นใจ 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

3 
 

ประชุมคณะกรรมการพิจารรณา
คุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานฯ 

 1,200  1,200  1,200 

3 สพฐ.แจ้งการจัดสรรและไปรับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 3,500  3,500  3,500 

3-4 แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดเกณฑ์
และจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ /
ประชุมคณะกรรมการ 

 1,200  1,200  1,200 

3-4 แต่งตั้งคณะกรมการ/จัดพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

 6,100  6,100  6,100 

รวมทั้งสิ้น  12,000  12,000  12,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
    8.1  ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ จ านวน 108 คน 
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   
    8.2  มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่  
    8.3 เสริมสร้างคุณความดีมีพลังใจกายยืนหยัดมุ่งมั่นท าความดีต่อประเทศชาติต่อไป 
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6) โครงกำร  กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่   ........................................................................ .................................................. 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(    )  ด้านความปลอดภัย 
(  / )  ด้านโอกาส 
(    )  ด้านคุณภาพ 
(    )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564.....................................................................................  
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น ...............................................................................................................................  
          KRS ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................. ..... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564..................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564...................................................................... 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ        นางอรอนงค์  ศรีชัย 
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  ( /  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 เมษำยน , 1 ตุลำคม  

1. หลักกำรและเหตุผล  
การบริหารงานบุคคลเป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ถ้าการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การบริหารงานด้านอื่น ๆ มีประสิทธิภาพตามไปด้วย  อันจะท า
ให้ภารกิจหลักของส านักงานประสบผลส าเร็จ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างกว้างขวาง 

กลุ่มบริหารงานบุคคล งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการน า
รายละเอียดหลักเกณฑ์การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า                        
และพนักงานราชการ ประจ าปี 2565 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า มีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ  ก.ค.ศ.ก าหนด  

เพ่ือให้สามารถด าเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามแบบฟอร์มที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด และตามตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามค ารับรองของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนระบบร้อยละให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้สามารถด าเนินการบริหารงานบุคคล
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ที่เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม
สามารถตรวจสอบได้ และให้สอดรับกับระบบเงินเดือนใหม่ ให้เกิดประสิทธิผล ทั้งด้านการก ากับ ติดตาม และการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้าราชการครู บุคลากรทางการ และบุคลากรทางการศึกษา มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา และ 
ลูกจ้างประจ า ให้การด าเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ.ก าหนด 

2.3 เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลื่อนเงินเดือนของสถานศึกษา   
มีความรู้ความความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ก าหนด 
          2.4  เพ่ือให้สถานศึกษา  สามารถด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว  
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด 

2.5 เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเลื่อนเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  โปร่งใส  และเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด 

2.6 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ที่ก าหนด 
2.7 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินและเลื่อนเงินเดือนครบทุกคน 

3. เป้ำหมำย  
          3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ การ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

3.2  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า มีความเชื่อมั่นในการ                       
ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและมีความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 
ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ ไม่มีปัญหาการร้องเรียน 

3.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนใหม่ทุกคน  
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    4.1 ผลผลิต (Output) 
          1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ได้รับการ  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          2) ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีต่อหน้าที่/องค์กร จึงบ าเหน็จความดี ความชอบ ให้บุคลากร
ในสังกัด ตามความรู้ ความสามารถและสมรรถะของแต่ละบุคคล ในรอบ 2 ครั้ง/ปี 

3)  ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับค่าตอบแทน การเลื่อนเงินเดือน 
สูงขึ้น ท าให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
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    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
           1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน 
และค่าตอบแทนสูงขึ้นทุกราย ยกเว้นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
          2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมาณ   

1)  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากร                           
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  

2)การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  พนักงาน 
ราชการ ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม 
          3) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจการ 
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน และพยายาม พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่ได้รับเลื่อนเงินเดือนที่มีผลการประเมินระดับ
ดีเด่น  เป็นผู้ที่เป็นตัวอย่าง ดังนี้ 
              - เป็นผู้ที่มีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความทุ่มเท เสียสละ จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
              - เป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน และชอบช่วยเหลือกิจการงานของ
หน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ จนเป็นแบบอย่างกับบุคคลในอาชีพเดียวกัน และสังคมอ่ืน      

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ ภายใน พย.64 นางอรอนงค์  ศรีชัย 
2. จัดท าบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

ภายใน
พฤศจิกายน 

นายวิระธรรม     
มาตย์ภูธร,  
นางอรอนงค์  ศรีชัย 

3. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 
(เมษายน ) ครั้งที่ 2 ( ตุลาคม ) 

มีนาคม , 
กันยายน 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 

4. แจ้งสถานศึกษา 1.แนวปฏิบัติ ระเบียบ หลักเกณฑ์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือน จ านวน 2 ครั้ง   
2. นับมีตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ณ  วันที่ 1 มีค. , 1 กย. 

มีนาคม , 
กันยายน 

นางอรอนงค์  ศรีชัย, 
นางสาววชิรา  ชื่นใจ 
นางนฤมล  แหวะสอน 

 5 แต่งตั้งคณะกรรมการ 1)จัดท าเครื่องมือก ากับติดตาม 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 2) ตรวจสอบ
เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 

มีนาคม ,   
กันยายน 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

6. 
 
 

ประชุมคณะกรรมการ  1) จัดท าเครื่องมือก ากับติดตาม 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 2 ) 
ตรวจสอบ เก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 

มีนาคม , 
กันยายน 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 

7. จัดท าและสรุปข้อมูลจ านวนและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลมีตัว ณ วันที่ (1 มีนาคม , 1 
กันยายน) 

มีนาคม, 
กันยายน 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 

8. ข้าราชการครู ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมิน 
ส่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
- ผู้อ านวยการสถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ
ประเมิน ส่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เมษายน,  
ตุลาคม 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 

10. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวงเงิน/ประชุมคณะกรรมการ
บริหารวงเงิน / จัดสรรวงเงินวงเงินไปยังสถานศึกษา 

เมษายน , 
ตุลาคม 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 

11. สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน        
และรายงานผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ส่ง สพท.         
พร้อมตรวจสอบ/ คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายเสนอส ารองฯ 

เมษายน , 
ตุลาคม 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 

12 1.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลือนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษา ( พิจารณา ผอ.สถานศึกษา , รอง
ผอ.สพท., ศึกษานิเทศก์, และข้าราชการในสถานศึกษา )  
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค.(2)  

เมษายน , 
ตุลาคม 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 

13 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ระดับเขตพ้ืนที่  
ทุกกลุ่มสายงาน  

เมษายน , 
ตุลาคม 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 

14 น าผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัด  เสนอขอ
ความเห็นชอบต่อ อกศจ. / กศจ. 

เมษายน , 
ตุลาคม 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 

15 ประชุม กศจ./ ผู้มีอ านาจฯ ออกค าสั่งเลื่อนเงินเดือน 
 

เมษายน , 
ตุลาคม 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 

15 สพท.ประกาศร้อยละของฐานการค านวณ และค าสั่งเลื่อน
เงินเดือน  

เมษายน , 
ตุลาคม 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 

16 บันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนตามค าสั่งฯ เข้าระบบจ่ายตรง
เงินเดือน 

เมษายน , 
ตุลาคม 

นางอรอนงค์  ศรีชัย 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่า      
ใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. 1.ค่าชดเชยน้ ามันพาหนะเดินทางออก 
เก็บข้อมูล ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา และประชุม
คณะกรรมการ 

   55,000  55,000 
   

 55,000 

1. 
 
 
 
 
 
 

2.การประชุมคณะกรรมการ 
2.1 คณะกรรมการบริหารวงเงิน 
(20x150x2)  
2.2 ประชุมกลั่นกรอง และพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา และ      
บุคลการทางการศึกษาอ่ืนตามาตรา 38 
ค.(2) 

 
 

 

18,000 
 
     

 
 
 

18,000 
 
 

 18,000 

รวมทั้งสิ้น  73,000  73,000  73,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  และสามารถน าไป
พัฒนา มีสมรรถนะ คุณลักษณะและทักษะ  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เรียนรู้ มาปรับใช้กับการท างานอย่างมี
คุณภาพมีความสุขส่งผลถึงงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ยุติธรรม 
ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
          3. เมื่อเกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานก็จะส่งผลต่อผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ และการ
บริหารงานบุคคล 
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7) โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา  สู่ความเป็นมืออาชีพ 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่.............................................................................................................................  

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
( /  )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564....................................................................................  
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น ............................................................................................................. .... 
          KRS ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................. ........ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564....................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564........................................................................ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิจิตร  มูลแวง , นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
ลักษณะโครงกำร  ( /  ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม  2564 – 31  พฤษภาคม  2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

การบริหารจัดการด้านการศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา  /รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  และ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นปัจจัยส าคัญแห่งความส าเร็จประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา
เพราะเป็นผู้น าในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งการบริหารงานตามภารกิจครอบคลุมทั้งด้านวิชาการ  
ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ดังนั้นกระบวนการคัดเลือกผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  จึงมีความส าคัญที่จะท าให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  ความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  
มีประสบการณ์   การบริหารสถานศึกษาและมีภาวะผู้น าสูงเขา้มาสู่ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาจึงมีความส าคัญ
และจ าเป็นอย่างยิ่ง 

กระบวนการคัดเลือกผู้อ านวยการสถานศึกษารูปแบบใหม่  เน้นคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การบริหารสถานศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินจากผลการสอบข้อเขียน  ผลการประเมินประวัติ 
และผลการปฏิบัติงานควบคู่กันไป  เมื่อผ่านการประเมินแล้วต้องสู่กระบวนการพัฒนาก่อนการบรรจุ และแต่งตั้ง 
จ านวนไม่น้อยกว่า  60  ชั่วโมง  และต้องผ่านการอบรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  จึงจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง   
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ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา  ในช่วงที่ปฏิบัติงานในต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งท่ีสถานศึกษา  เป็น
ระยะเวลา  1  ปี  จะต้องมีคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพ่ีเลี้ยงคอยให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 
ทุกด้าน  และมีคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด  ทั้งนี้เพ่ือให้ได้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีศักยภาพ  มีภาวะผู้น า มีความสามารถรอบด้านทั้ง “เก่งคน เก่งงาน  และเก่งวิชาการ” 
เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษาที่มีความภาคภูมิใจและองอาจในฐานะ 

ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนา  ซึ่งผู้บริหารต้องได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และสามารถให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น  เพื่อตอบสนองนโยบำย 3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  จึงให้จัด
โครงการดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในภารกิจด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณด้านการบริหาร   

งานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป 
2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถสูง  มีศักยภาพในการบริหารงานที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

ของสภาพสังคมเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว 
2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้น  มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  มีความรู้  และ

ประสบการณ์  และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
2.4 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพ  ผ่านการประเมินสัมฤทธิ์ผลของคณะกรรมการการประเมิน 
2.5 นักเรียนในความรับผิดชอบได้รับโอกาส และคุณภาพทางการศึกษามีความรู้และประสบการณ์ทีสามารถ

พ่ึงตนเองแข่งขันกับเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
2.6 ประชาชนและสังคมเกิดความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา    

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา    
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการพัฒนาประเทศให้มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
3. เป้ำหมำย  

3.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ที่บรรจุในปีงบประมาณ  2564  จ านวน      
16  ราย 

3.2  ผู้อ านวยการสถานศึกษา /รองผู้อ านวยการสถานศึกษา คาดว่าที่จะบรรจุในปีงบประมาณ   2565  
จ านวน  20  ราย 

3.3 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  จ านวน  4  ราย 
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4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
4.1 ผลผลิต (Output) 

          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   เขต  1  ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการอบรม
พัฒนา  มีความรู้ความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ ไว้  ในบทบาทภารระงาน  ทั้ง 4  งาน ได้แก่  การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ   การบริหารงานบุคคล  การส่งเสริมวินัยการรักษาวินัย  การบริหารงานทั่วไป   
และงานนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
1) ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้ตามภาระงาน ทั้ง 4  งาน  ได้แก่ 

การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ   การบริหารงานบุคคล  การส่งเสริมวินัยการรักษาวินัย  การ
บริหารงานทั่วไป   และงานนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          2) ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา  เป็นผู้ที่มีศักยภาพ  มีภาวะผู้น า  
          3) ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนา  เป็นผู้ที่ มีความสามารถรอบด้าน  “เก่งคน เก่งงาน และเก่ง
วิชาการ” 
          4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
5.1  เชิงปริมำณ 

ร้อยละ 100  ของผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา  มีศักยภาพตาม ระเบียบและวิธิการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
5.2 เชิงคุณภำพ 

1) สถานศึกษามีผู้บริหาร  ที่มีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม 
2) ครู มีสมรรถะในการปฏิบัติงาน 
3) ผู้ที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะความเป็นผู้น า 
4) นักเรียนของสถานศึกษามีคุณภาพ  คุณลักษณะ ตรงตามหลักสูตร 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การนิเทศ ให้ค าแนะน า การปฏิบัติงานในหน้าที่ 1 ต.ค. 64 – พ.ค.  65 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
2 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 1 ต.ค. 64 – 31 พ.ค. 65 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
3 การสรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการ

ปฏิบัติงาน 
1 ต.ค. 64 – 31 พ.ค. 65 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่า     ใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 การนิเทศให้ค าแนะน าการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 11,280    11,280 

1 การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 4,730    4,730 

1 การประชุมสรุปผลการ
ประเมิน 

 1,550    1,550 

2 การนิเทศให้ค าแนะน าการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 3,440    3,440 

2 การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 2,670    2,670 

2 การประชุมสรุปผลการ
ประเมิน 

 770    770 

รวมทั้งสิ้น  21,000    21,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
8.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

8.2  ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความ
กระตือรือร้น มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน  มีความรู้และประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างมีระบบและ
ต่อเนื่อง 
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8) โครงกำร  กำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ  สพฐ. (OBEC AWARDS),ยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้ำรำชกำรครูและ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่................................................................................................ ................... 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
( / )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564.............................................................................. 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น .................................................................................. ...................................... 
          KRS ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................. ........ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564........................ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564........................................................................ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ .บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นำงนิ่มนวล  ศรีวงษ์รำช . นำงณัฐรินีย์  นำมสีฐำน  
ลักษณะโครงกำร  ( /  ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ธันวาคม  2564  -  มีนาคม  2565 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  มีภารกิจพัฒนาและส่งเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การด าเนินงานตาม
ภารกิจดังกล่าวต้องอาศัยข้าราชการครู และบุคลการทางการศึกษา  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  พนักงานราชการ  
ลูกจ้าง  และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์การที่มีความรู้ความสามารถ  ตลอดจนจิตส านึกในการปฏิบัติงาน
และการให้บริการที่ดี  ซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์
สุขของประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น     
เขต 1  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงคุณค่า การมีเกียรติและศักดิ์ศรี  
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน  ครองงาน   
2.2 เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม  รวมทั้งเสริมสร้างขวัญ 

ก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน   
          2.3 ยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี 

3. เป้ำหมำย  
         3.1  เชิงปริมำณ   ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง ได้รับรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทอง  ระดับชาติ  จ านวน 10  รายขึ้นไป 
         3.2  เชิงคุณภำพ ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  และได้รับการการเชิดชูเกียรติ   

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
          4.1 ผลผลิต (Output) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้มีโอกาสแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีเวที
ให้โอกาสได้แข่งขัน คัดเลือก ได้มีผลผลติใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ ที่ท าให้นักเรียนได้รับจากผลการพัฒนาตน 
พัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคุณครูมีผลการปฏิบัติงาน สามารถน ามาประกอบการขอวิทย
ฐานะให้สูงขึ้นได้. 
          4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจใน
นวัตกรรมใหม่ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและนักเรียนได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
   5.1 เชิงปริมำณ 
      ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศ 

5.2  เชิงคุณภำพ 
   ข้าราชการครู   บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่                            
การเรียนการสอน 
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6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการ ภายในพฤศจิกายน นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช  
2. ประชาสัมพันธ์โครงการ มกราคม 2565 นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 
3. ตั้งคณะกรรมการคัดเลือก/ด าเนินการคัดเลือก มีนาคม 2565 นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 
4. ประกาศผลการคัดเลือก เมษายน  2565 นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 
5. ลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษา เพ่ือเข้าประกวดระดับภาค 

เมษายน  2565 นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 

6. ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐานผลงาน ณ จังหวัดที่
รับผิดชอบ 

เมษายน  2565 นางนิ่มนวล  ศรีวงษ์ราช 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ รวม 

2 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน  
เพ่ือคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่ 
ประมาณ 4 ครั้ง 

 5,500  5500  5500 

2-
3 

2.น าส่งผลงานเพ่ือเข้าประกวดระดับ
ภาค ณ จังหวัดที่รับผิดชอบการ
ประกวด 

 3,500  3500  3500 

รวมทั้งสิ้น  9,000  9,000  9,000 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

         8.1 ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ 
         8.2 มีความประพฤติในการครองตน  ครองคน  ครองงาน  เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคล
ในวิชาชีพและสังคม   

    8.3 ได้รับการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน  และยกย่องหน่วยงานและ
สถานศึกษาท่ีสามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี 
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9) โครงกำร  โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ขอนแก่น  เขต  1 
 ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่............................................................................................................................  

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(  / )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564……………………………………………………………………………. 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น ............................................................................................................................. ... 
          KRS ตัวชี้วัดที่ .....................................................................................................................................  
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564………………….. 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564……………………………………………………………… 

กลุ่มที่รับผิดชอบ บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นำงณัฐรินีย์   นำมสีฐำน 
ลักษณะโครงกำร  ( /  ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    สิงหาคม 2565 – กันยายน 2565  
1. หลักกำรและเหตุผล   ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร  เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  บุคลากรจึง
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มีความคิดสร้างสรรค์  และสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ  การพัฒนา
บุคลากร  จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้  ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่  
รวมทั้ง  กฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ  ที่จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ  และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  และสร้างให้แต่ละบุคคล  เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ  ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของ
ตนเอง  เพ่ือนร่วมงานอย่างไรก็ตาม  ในการพัฒนาองค์กร  ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ  2 ประการ  คือ การ
พัฒนาระบบในการท างาน  ซึ่งระบบในการท างาน  เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว มีการปฏิบัติงานตาม
ระบบ แต่ศักยภาพของบุคลากร  จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา  การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆ  ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นการสร้าง
ขวัญก าลังใจการท างาน 
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ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนา  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และสามารถให้มีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  เพื่อตอบสนองนโยบำย สพฐ. จึงให้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
     2.1  การปรับปรุง พัฒนาตนเองและกระบวนการท างาน 
     2.2 เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  มีศักยภาพ  และสามารถดึงศักยภาพ    
ของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี  และสามารถน า 
ความรู้ไปปรับปรุงในการให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้เป็นอย่างดี 
     2.4  เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท างานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 
     2.5  เพ่ือเสริมสร้างความรัก สามัคคีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน 
     2.6  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและบุคลากร 
     2.7  สอดคล้องกับนโยบายและตัวชี้วัดของ สพฐ. 
3.เป้ำหมำย  
     3.1 บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   ขอนแก่น  เขต  1  จ านวน  83  คน 
     3.2 บุคลากรในส านักงาน มีความรู้ ความเข้าใจ นโยบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     3.3 บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ มีความพึงพอใจ เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป               
     3.4 บุคลากรทางการศึกษา  มีความรัก สามัคคี สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพ                
     3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เป็นส านักงานเขตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    4.1 ผลผลิต (Output) 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่พัฒนาตามหลัก  
สมรรถนะ (การมุ่งผลสัมฤทธิ์, การบริการที่ดี, การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ, การยึดมั่นในความถูกต้องชอบ
ธรรมและการท างานเป็นทีม) ตามหลักการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ทุกคนได้รับการพัฒนาตรงตามความต้องการ
และตามที่หน่วยงานจัดให้อย่างเหมาะสม สามารถน าความรู้ ความสามารถที่ได้จากการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา น าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา โดยได้วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แล้วน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อสถานศึกษา และองค์กร ส่งผลต่อการบริหารจัด
การศึกษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
.5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

5.1 เชิงปริมำณ 
- ร้อยละผลส าเร็จและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 



147 
 

 

5.2  เชิงคุณภำพ     บุคลากรและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพเป็นเลิศ 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ พฤศจิกายน นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนเตรียมการ 

ประสานบุคคลที่เก่ียวข้อง และวิทยากร/ติดต่อ
สถานที่ 

สิงหาคม 2565 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 

3 ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรส านักงาน   สิงหาคม 2565 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
4 สรุประเมินผลการพัฒนาและรายงานผล สิงหาคม 2565 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่า     
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

3 ประชุมคณะกรรมการ
วางแผนเตรียมการ 
ประสานบุคคลที่เก่ียวข้อง 
และวิทยากร/ติดต่อสถานที่ 

 2,000  2,000  2,000 

3 ด า เนิ น โครงการ พัฒนา
บุคลากรส านักงาน   

 6,000  6,000  6,000 

3 สรุประเมินผลการพัฒนา
และรายงานผล 

      

รวมทั้งสิ้น  8,000  8,000  8,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

8.1 บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  มีศักยภาพ  และสามารถดึงศักยภาพ ของ 
ตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2 บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี  และสามารถน า                 
ความรู้ไปปรับปรุงในการให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้เป็นอย่างดี 
           8.3 บุคลากรมีทักษะและมีแนวคิดสามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและให้บริการให้มี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

----------------------------- 
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10) โครงกำร  ประชุมเชิงปฏิบัตกิำรนิเทศ อบรมพัฒนำ ครูผู้ช่วย สู่ครูมืออำชีพ 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่................................................................................................ ........................ 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
( /  )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564............................................................................ 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น .............................................................................................................. ......... 
          KRS ตัวชี้วัดที่ ..........................................................................................................................  
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564............. 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564............................................................. 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิจิตร  มูลแวง , นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
ลักษณะโครงกำร  ( /  ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม  2564 – 30  มิถุนายน  2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  

ตามมาตรา  78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
พ.ศ. 2547  บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใดดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา  45  
หรือมาตรา  50  ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ   ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้งภาระงาน  มาตรฐานคุณภาพงาน  
มาตรฐานวิชาชีพ  จรรยารบรรณวิชาชีพ  เกณฑ์การประเมินผลงาน  ระเบียบแบบแผน  หลักเกณฑ์และวีการ
ปฏิบัติราชการ  บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.ค.ศ. 
ก าหนด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มีหน้าที่ประสานการระดมทรัพยากร
ด้านต่าง  ๆ   รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและมาตรบาน
การศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  จึงได้จัดท าแผนการพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงได้
จัดท าแผนการพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาให้มีความรู้  ทักษะเจตคติ  และคุณ,กษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โดดยที่การ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นจะต้องพัฒนาบุคลการทุกฝ่าย  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  จึงจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ  และบุคลิกลักษณะ

ของครูผู้ช่วย  ให้เป็นผู้ปฏิบัตงิานในวิชาชีพ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2  เพื่อเป็นเสริมสร้างเครือข่าย ในการปฏิบัติหน้าที่การสอน 

3. เป้ำหมำย  
3.1  ข้าราชการครู  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย  จ านวน  150  คน 
3.2  วิทยากร  และเจ้าหน้าที่  จ านวน  20  คน   

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
4.1  ผลผลิต (Output) 

1) ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ ตามมาตฐานวิชาชีพ   
2) ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจ  จรรยาบรรณวิชาชีพ   
3) ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา มีความรู้ในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ  ในบทบาทของข้าราชการใน

ฐานเป็นพลเมืองที่ดี  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
4.2  ผลลัพธ์ (Outcome) 

1)  ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา เป็นผู้ปฏิบัติงานได้มาตรฐานคุณภาพงาน  และตามมาตฐานวิชาชีพ   
2)  ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา เป็นผู้ปฏิบัติตนได้ตามจรรยายบรรณวิชาชีพ 
3) ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา เป็นผู้ปฏิบัติตน เป็นพลเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                    ที่ 

ก.คศ. ก าหนด 
4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
5.1  เชิงปริมำณ 

1) ร้อยละ  100  ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติ และบุคลิกลักษณะ
ของครูผู้ช่วย  ให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ร้อยละ  100  ของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเกณฑ์พัฒนาก่อนแต่งตั้ง 
5.2 เชิงคุณภำพ 

1) ครูผู้ช่วยมีเจตคติ และบุคลิกลักษณะ ด้านปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
2) ครูผู้ช่วย มีความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่สอน  อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ครูผู้ช่วย ผ่านเกณฑ์พัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมท างาน พ.ย.64 - ธ.ค. 64 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
2 ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตร ม.ค.65 - ก.พ. 65 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
3 จัดท าฐานข้อมูล/ประชาสัมพันธ์โครงการ มี.ค.65 – เม.ย. 65 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
3 ด าเนินการอบรมพัฒนา พ.ค. 65 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่า     ใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

2 ประชุมคณะท างานจัดท า
หลักสูตร 

 2,000    2,000 

3 ด าเนินการอบรมพัฒนา  32,000    32,000 
รวม  34,000    34,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติและบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วยด้าน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพครู  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี ได้น าไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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11) โครงกำร ประชุมกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร ต ำแหน่ง ธุรกำร 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่................................................................................................ ...................... 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
( /  )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564................................................................................ 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560  ประเด็น .................................................................. ............. 

          KRS ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................. ........ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564....................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564....................................................................... 

กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิจิตร  มูลแวง , นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
ลักษณะโครงกำร  ( /  ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม  2564 – 30  มิถุนายน  2565 

1. หลักกำรและเหตุผล  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  มีโรงเรียนในความรับผิดชอบ  30,112  โรงเรียน  76  ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  225  แห่ง   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงได้ 10  
ส่วนราชการ  ดังนี้ 

1. ส านักงานอ านวยการ 
2. ส านักการคลังและสินทรัพย์ 
3. ส านักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. ส านักทดสอบทางการศึกษา 
5. ส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
6. ส านักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. ส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 
8. ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
9. ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
10. ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
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รายละเอียดภารกิจ  หน้าที่  บทบาท  สามารถศ฿กาษเพ่ิมเติมได้จากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเคณะกรรรมการการศึกขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีภารกิจในการประสาน  ส่งเสิรม  และ
สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  และกฎหมายอื่น  ๆ     โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ  และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแบ่งส่วนราชการออกเป็นกลุ่ม  ดังนี้ 

1. กลุ่มอ านวยการ 
2.  กลุ่มนโยบายและแผน 
3. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.  กลุ่มบริหารงานการเงินแสะสินทรัพย์ 
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8.  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. กลุ่มกฎหมายและคดี 

สถานศึกษามีการแบ่งโครงสร้างภายในตามกฎกระทรวง  และเป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด  (ตามค าสั่ง คสช.ที่ 19/2560  ลงวันที่  19  เมษายน  2560  ซึ่งได้ก าหนดให้
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศศึกษาธิการจังหวัด)  
ซึ่งจะต้องแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม  ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับการกระจจายอ านาจทางการศึกษา  คือ  ครอบคลุม  
4  งาน  คือ  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  และงานบริหารทั่วไป 

ฉะนั้น การด าเนินงานในสถานศึกษา  จึงจ าเป็น ต้องมีการจัดระบบ  ระเบียบการท างาน  งานเอกสาร
ต่าง  ๆ  โดยมีเจ้าหน้าที่ธุรการประจ าโรงเรียน  เป็นผู้ประสาน  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก งาน ใน
สถานศึกษา  เพราะฉะนั้น เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องมีศักยภาพ และความพร้อมในการรองรับการงาน ของทุกกลุ่ม
งานในสถานศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และ
กระทรวงศึกษาธิการและเป็นที่ยอมรับ 

2. วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  ของการจัดการงานธุรการ 

     2.2  เพื่อให้การจัดระบบงานธุรการ  และการวิเคราะห์ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.3  เพื่อสร้างทัศนคติ และวิธีคิดในการท างานให้กับผู้ปฏิบัติงานธุรการ 
     2.4  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  ต าแหน่งธุรการ
โรงเรียน  เพ่ือให้ภารกิจงานของส านักงานเขต  2.5  พื้นที่การศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่    ก าหนดไว้ 

3. เป้ำหมำย  
3.1  ธุรการประจ าสถานศึกษา   จ านวน  139  คน 
3.2  วิทยากร  และเจ้าหน้าที่  จ านวน  20  คน   
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4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
4.1  ผลผลิต (Output) 

1) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับ งานธุรการ 
2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทภารงานของสถานศึกษา ทั้ง4 งาน  ได้แก่  

งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  และงานบริหารทั่วไป 
4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา  สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2)  สถานศึกษา  เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
5.1  เชิงปริมำณ 

ร้อยละ  100 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความสามารถ  ทักษะในการปฏิบัติงานให้ราชการ ใน
ต าแหน่งธุรการการโรงเรียน 

5.2  เชิงคุณภำพ 
ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนา  มีผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 เสนอโครงการ/แต่งตั้งคณะกรรมท างาน พ.ย.64 - ธ.ค. 64 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
2 ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตร ม.ค.65 - ก.พ. 65 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
3 จัดท าฐานข้อมูล/ประชาสัมพันธ์โครงการ มี.ค.65 – เม.ย. 65 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 
3 ด าเนินการอบรมพัฒนา มิ.ย 65 นางณัฐรินีย์  นามสีฐาน 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่า     ใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

2 ประชุมคณะท างานจัดท า
หลักสูตร 

 2,000    2,000 

3 ด าเนินการอบรมพัฒนา  8,000    8,000 
รวม  10,000    10,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
8.1  ผู้เข้ารับการประชุม/พัฒนา  เข้าใจ บทบาท  หน้าที่  ความรับผิดชอบ  ในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
8.2  ผู้เข้ารับการประชุม/พัฒนา  เกิดทักษะ และมีความเชี่ยวชาญ ในภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
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12) โครงกำร.  โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ต าแหน่ง  และวิทยฐานะ และการท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่................................................................................................ ........................ 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(  / )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564............................................................................... 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560  ประเด็น ........................................................................... ... 

          KRS ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................. ........ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564....................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564........................................................................ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ       บริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ   นำยวิระธรรม  มำตย์ภูธร 
ลักษณะโครงกำร  ( /  ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร    ธันวาคม  – กันยายน 2565  
1. หลักกำรและเหตุผล    

ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 หลักเกรฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้น
ไป ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ มีวัติถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ได้น าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณษ
ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้  
          1) กำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมมำตรำ 73 แห่งพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และค่ำตอบแทนอ่ืน ๆ  
          2) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาส าหรับผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
          3) การพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  
          4) การให้รางวัลจูงใจ  
          5) การให้ออกจากราชการ  



155 
 

 

          6) การบริหารงานบุคคลเรื่องอ่ืน ๆ  
โดยให้หน่วยงำนที่จะน ำผลกำรประเมินไปใช้ ก ำหนดรำยละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีกำรว่ำด้วยกำรนั้น เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ และหลักเกณฑ์และวิธีการเขียนแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน  
(Performance Agreement : PA ) เป็นไปด้วยความถูกต้องตามมาตรฐานต าแหน่งของข้าราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง นั้น 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดท าโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ และกำรท ำข้อตกลงในกำร
พัฒนำงำน (PA) ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินต าแหน่ง และ 
สามารถออกแบบภาระงานในหน้าที่ให้ตรงกับต าแหน่ง วิทยฐานะ และข้อตกลงในการพัฒนางาน  (PA) 
 2.2 บูรณาการจัดการเรียนการอนในรูปแบบหลากหลาย มีแนวทางและประสบการณ์ การจัดการศึกษา 
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA ) ได้อย่างถูกต้อง     
3. เป้ำหมำย  

3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสายงาน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนา  
          3.2 รู้และเข้าใจเกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
          4.1 ผลผลิต (Output) 

     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู (PA)  
          4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา น าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา โดยได้ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อสถานศึกษา และองค์กร ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการศึกษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
.5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

5.1 เชิงปริมาณ 
 ร้อยละผลส าเร็จและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 
   5.2 เชิงคุณภาพ      
         บุคลากรและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีคุณภาพเป็นเลิศ 



156 
 

 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการ พฤศจิกายน นายวิระธรรม  มาตย์ภูธร 
2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนเตรียมการ 

ประสานบุคคลที่เก่ียวข้อง 
พฤศจิกายน 2564 นายวิระธรรม  มาตย์ภูธร 

3 บันทึกข้อตกลง, ด าเนินโครงการพัฒนา พ.ย. – ก.ย. 65 นายวิระธรรม  มาตย์ภูธร 
4 สรุประเมินผลการพัฒนาและรายงานผล สิงหพ.ย. – ก.ย. 65 นายวิระธรรม  มาตย์ภูธร 

 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแ
ทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

2 ประชุมคณะกรรมการวางแผน
เตรียมการทุกสายงาน 

 6,000  6,000  6,000 

3 ด าเนินโครงการพัฒนา บันทึก
ข้อตกลง ทุกสายงาน  

 24,000  24,000  24,000 

3 สรุประเมินผลการพัฒนาและ
รายงานผล 

      

 รวมทั้งสิ้น  30,000  30,000  30,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

8.1 บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  มีศักยภาพ  และสามารถดึงศักยภาพ ของ 
ตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.2  บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี  และสามารถน า                 
ความรู้ไปปรับปรุงในการให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้เป็นอย่างดี 
          8.3 บุคลากรมีทักษะและมีแนวคิดสามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและให้บริการให้มี  
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

----------------------------- 
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         6. โครงกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมนิผลกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 11 โครงกำร 
1) โครงกำร “โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนวิถีพุทธ/
โรงเรียนคุณธรรม 
 ควำมสอดคล้อง 
 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความ  
เป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
นโยบาย สพฐ. ด้านด้านความปลอดภัย     
                  (      )      ด้านโอกาส 
                  (      )      ด้านคุณภาพ 
          (   /  )   ด้านคุณภาพ  
       (      )   ด้านประสิทธิภาพ 
       เครื่องมือติดตำม 
 มาตรฐานส านักงาน พ.ศ. ๒๕๖0  

  การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน 

 นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 256๔ 
                         ตัวชี้วัด.............................................................................................................  
กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person)  
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. นางสุขุมาล เค้าแคน  โทรศัพท ์0๘๑ 60๑ ๘๘๖๑ 
       2. นางสาวพชนก เหล่าเทพ  โทรศัพท ์095 ๔๘๖ ๕๙๒๙ 
โทรสาร............................................................................  E-mail : pimsukhu@gmail.com 
ลักษณะโครงการ (    ) ใหม่  (  /  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓0 กันยายน ๒๕๖5 
                                 

1.  หลักกำรและเหตุผล 
“โครงการโรงเรียนคุณธรรม” เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้อง

พระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาล  ที่ 10 โดยการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ าเป็นต้องด าเนินการ จัดท า “โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็น
ธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความ
ร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  ส่งผลสู่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของนักเรียนได้จริง ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ “เพ่ิมข้ึน” ซึ่งนับเป็นการพฒันาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
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“โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ” เริ่มจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดให้มีการน าหลักธรรม
ส าคัญในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
พัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา โดยมี
จุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้าน  อย่างบูรณาการ คือ ด้านศีล จะพัฒนา
พฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิ จะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง และมี
สุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลกและชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาจะ
ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม การจัดการศึกษา
ตามแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งเป็นโอกาสและพัฒนาตามแนวทางหลักของระบบ
การศึกษาไทยให้เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติก าหนด 

จะเห็นว่าทั้งสองโครงการต่างมีจุดเน้นให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และ
สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี พัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เพ่ือให้
สถานศึกษาในสังกัดได้มีทิศทางในการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม" ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ /
โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

2.2  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบ    ชั่ว
ดี และภูมิใจในการท าความด ี 
3.  เป้ำหมำย 
 3.1 สถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีผลการ
ประเมินตนเองสูงขึ้น ร้อยละ 100 มีความพร้อมสู่การยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นชั้นน า โรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 
 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ มีกระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี เป็น
ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม 
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

4.1 ผลผลิต (Output) 
  1) สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และน าไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือบ่มเพาะ ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนตระหนักรู้ เข้าใจ มี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ภูมิใจในการท าความดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม   
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  2) ภายในปี 2564 สถานศึกษาพัฒนาตนเองตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม
อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และสามารถเป็นแบบอย่างได้ ผ่านการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า อย่างน้อย 3 
แห่ง ผ่านการคัดเลือกโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ            อย่างน้อย  1 แห่ง 
 ๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 

  สถานศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจ มีกระบวนการคิด 
อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความ
ดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม   
๕.  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
 ๕.๑ เชิงปริมำณ 

1) ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

2) จ านวนสถานศึกษาที่ส่งผลการพัฒนาเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ชั้นน า 
3) จ านวนสถานศึกษาที่ส่งโครงงานเพื่อเข้าร่วมการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ 

 ๕.๒ เชิงคุณภำพ 
1) สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด 

อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี ภูมิใจในการ        ท า
ความด ีมีค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินกำร 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมกรรมการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นฯ ม.ค. – ก.พ. 2565 นางสุขุมาล เค้าแคน 

นางสาวพรชนก   
เหล่าเทพ 

2 ประเมินตรวจเอกสารโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นฯ เม.ย. 2565 

3 ประเมินโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นฯ เม.ย. 2565 

4 รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น/โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า เม.ย. 2565 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรม” มิ.ย. – ก.ค. 2565 

6 กิจกรรมถอดบทเรียนโรงเรียนที่ได้รับรางวันโรงเรียน
วิธีพุทธดีเด่น/โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 

มิ.ย. – ก.ค. 2565 

7 นิเทศติดตาม ม.ค. – ก.ค. 2565 
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๗. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ รวม 

2 กิจกรรมที่ ๓ ประชุมกรรมการ
คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น 
- ตรวจเอกสารการประเมิน ที่สพป.
ขอนแก่น ๑ 
-ค่ าอาหารว่ าง /อาหารกลางวัน
(10คนx 150 บาท=1500 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

งบอบจ.  

2 ค่าพาหนะกรรมการเหมาจ่ายคนละ 
200 บาท (4คนx200บาท=800) 

- - - - -  
 

 -ประเมินโรงเรียน 
-ค่าพาหนะกรรมการเหมาจ่ายคนละ 
200 บาท (10คนx250บาท=
2500) 

- - - - - 

๒ ค่ารางวัลโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่
ได้รับเลือก 
-โล่ 3 x 1100 บาท = 3300 
-เกียรติบัตร+กรอบ 20 x 120 
บาท = 2400 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

๓ กิจกรรมที่ ๔ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“โครงงานคุณธรรม” 
- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมอบรม  
(40คน x 150 บาท = 6000) 
- ค่าวิทยากร (๓x๑,๒00 =๓,๖00) 
- ค่าวัสดุ/เอกสาร = 400 

๓,๖00 ๖,000 ๔00 ๑0,000   

3 กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมถอดบทเรียน
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถี
พุทธดีเด่น/โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
-ค่ าอาหารว่ าง /อาหารกลางวัน
(22x150 บาท=3300) 
-ค่าพาหนะคนละ 200 บาท 
(12คนx200 บาท=2400) 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
 

 งบอบจ.  

2-4 กิจกรรมที่ ๖ นิเทศ ติดตาม     งบนิเทศ  
รวมทั้งสิ้น 3,600 6,000 400 10,000   
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๘. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองตาม

แนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นสถานศึกษาต้นแบบ และมีความพร้อมใน
การยกระดับต่อไป 

2) ชุมชน โรงเรียนน่าอยู่ เพราะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน เป็นคนดี มี
คุณธรรม มีจริยธรรมอันดีงาม ท าให้สังคมสงบสุข 
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2) โครงกำรโรงเรียนคุณภำพ  5  ดำว 
ควำมสอดคล้อง 
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์ที่ 1- 6  
นโยบำย สพฐ.ด้ำน 

( /  )  ด้านความปลอดภัย 
( /  )  ด้านโอกาส 
( /  )  ด้านคุณภาพ 
( /  )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
          ( /  )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 

ประเด็น  
- กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

  - กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา 
  - กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 - กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

KRS ตัวช้ีวัดที่  1 - 11 
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 มาตรฐานส านักงาน พ.ศ. 2560 
ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล Data Catalogue 
ตัวชี้วัดที่ 4 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน 
ตัวชี้วัดที่ 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ 
ตัวชี้วัดที่ 7 การก ากับดูแลการทุจริต 
ตัวชี้วัดที่ 8 ระบบติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อการบริหารขององค์การ 
ตัวชี้วัดที่ 9 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในองค์การ 
ตัวชี้วัดที่ 10 การสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์การ 
ตัวชี้วัดที่ 11 การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564 
  - ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
  - คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลัก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการทดสอบระดับชาติ 
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นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 
 . - กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  - กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
  - กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา 
 

กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   นายสมหวัง  บุญสิทธิ์, นางสาวพงษ์ลัดดา  รักณรงค์  และคณะ 
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   1 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565  
1. หลักกำรและเหตุผล  

การพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้บุคคลสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาซึ่งสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ที่กล่าวว่า รัฐต้องด าเนินการ
ส่งเสริมประชาชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
ภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับและ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกบัการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถ
เชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ และสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 1บททั่วไป 
ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6  ก าหนดให้ การจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ 
อย่างได้สัดส่วน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  การจัดการเรียนรู้
ให้เกิดข้ึน ได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา  ผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่าย  เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษาโดยก าหนด
เป้าหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 
และการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัด
การศึกษา  และมีกรอบแนวทาง  ดังนี้  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทยการเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสังคม
ในการบรหิารและจัดการศึกษา 

 

http://wiki.ocsc.go.th/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_2560?do=showtag&tag=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_2560
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จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พบว่า 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 จึงด าเนินโครงการโรงเรยีนคุณภาพ 5 ดาว ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียน
เทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม และพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพทั้งด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทาง
การศึกษา และนักเรียนให้เป็นผู้น า มีทักษะด้านวิชาการ มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี  มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมี
ทักษะตามศตวรรษท่ี 21  
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม และพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพท้ังด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนให้เป็นผู้น า มีทักษะด้านวิชาการ มีคุณภาพด้าน
คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี และมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 

2.2 เพ่ือสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้เยาวชนเติบโต
เป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

2.3 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน  
2.4 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความ

พร้อมในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และสุขอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2.5 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งสู่

มาตรฐานสากล 

3. เป้ำหมำย  
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    4.1 ผลผลิต (Output) 

1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการพัฒนาตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ของโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 

2) สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนเป็นผู้น า มีทักษะด้านวิชาการ มี
คุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี  และมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 

2) นักเรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้เยาวชน
เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
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3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความพร้อมในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และสุขอนามัย เป็นโรงเรียน
ศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมำณ 

ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
    5.2 เชิงคุณภำพ 

1) สถานศึกษาที่ด าเนินการตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว มีการพัฒนาคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียน
ยอดนิยม และพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพทั้งด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียน
ให้เป็นผู้น า มีทักษะด้านวิชาการ มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี และมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 

2) นักเรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้เยาวชน
เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน  
4) โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว มีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความพร้อมในการ

พัฒนาด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และสุขอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
4 ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด ของโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 
ธันวาคม 2564 รอง ผอ.สพป, ศึกษานิเทศก์, 

ประธานกลุ่ม และผอ.โรงเรียน 
1-
4 

สถานศึกษา ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพ  5 ดาว 

ตุลาคม 2565 - 
สิงหาคม  2564 

สถานศึกษาในสังกัด 

4 แจ้งสถานศึกษา เข้ารับการประเมนิกิจกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนคณุภาพ  5 ดาว 

ธันวาคม  2564 นายสมหวัง  บุญสิทธิ์,  
นางสาวพงษ์ลัดดา  และคณะ   

1 ประเมินการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 
ออนไลน์ โดยคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ฯ 

มีนาคม, สิงหาคม 2565 คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
(รอง ผอ.สพป, ศึกษานิเทศก์) 

3 รับรองการประเมิน ประกาศผล สิงหาคม 2565 คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
3 คัดเลือกนวัตกรรม/ผลงานที่เป็นเลิศ สิงหาคม 2565 คณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
3 แสดงผลงาน สิงหาคม 2565 สถานศึกษา 
3 มอบรางวัล, โล่, เกียรติบัตร กันยายน 2565 นายสมหวัง  บุญสิทธิ์,  

นางสาวพงษ์ลัดดา และคณะ 
3 สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผล  กันยายน 2565 นายสมหวัง  บุญสิทธิ์,  

นางสาวพงษ์ลัดดา  รักณรงค์  
และคณะ 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มำสที่ 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ รวม ค่ำตอบแทน ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวม 

1 ทบทวน มำตรฐำน 
ตัวช้ีวัด ของโรงเรียน
คุณภำพ 5 ดำว และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สะท้อนผลกำร
ด ำเนินงำน 
 จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่ม จ านวน     
40 คนๆละ 70 บาท 
เป็นเงิน 2,800 บำท 
- ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 40 คนๆละ  
80 บาท เป็นเงิน             
3,200 บำท 
-ค่าวัสดุ/ถ่ายเอกสาร 

 6,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

   

2 แจ้งสถำนศึกษำ เข้ารับ
การประเมินกิจกรรม
การด าเนินงานตาม
โครงการโรงเรียน
คุณภาพ 5 ดาว 

- - - - - - 

3 ประเมินกำรด ำเนินงำน
โรงเรียนคุณภำพ 5 
ดำว ออนไลน์ โดย
คณะกรรมการระดับเขต
ฯ 
3.1 ประชุม
คณะกรรมกำร  
จ ำนวน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่ม จ านวน 25 

 3,750     



167 
 

 

ไตร
มำสที่ 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ รวม ค่ำตอบแทน ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวม 

คนๆละ 70 บาท เป็น
เงิน 1,750 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 25 คนๆละ  
80 บาท เป็นเงิน  
2,000 บาท 

4 รับรองกำรประเมิน 
ประกำศผล 

- - - - - - 

5 คัดเลือกนวัตกรรม/
ผลงานที่เป็นเลิศ 
โดยคณะกรรมการ
ระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
จ ำนวน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่าง เคร่ืองดื่ม 
จ านวน 25 คนๆละ     
70 บาท เปน็เงิน  
1,750 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 25 คนๆละ  
80 บาท เป็นเงิน  
2,000 บาท 

- 3,750 - - - - 

6 แสดงผลงาน - - - - - - 
7 มำอบรำงวัล, โล่,  

เกียรติบัตร 
     ใช้งบฯ อบจ. 

8 สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
รำยงำนผล  
จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่าง 
เครื่องดื่ม จ านวน 30 
คนๆละ  
70 บาท เป็นเงิน  
2,100 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 

 4,500  
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ไตร
มำสที่ 

กิจกรรม/รำยกำร 
เงินงบประมำณ เงินนอก

งบประมำณ รวม ค่ำตอบแทน ค่ำใช้
สอย 

ค่ำวัสดุ รวม 

จ านวน 30 คนๆละ 80 
บาท เป็นเงิน 2,40บาท 

 รวม 10,800  2,000   20,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  

8.1 สถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนให้เป็นผู้น า มีทักษะด้านวิชาการ มีคุณภาพ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี  และมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 

8.2 นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
8.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน  
8.4 โรงเรียนในสังกัด ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความพร้อมในการพัฒนา

ด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และสุขอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
8.5 สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

9. กำรประเมินผล 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ร้อยละ 60 ของสถานศึกษาที่
ด าเนินงานตามโครงการระดับดีขึ้น
ไป และได้รับการรับรอง 

การประเมินออนไลน์ แบบประเมินออนไลน์ 

ร้อยละ 90 ของสถานศึกษาที่มีการ
ขับเคลื่อนโครงการ 

การประเมินออนไลน์ แบบประเมินออนไลน์ 
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3) โครงกำร พัฒนำศักยภำพครูในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงให้ผู้เรียน 
                มคีวำมสำมำรถทำงพหุปัญญำ 
ควำมสอดคล้อง 
        ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

           แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (12) การพัฒนาการเรียนรู้ มีเป้าหมายดังนี้ 
                   1) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพิ่มข้ึน มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 
21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   
                   2) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น 
        นโยบำย สพฐ.ด้ำน 

(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
( / )  ด้านคุณภาพ 
( / )  ด้านประสิทธิภาพ 

         เครื่องมือติดตำม  
 ( / )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 
กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้านและมีการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
           ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการคัดกรองเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคลเพิ่มข้ึน 

กลุ่มทีร่ับผิดชอบ  
           กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  
           นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา และนางสาวชนกกานต์ ตุไตลา    
ลักษณะโครงกำร  ( / ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  มกราคม 2564  - กันยายน 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล  
             แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้ ได้เน้น การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการเรียนรู้  มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ฐานความรู้
และระบบการคิดในลักษณะสหวิทยาการ ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย รวมถึงผู้มีความสามารถ
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา 
แต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้างเสริม
ศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง และนโยบายส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  ได้เน้นการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา  โดยเน้นการพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ 
             จากนโยบายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาให้กับนักเรียน และต่อยอดการเรียนรู้สู่การประกอบอาชีพในอนาคตเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง    

2. วัตถุประสงค์  
       2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถทางพหุปัญญา      
       2.2 เพ่ือเสริมสร้างโรงเรียนต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถทางพหุปัญญา   

3. เป้ำหมำย  
ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1   

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
       4.1 ผลผลิต (Output) 
             ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาให้กับนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)   
             นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถทางพหุปัญญา 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมาณ  

               1) โรงเรียนทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาให้กับนักเรียน 
                2) มีโรงเรียนตน้แบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถทางพหุปัญญา   
        5.2 เชิงคุณภาพ  
             ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ   
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6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุปัญญา 
มกราคม - มีนาคม 2565 นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อน 

นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมา
นางสาวชนกกานต์ ตุไตลา    
 

2 จัดท าแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางพหุปัญญา 

เมษายน  2565 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน 
มีความสามารถทางพหุปัญญา” มี 2 ระยะ 
ดังนี้ 
1) ระยะที่ 1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา  
โดยจัดอบรมแบบ Online กลุ่มเป้าหมายคือ 
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-ม.3 
2) ระยะที่ 2 การออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ให้นักเรียนมีความสามารถทาง 
พหุปัญญา โดยจัดอบรมแบบ Face to face 
กลุ่มเป้าหมายคือครูวิชาการโรงเรียน  
จัดเป็น 3 รุ่น โดยใช้กลุ่มสถานศึกษา 
เป็นฐาน 

พฤษภาคม 2565  

4 นิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ของครู 
   1) ครูวิชาการขยายผลการพัฒนาให้กับ
ครูผู้สอนในโรงเรียน 

มิถุนายน - สิงหาคม 2565  

 2) นิเทศ ติดตามการจัดการเรียน    
การสอนของครู 

  

5 ประกวดนวัตกรรมและคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน 
มีความสามารถทางพหุปัญญา 
    1) ครูส่งผลงานนวัตกรรม(เอกสารและคลิป
VDOการสอน)  2) คณะกรรมการระดับเขต
พ้ืนที่ประชุมตัดสินผลงาน   3) มอบเกียรติบัตร
โรงเรียนต้นแบบ  
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ (26,600 บำท) 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวม ค่าตอบ 
แทน 

ค่า     ใช้
สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพหุ
ปัญญา 

- - - - - - 

2 จัดท าแนวทางการจัดการเรยีนรู้เพื่อ
พัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา 

- - - - - - 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา
ศักยภาพครูในการจัดกระบวนการ
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาความสามารถทาง 
พหุปัญญา” แบบ face to face 
รายละเอียดดังนี ้
1) ค่าตอบแทนวิทยากร  
  3 คนx600บาท=1,800 บาท 

1,800 22,800 2,000 26,600 - 26,600 

 2) ค่าอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม    
ครูวิชาการ152คนx150บาทx1วัน 
=22,800 บาท   
3) ค่าเอกสารการอบรม และวัสด ุ
อุปกรณ์ 2,000 บาท      

  

  

  

3-4 นิเทศติดตามการจัดกระบวนการ
เรียนรู ้
ของครู (งบนิเทศบูรณาการ) 

- - - - - - 

4 ประกวดนวัตกรรมและคัดเลือก
โรงเรียนต้นแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้นักเรียน 
มีความสามารถทางพหุปญัญา 

- - - - - - 

               รวม 1,800 22,800 2,000 26,600 - 26,600 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
     8.1 ได้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
ทางพหุปัญญา  
     8.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีพหุปัญญาที่หลากหลาย น าไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคต  
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4) โครงกำร การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 

การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็น
กลไกหลักในการขับเคลื่อน ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี ๒๑ อย่างครบถ้วน 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(     )  ด้านความปลอดภัย 
(  )  ด้านโอกาส 
(  )  ด้านคุณภาพ 
(     )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564..................... 

กลุ่มรับผิดชอบ   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้ติดต่อประสำนงำน (contact person)……......นางเพ็ญศิริ...ยาสิงห์ทอง............................. 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร.......นางสาวฉวีวรรณ....แก้วหล่อน...และนางเพ็ญศิริ...ยาสิงห์ทอง......  โทรศัพท์.... 
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1 ตุลาคม 256๔ – 30 กันยายน 256๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานับได้ว่าเป็นระบบการพัฒนาคุณภาพมีกระบวนการ
และขั้นตอนด าเนินการ คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่
ละระดับและประเภทการศึกษา มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินการ และมีการจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นเป็นประจ าทุกปี กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ได้น าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือไม่อย่างไร 
 ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 2 “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ
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การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน
ว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
แต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 การปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการปรับปรุงมาตรฐานและประเด็นพิจารณาให้
สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง  ก าหนดเกณฑ์และรายการประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) ซึ่งเป็นการ
ประเมินโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based) ลดภาระ การจัดท าเอกสารที่ใช้ในการประเมิน ยึดหลักการตัดสิน
ระดับคุณภาพตามหลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) ของผู้ประเมิน และใช้การตรวจทานผลการ
ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) ปรับกระบวนทัศน์ในการประเมินที่มีเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนาบนพ้ืนฐานบริบทของสถานศึกษา มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ในการ
ปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินการตาม
มาตรฐานการศึกษา ของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 
๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นั้น  
 ข้อมูลจากการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการสังเคราะห์รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวมพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีระดับด้านการบริหารและการจัดการและมีด้านการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งมีบางโรงเรียนที่ขาดรายละเอียดภายในที่ไม่
กล่าวถึงร่องรอยหลักฐาน (evidence base) ที่โรงเรียนด าเนินการให้คล้องกับประเด็นพิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาบางเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่เขียนรายงานได้อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ เมื่อมอง
ด้วยหลักของเหตุและปัจจัยท าให้เกิดข้อสังเกตว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างในการบริหารและการจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษายังขาดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงซึ่งส่งผลต่อระดับคุณภาพที่ไม่ไปด้วยกัน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นต่อการ
พัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง และน ามาตรฐาน
การศึกษามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  และเพ่ือผลักดันให้สถานศึกษา
แสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรการศึกษา
ดังกล่าว และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอก จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือเป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือขยายผลการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาแกนน าสู่สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

  2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบผลการจัดการศึกษาสู่การก าหนดนโยบายของเขตพ้ืนที่ฯ 
  ๒.๓ เพ่ือต่อยอดแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา บริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
  ๒.๕ เพ่ือลดจ านวนสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก   

3. เป้ำหมำย  
3.1  เชิงปริมำณ  

1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
จ านวน ๑๕๒ แห่ง จัดท าและใช้มาตรฐานการศึกษา เพ่ือด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ    
     ๒)  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
จ านวน  ๑๕๒ แห่ง มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับคุณภาพดี ร้อยละ ๙๐ 
       ๓)   สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย ได้รับการขยายผลการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาแกน
น าสู่สถานศึกษาร่วมพัฒนา ร้อยละ ๙๐ 

3.2 เชิงคุณภำพ 
    ๑) สถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย ที่ได้รับการขยายผลการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา 

แกนน าสู่สถานศึกษาร่วมพัฒนา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑ 
   ๒) สถานศึกษาในสังกัดมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งสู่การประเมิน 
คุณภาพภายนอก 
             ๓) ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจการประกัน 
คุณภาพแนวใหม่ และสามารถน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนและสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
    ๔) ครูสามารถน าความรู้ที่ได้จากเครือข่ายนวัตกรรมสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตรงตามหลักสูตร 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
    1) สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน 
    2) สถานศึกษามีผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกในระดับดี 
   ๔.๒   ผลลัพธ์ (Outcome) 
    ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีสถานศึกษาต้นแบบการประกัน
คุณภาพภายในและต้นแบบเครือข่ายนวัตกรรม 
  ๒) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นต้นแบบ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและเป็นเครือข่ายส าหรับการพัฒนาสถานศึกษาอ่ืน ๆ  
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  ๓) สถานศึกษาในสังกัดได้รับติดตาม ตรวจสอบผลการจัดการศึกษาสู่การก าหนดนโยบาย 
ของเขตพ้ืนที่ 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
     5.1 เชิงปริมำณ 
  ๑) จ านวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับดี 
  ๒) จ านวนสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบเครือข่ายนวัตกรรมระดับห้องเรียน 
  ๓) จ านวนสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

5.2 เชิงคุณภำพ 
  ๑) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ที่เข้ารับ 

การประเมินภายนอก รอบ ๔ มีผลการประเมินระดับดี 
    ๒) สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการ 
ประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 
   ๓) สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
๑ เครือข่ายนวัตกรรม ๑ ช่วย ๓ ธันวาคม 6๔ –  

30 กันยายน 256๕ 
นางสาวฉวีวรรณ  แก้วหล่อน
และนางเพ็ญศิริ ยาสิงห์ทอง 

๒ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

มีนาคม 256๕  

๓ ต่อยอดแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา บริบทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

มกราคม 256๕ –  
30 กันยายน 256๕ 

๔ ประชุมคณะท างานการสังเคราะห์ SAR เมษายน 256๕  
๕ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในสู่การประเมินคุณภาพภายนอก 
ธันวาคม 256๔ –  
30 กันยายน 256๕ 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงิน
นอก

งบประ
มาณ 

รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

๑ เครือข่ายนวัตกรรม ๑ ช่วย ๓  ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐   
๒ ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 

และมาตรฐานการศึกษา 
ของสถานศึกษา 
(ใช้กลุ่มเครือข่ายฯ เป็นฐาน) 

**บูรณำกำรโครงกำรนิเทศฯ   

๓ ต่อยอดแนวทางพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
บริบทส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

๓,๕๐๐ ๗,๕๐๐  ๑๑,๐๐๐   

๔ ประชุมคณะท างาน 
การสังเคราะห์ SAR 

 ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐   

๕ พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในสู่ 
การประเมินคุณภาพภายนอก 
(ใช้กลุ่มเครือข่ายฯ เป็นฐาน) 

 ๓,๐๐๐  ๓,๐๐๐   

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐   
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 ๘.1 สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและสามารถเป็น
แบบอย่างเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 
 ๘.2 ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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5) โครงกำร การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
ควำมสอดคล้อง 

 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 1.แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 
1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ................................................................ 

เลือก  ประเด็น         การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                     √    การพัฒนาการเรียนรู้เป้าหมายคนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
( /  )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
                    √   ตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)            
ปี พ.ศ.2563 
                         ตัวช้ีวัด (นโยบำยที่ 6 ข้อ 42) 

     สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                    √    มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ. 2560 
                         มำตรฐำนที่ 2 ตัวบ่งชี้ท่ี 5  

     ประเด็นที่ 1  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
          KRS ตัวชี้วัดที่ .............................................-......................................................................................  
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564....................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564........................................................................ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุกัญญา  มาช านิ และนางสุขุมาล  เค้าแคน 
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  (  / ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565   
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1. หลักกำรและเหตุผล   
กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้

เขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่า
ด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามี
อ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด  
           จากเหตุผลความเป็นมาดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงมีแนว
ทางการด าเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งมีแนวทางการด าเนินงานยกระดับคุณภาพงานวิชาการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด 

2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

2.3 เพ่ือน าผลการติดตามมาจัดท าข้อมูลสารสนเทศและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพการจัด
การศึกษา และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

2.4 เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดต่อหน่วยงานและสาธารณชน  
3.  เป้ำหมำย 

3.1 ภายในปี 2565 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1 ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และกรรมการที่
ได้รับแต่งตั้ง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ในสังกัดครบถ้วน เป็นระบบชัดเจนและครอบคลุมการบริหารงาน 4 งาน 

 
 
 
 
 



180 
 

 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
4.1  ผลผลิต (Output) 

1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง อย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใน
สังกัดครบถ้วน เป็นระบบชัดเจนและครอบคลุมการบริหารงาน 4 งาน 

  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
    1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  มีแนวทางในการวางแผนก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
        2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา
ในสังกัด และข้อสรุปเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
 5.1 เชิงปริมำณ 

          - ภายในปีงบประมาณ 2565 สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 154 แห่ง ได้รับการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุมภารกิจงาน 4 งานของสถานศึกษา 
จากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่ และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 5.2 เชิงคุณภำพ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดประชุมวางแผน ก าหนดกรอบ/ ประเด็น / 

เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษา, การสรุปผลการบริหารจัดการศึกษา โดย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น./รองผอ.สพป.ขก1/ประธาน
กลุ่มเครือข่ายฯ/ศึกษานิเทศก ์

ตุลาคม – ธันวาคม 
2564 

ศน.สุกัญญา / ศน.สุขุมาล 

2 ด าเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. /
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 

มกราคม – กันยายน 
2565 

- ศน.สุกัญญา  
- ศน.สุขุมาล 
- คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่า     
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 จัดประชุมวางแผน ก าหนด
กรอบ/ ประเด็น / เครื่องมือการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา, การสรุปผล
การบริหารจัดการศึกษา โดย
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น./รอง
ผอ.สพป.ขก1/ประธานกลุม่
เครือข่ายฯ/ศึกษานิเทศก(์42 
คน) จ านวน 2 ครั้ง มีค่าใช้จ่าย
ดังนี ้ 
  -ค่าอาหารว่าง(42*35)*2
วัน=2940 บาท 
   -ค่าพาหนะ คณะ ก.ต.ป.น. 
 (7*400))*2)= 5,600 

0 8540 0 8540 0 8540 

 . ด าเนินการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนเิทศการศึกษา 

โดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. /
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
(ศน.20+ประธานกลุ่ม10+ 
กตปน.9) เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
2565 จ านวน 2 วัน  
    - ค่าพาหนะ กก.ท้ังหมด 

(42*300*2)= 25,200 

0 25200 0 25200 0 25200 

   25200 0 25200  33,740 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาในสังกัด 

และข้อสรุปเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแนวทางในการวางแผนก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
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6) โครงกำรนิเทศบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
ควำมสอดคล้อง 
         ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ ๑. แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ ๒) 
  ๑)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 
                        การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะ 
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
  ด้านความปลอดภัย 
  ด้านโอกาส 
  ด้านคุณภาพ 
  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
   ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ      
มาตรฐานที่ ๓ สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา     

           KRS ตัวชี้วัดที่ . 
       ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
       ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564....................................................................... 

 
กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ   1.นางอุทุมพรพัต  สุคนธาภิพัฒนกุล   
                  ๒.นายกีรติวิทย์  สุวรรณธรรมมา   
                  ๓.นายมิตรชัย  มั่งค่ัง              
ลักษณะโครงกำร    ใหม่   ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕   
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1. หลักกำรและเหตุผล  
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย  ให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มี
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (๔.๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ  ที่ 
๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การ
เปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่ง
การพัฒนาคุณภาพผู้ เ รี ยนสู่ ความส า เร็จนั้น  มีกระบวนการใน การพัฒนา  ๓  ส่วนคือ กระบวนการ
บริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจ
จ าเป็นต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทั้งยังเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษา
และการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐ ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้น า และทักษะการน าไปสู่การ
สร้างนวัตกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงได้จัดท าโครงการนิเทศบูรณาการเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุ 
ตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  

 ๒.๒ เพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศต้นแบบ 
 ๒.๓ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 

3. เป้ำหมำย  
 ๓.๑ สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๓.๒ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีนวัตกรรมการนิเทศ 

ต้นแบบที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ        
        ๓.๓ สถานศึกษาโดยครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ โดยใช้นวัตกรรมอย่าง
หลากหลาย 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
        ๔.๑ ผลผลิต (Output 
  ๑) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ ได้รับการนิเทศ 
ติดตาม จากต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องครบทุกโรงเรียน 
              ๒) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ มีการนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบ              
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         ๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome)  
  ๑) นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
  ๒) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   ๓) สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  ๕.๑ เชิงปริมำณ 

  ๑) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    ได้รับการ 
นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒) ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

   ๓) ศึกษานิเทศก์ มีนวัตกรรมการนิเทศต้นแบบ ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป 
  ๕.๒ เชิงคุณภำพ 
     ๑) โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามอย่างมีคุณภาพ  
     ๒) ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๓) ศึกษานิเทศก์ มีนวัตกรรมการนิเทศต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ 
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6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. กำรจัดท ำแผนนิเทศเพื่อพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ 
๑) ก าหนดกรอบ/แนวทาง แผนนิเทศฯ 
ปี ๒๕๖๕ 
๒) ยกร่างแผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๓) ประชุมยกร่างแผนนิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๔) ประชุมตรวจสอบ พิจารณาแผน
นิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๕) ขออนุมัติแผนนิเทศเพ่ือนาคุณภาพ
การศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ 1.นางอุทุมพรพัต  สุคนธาภิพัฒนกุล   
๒.นายกีรติวิทย์  สุวรรณธรรมมา   
๓.นายมิตรชัย  มั่งค่ัง              

 ๒.นิเทศ ติดตำม คุณภำพกำรศึกษำ 
๑)  นิเทศ ติดตามคุณภาพการจัด
การศึกษาของ 
สถานศึกษาให้บรรลุตามนโยบาย และ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง 
๒) นิเทศ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพ
การจัด 
การเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยใช้
นวัตกรรมเป็นฐาน 

ธันวาคม ๒๕๖๔-
กันยายน ๒๕๖๕ 

1.นางอุทุมพรพัต  สุคนธาภิพัฒนกุล   
๒.นายกีรติวิทย์  สุวรรณธรรมมา   
๓.นายมิตรชัย  มั่งค่ัง              

 ๓. กิจกรรมรำยงำนผลกำรนิเทศ 
ติดตำม โรงเรียนในสังกัด 
๑) ประชุมสะท้อนผลการนิเทศและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๒) สรุปผลการนิเทศ ติดตามประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

ธันวาคม ๒๕๖๔-
กันยายน ๒๕๖๕ 

1.นางอุทุมพรพัต  สุคนธาภิพัฒนกุล   
๒.นายกีรติวิทย์  สุวรรณธรรมมา   
๓.นายมิตรชัย  มั่งค่ัง              
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่า     
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 ๑.การจัดท าแผนนิเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

- - - - -  

๑-๔ ๒.นิเทศ ติดตาม คุณภาพ
การศึกษา 

๒๔๗,๒๐๐ - - ๒๔๗,๒๐๐ - ๒๔๗,๒๐๐ 

๑-๔ ๓.การวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการนิเทศ 

๑๓,๔๖๐   ๑๓,๔๖๐  ๑๓,๔๖๐ 

๑-๔ ๔. กิจกรรมรายงานผลการ
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนใน
สังกัด 

๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

รวม ๒๙๐,๖๖๐ - - ๒๙๐,๖๖๐ - ๒๙๐,๖๖๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

 8.2 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 8.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานของหลักสูตร 
      8.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีนวัตกรรมการนิเทศต้นแบบ         

ที่มีประสิทธิภาพ 
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7) โครงกำร   การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 1.แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับท่ี 2) 

        ประเด็น    √  การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
( / )  ด้านโอกาส  (ข้อ 2.4) 
(   )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
                    √   ตัวชีว้ัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ARS)            
ปี พ.ศ.2563 
 นโยบำยที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
  ตัวช้ีวัดที่ 6  จ านวนสถานศึกษาท่ีน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุกัญญา  มาช านิ  
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  (  / ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  1  ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565   
1. หลักกำรและเหตุผล   

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ดังพระบรม
ราโชวาทและพระราชด ารัสของพระองค์นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา ที่ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนาอย่างเป็น
ขั้นตอนบนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง เพ่ือให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้และมีความสุขโดยใช้หลักความพอประมาณ 
การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึง
การพัฒนาที่สมดุล ก้าวหน้าไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชา และการมีคุณธรรมเป็นกรอบในการ
คิดและการกระท า สามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิติชีวิต ทุกภาคส่วน และทุกด้านของการพัฒนาเพื่อให้สังคมส่วนรวม   
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนและสร้าง
เยาวชนให้มีคุณภาพ ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งตระหนัก และน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เพ่ือบ่มเพาะนักเรียนจนเกิดเป็นวิถีชีวิตให้เป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ให้หลักสูตรให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อีกท้ังส่งผลให้สถานศึกษาสามารถผ่านการประเมินเป็น
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(สถานศึกษาพอเพียง) และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.2 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการ
บริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  

2.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพอเพียงที่มีการขับเคลื่อนและบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและสามารถเป็น
แบบอย่างการขับเคลื่อนได้ ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 
3.  เป้ำหมำย 
          3.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3.2 นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามที่หลักสูตร
ก าหนดได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 

4.1  ผลผลิต (Output) 
1) สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้รับการส่งเสริมพัฒนาในการน้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือบ่มเพาะให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

2) สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่ยังไม่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 
จ านวน 20 แห่ง ขอรับการประเมินและผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงทุกแห่ง 

      3) ภายในปี 2565 สถานศึกษาพอเพียงที่ขับเคลื่อนและบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและสามารถ
เป็นแบบอย่างการขับเคลื่อนได้ ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา  อย่างน้อย 3 แห่ง 

 
 



189 
 

 

 4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1) ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถบูรณาการใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
       2) นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงตามที่หลักสูตรก าหนดได้
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

5.  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  5.1 เชิงปริมำณ 

     1) ร้อยละของโรงเรียนที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2) จ านวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็น สถานศึกษาพอเพียง ปี 2564 
     3) จ านวนสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับการประเมินและผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ 

     5.2 เชิงคุณภำพ 
                1) โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุมภาระงานทั้ง 4 งาน 
                2) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการใช้ในการด าเนนิชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                3) สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” และ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นลักษณะและคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดหา/รวบรวมเอกสาร สื่อการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริม

การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของ
ครูผู้สอน 

ตุลาคม 2564  – 
กันยายน 2565 

ศน.สุกัญญา  

2 ประชุมปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมสถานศึกษาที่ขอรับ
การประเมิน ให้สามารถผ่านการประเมินเป็น 
“สถานศึกษาพอเพียง”และ “ศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” 

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 
2565  

ศน.สุกัญญา 

3 นิเทศ ก ากับ ติดตาม การน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการ
นิเทศบูรณาการและการนิเทศออนไลน์ 

มกราคม 2564 – 
สิงหาคม 2565 

ศน.สุกัญญา 

3 สรุป/รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ กันยายน 2565 - ศน.สุกัญญา  
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่า     
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

3 ประชุ มปฏิ บั ติ ก า ร เ พ่ื อ
ส่งเสริมสถานศึกษาที่ขอรับ
การประเมิน ให้สามารถ
ผ่ า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น เ ป็ น 
“สถานศึกษาพอเพียง”
จ านวน 20 แห่ง(40คน) 
และ “ศูนย์การเรียนรู้ ”
อย่างน้อย 3 แห่ง(20คน) 
มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
  3 . 1 ค่ า อ า ห า ร ว่ า ง +
อ า ห า ร ก ล า ง วั น ผู้ เ ข้ า
ป ร ะ ชุ ม  6 0 ค น  = 
60* 150* 1วั น = 9,000 
บาท 
  3.2 ค่าตอบแทนวิทยากร  
1,000 บาท 

1000 9000 0 10000 0 10000 

รวมทั้งสิ้น 1000 9000 0 10000 0 10,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 8.2 ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถออกแบบการเรียนรู้กับผู้เรียนได้ 
 8.3 ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและน าไปใช้ในวิถีชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน 
 8.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศ 
สามารถเป็นแบบอย่างในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้อ่ืน หรือหน่วยงานอื่นได้ 
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8) โครงกำร   พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลกัษณะและ  
                  ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564   
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
KRS ตัวช้ีวัดที่ 1 

 / นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2564 
 / นโยบายการตรวจราชการของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564  
กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวสุเมธตา  งามชัด  นางสาวกรรณิการ์  ปานนี้  และนางศิรดา  พิริยะชัยวรกุล 
ลักษณะโครงกำร (   ) ใหม่  ( /  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำ  1  ตุลาคม- 30 กันยายน 2565 

......................................................................................................................  
๑.หลักกำรและเหตุผล 

ด้วยในปีงบประมาณ  2565 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สอดคล้องในศตวรรษที่ 21  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา/โรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบกับโครงการดังกล่าว  ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( กพร.)  ได้คัดเลือกเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มีเป้าหมายคือ  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี21  โดยจัดท าเป็นโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้อง  กับศวตวรรษที่ 21  ทั้งนี้กิจกรรมที่ด าเนินการ เพ่ือพัฒนาเทคนิค/วีธีการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ในระดับสถานศึกษา  เช่น  การท าวิจัย  
ในชั้นเรียน  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้  กิจกรรม  PLC ฯลฯ โดยเน้นไม่ใช้วิธีจัด
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ประชุม /อบรม  รวมทั้งด าเนินการนิเทศ  ช่วยเหลือ  และกระตุ้นครูผู้สอนให้จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างนวัตกรรมจาก
ห้องเรียนโดยค านึงถึงบริบท ความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่ (Area-base)   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา  ขอนแก่น  เขต ๑  ไดจ้ัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาโรงเรียนในสังกัดตามกรอบงานดังกล่าวอย่างมี
คุณภาพต่อไป 
๒ . วัตถุประสงค์ 
      ๒.๑  เพ่ือพัฒนาศักยภาพครู  ด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
      2.2 เพ่ือจัดประกวด  /แข่งขัน//แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
      2.3 เพ่ือนิเทศ  ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดในการด าเนินงานจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
๓.  เป้ำหมำย 
     3.1 โรงเรียนในสังกัด ร้อยละ 80  มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
     3.2 มีโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 47 โรงเรียนด าเนินการน าเสนอ วิธีปฏิบัติที่ดี  
     3.3 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจ านวน 47 โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
4.  ผลผลิต  
     4.1  ผลผลิต (Output)  
   1) ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
   2) โรงเรียน มีเวที จัดประกวด  /แข่งขัน//แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
   3) โรงเรียนได้รับการนิเทศ  ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดในการ
ด าเนินงานจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
     4.2 ผลลัพธ์ ( Outcome) 
 นักเรียน ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) คือ การเรียนรู้ 3Rs8Cs  
3Rs คือ Reading (อ่านออก) , (W) Riting (เขียนได้) และ (A) Rithemetics (คิดเลขเป็น) 
8Cs ได้แก่ 
- Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) 
- Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 
- Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 
- Collaboration , Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) 
- Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ) 
- Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
- Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)  
- Compassion (ความมีเมตตากรุณา มีวินัย คุณธรรม และจริยธรรม) 
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5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมาณ 

โรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 น าสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 80 
    5.2 เชิงคุณภาพ 

1) โรงเรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ 

2) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายได้ถอดบทเรียน แนวปฏิบัติที่ดี การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

3) โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนา การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้ข้อมูล
จากการนิเทศติดตาม 

6. วิธีด ำเนินกำร 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมออนไลน์ ครูวิชาการ 156  โรงเรียน มกราคม 2565  
2 นิเทศการจัดการเรียนการสอน  โดยการสังเกตชั้นเรียน สาระ

การเรียนรู้ละ  5  โรงเรียน  เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
๒๑ 

กุมภาพันธ์ -เมษายน 
2565 

 

3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสะท้อนคิด (Follow  on) 
3.2 ประกวด วิธีปฏิบัติที่ดี แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

พฤษภาคม-มิถุนายน  
2565 

5 ประเมิน สรุปรายงานผล ประชาสัมพันธ์ กันยายน 2565 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ รวมเงิน  23,150 บำท 

กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้
งบประมำณ 

ระยะเวลำ งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูวิชาการ 
เรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะและ ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ เวลา 1 วันละๆ  1 กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ๆละ 3 จ านวน 47 
โรงเรียน  =3 คน  X 150 บาท x 1  วัน 
X 47 โรงเรียน เป็นเงิน 21,150.- บาท 

มกราคม 
2565 

- - 21,150 - 
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กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้
งบประมำณ 

ระยะเวลำ งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศการจัดการเรียนการ
สอน  โดยการสังเกตชั้นเรียน สาระการ
เรียนรู้ละ  5  โรงเรียน  เรื่อง การจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

กุมภาพันธ์
-เมษายน 
2565 

 

- - - - 

ค่ำวัสดุ     2,000 
กิจกรรมที่ 4  สรุปรายงานผล  

 
กันยายน 
2565 

    

รวมทั้งสิ้น 23,150 - - 21,150 23,150 
 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 8.1  ผู้บริหาร โรงเรียน ครูผูส้อน  มีความรู้ความสามารถ ในการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
 8.2 โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุง
งานการจัดการเรียนรู้ 
 8.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ                  
แห่งศตวรรษ ที่ 21 
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9) โครงกำร  กำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว PISA เพ่ือเตรียมควำมพร้อมผู้เรียน         
รับกำรประเมินระดับนำนำชำติ PISA  
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่.2  ตัวชี้วดั  ที่ 2  คะแนน PISA ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2565 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

          KRS ตัวชี้วัดที่ .11 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการ
อ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางศิรดา  พิริยะชัยวรกุล  นางสาวกรรณิการ์  ปานนี้ และ นางสาวสุเมธตา  งามชัด 
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร.1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการประเมินผลนานาชาติ (PISA : Programme for International Student 
Assessment)  ข อ ง ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก  OECD :  ( Organisation for Economic Cooperation and 
Development ) จุดมุ่งหมายเพ่ือประเมินระบบการศึกษาของประเทศกลุ่มสมาชิก โดยประเมินความรู้ และ 
ทักษะของนักเรียนที่มีอายุ ๑๕ ปี ในการรู้เรื่องการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยเข้าร่วมการ 
ทดสอบมาอย่างต่อเนื่อง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อมองผ่าน
ผล การทดสอบแล้วพบว่ายังไม่สามารถเทียบเคียงกับกลุ่มประเทศชั้นน าของเขตเศรษฐกิจโลก  

กลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นโรงเรียนที่ต้องได้การพัฒนาเป็นกรณี 
พิเศษเพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้ามาพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน
และ เต็มศักยภาพในการแข่งขันด้านทักษะและความรู้ กับนักเรียนนานาชาติ ในระดับเดียวกัน และเป็นก าลัง
ส าคัญในการ พัฒนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม  ประกอบกับ การประเมินผลนานาชาติ ในครั้ง
ต่อไปก าหนดการ ทดสอบประเมิน2565 (PISA ๒๐22) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมนักเรียน ครู สถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จึงด าเนินการขับเคลื่อน  การเตรียม
ความพร้อม ทุกมิติที่เก่ียวข้องในการเตรียมสอบ PISA โดยจุดเน้นในการ ปรับเปลี่ยน การประเมินผลการเรียนของ
โรงเรียน  ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง
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การเรียนรู้ โดยการจัดขบวนการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนคิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาได้ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมิน
นักเรียนในศตวรรษที ่21 เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวคิด
ใหม่มุ่งเน้นไปที่นักเรียนเป็นส าคัญมากกว่าครูผู้สอนใช้การวัดผลเป็นสิ่งขับเคลื่อนในกระบวนการจัดการเรียนรู้การ
วัดและประเมินผลในชั้นเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญกับการตั้งค าถามในการท าเครื่องมือประเมินผลที่
มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการสร้างแบบทดสอบที่สอดคล้องกับ PISA เนื่องจากค าถามเป็นตัวกระตุ้น/ชี้แนะให้
นักเรียนแสดงออกถึงพัฒนาการการเรียนรู้ของตนเองแต่จะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรูปแบบของ
ค าถามและเทคนิคการใช้ค าถามดังนั้นเทคนิคการตั้งค าถามในการสร้างเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียนจึงเป็นเรื่องส าคัญยิ่งที่ครูควรเรียนรู้และน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ (Feedback) มาใช้ในชั้นเรียนแทนการประเมินเพ่ือตรวจสอบการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ Hattie and Timperley (2007) พบว่าการให้ข้อมูลย้อนกลับมีอิทธิพลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทั้งการใช้ผลการวัดและประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ครูในฐานะ
ผู้สอนและผู้วัดและประเมินควรมีการเสริมพลังการเรียนรู้ปัญหาส าคัญในการตั้งค าถามของครูคือครูยังตั้งค าถาม
และสร้างเครื่องมือวัดและประเมินไม่เป็นส่วนใหญ่เน้นความจ าความเข้าใจส่วนค าถามระดับสูงน าไปใช้วิเคราะห์
ประเมินค่าและสร้างสรรค์ยังปฏิบัติได้น้อยซึ่งดูได้จากการประเมิน PISA เน้นค าถามคิดวิเคราะห์และการที่ครูสอน
นักเรียนแล้วประเมินผลแต่ไม่ใช้ข้อมูลมาพัฒนาการเรียนการสอนย้อนกลับไปพัฒนานักเรียนจึงท าการพัฒนา
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร การวัดประเมินผลการศึกษา เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ของนักเรียน ให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพของข้อสอบให้มีความ
เที่ยงตรงมีความเชื่อมั่นและมีอ านาจจ าแนกผ่านการวิเคราะห์หาคุณภาพให้เป็นข้อสอบที่มีคุณภาพมาตรฐาน 
สามารถจัดเก็บไว้ในคลังข้อสอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาและพัฒนาน ามาใช้ได้อีกต่อไป 

การเตรียมการประเมิน PISA ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จงึมจีัดท าโครงการ
ส่งเสริม พัฒนาเตรียมการประเมิน PISA เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู ให้มีความรู้ด้านเทคนิคการวัดผลและการ
ประเมินผล มีการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้การสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)  การพัฒนาครู  การฝึกปฏิบัติ PISA-STYLE ONLINE 
TESTING  เพ่ือสู่การพัฒนานักเรียน ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ PISA ให้กับ
นักเรียน 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
2.2 ครูมีทักษะในการออกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
2.3 นักเรียนสถานศึกษาในสังกัดได้รับการเตรียมการทดสอบPISA 
2.4 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดใหสูงขึ้น 

          2.5 เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ให้กับครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตามสัดส่วน
พฤติกรรมการเรียนรู้เตรียมสู่การประเมิน PISA 
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3. เป้ำหมำยสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 45  โรง 
 3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูรอยละ 80 มีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู และมีทักษะในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตร 

3.2 นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการเตรียมพร้อมก่อนสอบ PISA 
 3.3 สถานศึกษา มีรูปแบบและเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย ตามสภาพจริงเพื่อ
เตรียมพร้อมก่อนสอบ PISA    
4.  ผลลัพธ์ 
 4.1 ผลผลิต (Output)  

1) ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
2) ครูมีทักษะในการออกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 

 4.2 ผลลัพธ์ ( Outcome) 
1) นักเรียนสถานศึกษาในสังกัดได้รับการเตรียมการทดสอบPISA 
2) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดใหสูงขึ้น 

 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  KPIs 

5.1 เชิงคุณภำพ  
      1) ครูในสังกัด สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรูได้อยางมีประสิทธิภาพ 
      2) สถานศึกษาน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
      3) โรงเรียนมีรูปแบบและเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตามสภาพจริง เพ่ือ

เตรียมพร้อมก่อนสอบ PISA    
5.2 เชิงปริมำณ   

   ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส ทุกคนได้รับการจัดกิจกรรมการสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
PISA และการสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของผลการสอบ PISA ที่มีต่อประเทศ ครูผู้สอนระดับ 
มัธยมจ านวน 135 คน ประกอบด้วย 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
ได้รับการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการท าข้อสอบ PISA ระบบออนไลน์ การจัดกิจกรรมการสร้างความรู้และความ
เข้าใจและการสร้างความตระหนักถึง ความส าคัญของผลการสอบ PISA ที่มีต่อประเทศ 
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6. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรมหลัก ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมการประเมิน PISA มกราคม 2565 งานหลักสูตรฯ 
 กิจกรรมที่ 2 ประชุมแอดมิน PISA-STYLE ONLINE TESTING 

  
พฤษภาคม 2565 งานหลักสูตรฯ 

 กิจกรรมที่ 3 ฝึกปฏิบัติการ การท าข้อสอบ PISA-STYLE ONLINE 
TESTING แก่ครู  และนักเรียน 

กรกฎาคม 2565 งานหลักสูตรฯ 

 กิจกรรมที่ 4 นิเทศติดตาม เมษายน-สิงหาคม 
2565 

งานหลักสูตรฯ 

7. รำยละเอียดงบประมำณ 
จ ำนวน 15,850บำท รำยละเอียดดังนี้ : 

กิจกรรมและรำยละเอียดในกำรใช้
งบประมำณ 

ระยะเวลำ งบประมำณ 
ที่ใช้ 

งบประมำณจ ำแนกตำมหมวดรำยจ่ำย 
ค่ำตอบแทน ค่ำใช้สอย ค่ำวัสดุ 

 1 กำรส่งเสริม พัฒนำเตรียมกำร
ประเมิน PISA 
ประชุมฯ   
ผู้อ านวยการโรงเรียน และครู โรงเรียน
ขยายโอกาส จ านวน 45 โรงเรียน 

มกราคม 
2565 

- - - - 

กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตำม ฯ 
- จัดท าเครื่องมือติดตามการด าเนินงาน 
- นิเทศ ติดตาม ฯ 

เมษายน-
สิงหาคม 
2565 

ใช้งบนิเทศ - - - 

กิจกรรมที่ ประชุมแอดมิน PISA-STYLE 
ONLINE TESTING  
-ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหาร
กลางวัน จ านวน 1 วัน จ านวน 50 คน 
  (50 คน150บาทX2 วัน) 

 ขอเบิกเพียง 15,000.- 

กรกฎาคม  
2565 

   
 
 
 

15,000.- 
 

 

กิจกรรมที่ 4 จัดท ารายงาน 
- ค่าวัสดุ  

กันยายน 
2563 

   850 

รวมทั้งสิ้น 15,850 -  15,000 850 
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8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 8.1. สถานศึกษาน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

8.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 8.3 นักเรียนมีประสบการณ์ และได้รับการเตรียมความพร้อมทางการประเมิน PISA  
 8.4. ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA  

8.5. ครูสถานศึกษาในสังกัด ที่พัฒนาคุณภาพด้านการวัดและประเมินผลทุกคนมีความรู้ความสามารถ
สร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และมาตรฐานตามหลักสูตรตามแนวทางการประเมิน 
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10) โครงกำร เพิ่มศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่.ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้ 
 การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
( )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (  )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564..................................................................................  
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น .................................................................................. ......................................... 
          KRS ตัวชี้วัดที่ 9 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564................. 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564.................................................................. 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  
                     (กลุ่มงำนพัฒนำสื่อและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ) 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ และคณะ 

   โทรศัพท์ 089-7129297 E-mail : supra2047@esdc.go.th 
ลักษณะโครงกำร  (  ) ใหม่  (     ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล  
         ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 – 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 
ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  4. 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ    
 

mailto:supra2047@esdc.go.th
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โดยเฉพาะในข้อ 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะความเข้าใจและการใช้ทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) จะยิ่งช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานทางด้านการศึกษา   ในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) 9 ด้าน 
ดังนี้ (1) การใช้งานคอมพิวเตอร์ (2) การใช้งานอินเทอร์เน็ต (3) การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย (4) การใช้
โปรแกรมประมวลค า (5) การใช้โปรแกรมตารางค านวณ (6) การใช้โปรแกรมการน าเสนองาน (7) การใช้
โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล (8) การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ และ (9) การใช้ดิจิทั ลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย 
รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งการจะสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ตระหนักดีถึงความส าคัญของการสร้างผู้เรียนที่ดี มี
ความสุข เก่งวิชาการ ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการศึกษา รวมถึงครูอาจารย์จ าเป็นต้องรู้
ทิศทางของการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า ได้
เป็นอย่างดี เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถด าเนินโครงการฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการศึกษาทั้งระบบและยั่งยืน 

2. วัตถุประสงค์  
      ๒.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
      ๒.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน  
3. เป้ำหมำย  
      ๓.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
      ๓.๒ นักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    4.1 ผลผลิต (Output) 
          ๑) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
          ๒) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอนได้  
          ๓) เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
             ๑) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
             ๒) นักเรียนได้รับการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
5.1 เชิงปริมาณ 

๑) ร้อยละ ๑๐๐ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล   
         ๒) ร้อยละ ๑๐๐ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

5.2 เชิงคุณภาพ 
๑)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี 

ประสิทธิภาพ   
๒)  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมที่ ๑ 

ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ตุลาคม 64 – เมษายน 65 นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ 
นายประสงค์ บุญมา 
นางชนกกาญจน์ ตุไตลา 
นายวุฒิชาติ ศรีสังข์ 
 
 

๒ กิจกรรมที่ ๒ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (แพลตฟอร์ม, สื่อ
ออนไลน์, Applicationต่างๆ และ
โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการ
สอน) 

ตุลาคม 64 – มิถุนายน 65 

๓ กิจกรรมที่ ๓ 
คัดเลือก ประกวดสื่อการเรียนการสอน 

กรกฎาคม – กันยายน 65 

๔ กิจกรรมที่ ๔ 
การนิเทศ ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

ตุลาคม 64 – กันยายน 65 

๕ กิจกรรมที่ ๕ 
สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  

สิงหาคม  – กันยายน 65 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่า     
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

๑ กิจกรรมที่ ๑ 
กิจกรรมที่ ๓ 

      

๒ กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมที่ ๓ 

14,400 9,000 6,600 30,000  30,000 

3 กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมที่ ๓ 

      

4 กิจกรรมที่ ๔       
รวมทั้งสิ้น 14,400 9,000 6,600 30,000  30,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

   ๘.๑  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๘.๒  นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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11) โครงกำร“พัฒนำคณุภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย” 
ควำมสอดคล้อง 
          ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ ๓  ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
( √ )  ด้านโอกาส 
( √ )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564................................................................................ 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
          KRS ตัวชี้วัดที่ ๕ ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564 
      การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564.............................................................. 
กลุ่มรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบโครงกำร (1) นางสุดสงวน กลางการ   โทรศัพท์  098 995 6232     
                           (2) นางสาวกชพร จันทนามศรี  โทรศัพท์  086 916 4446    
                         โทรสาร.............-...................   E-mail   m.kodchaphon@gmail.com 
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  ( √  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
1. หลักกำรและเหตุผล  

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย เพ่ือให้สถานศึกษาและครู มีแนวปฏิบัติพ้ืนฐานน าไปใช้วางแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน
การศึกษาการพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงปฐมวัยโดยให้ยึดหลักการส าคัญ คือ การพัฒนาเด็กแบบองค์รวม (Holistic 
Development) ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่าง
สมวัย รวมทั้งพัฒนาด้านตัวตน (Self  Development) พัฒนาทักษะสมอง (Executive Function: EF) ให้มาก
ขึ้น เพ่ือให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง และเป็นเด็กที่คิดเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักก ากับ
ตนเองมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล 
สร้างให้เด็กมีคุณลักษณะมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะ

mailto:m.kodchaphon@gmail.com
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และวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ตามบทบัญญัติที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๖๒) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย โดยเปิดโอกาสให้สถานศึกษาและครูมีทางเลือกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นมา  ได้มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาน าแนวคิดนวัตกรรมการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ อาทิเช่น แนวคิดบูรณาการกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม 
แนวคิดมอนเตสซอรี แนวคิดวอลดอร์ฟ แนวคิดไฮสโคป และยังบูรณาการโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยเข้ากับทุกนวัตกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประสบการณ์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่เน้นการจัดประสบการณ์ในช่วงวัยนี้แบบองค์รวมและยืดหยุ่น เน้นแด็กเป็นส าคัญตามความ
สนใจ เหมาะสมกับสถานการณ์ (สถานการณ์ปกติ/สถานการณ์การแพร่เชื้อระบาดไวรัสโคโรน่า โควิค – ๑๙) และ
ตามบริบทหรือชีวิตของเด็ก จัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติให้เด็กมีโอกาสได้
เรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลาย จัดบรรยากาศการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมเชิงบวก ที่อบอุ่น เป็นมิตรปลอดภัย 
มีอิสระและท้าทายเอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็กกับเด็ก และเด็ กกับครู (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๖๐) 
 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในส่วนของกลุ่มภารกิจการศึกษาปฐมวัยจึงได้จัดท า
โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขึ้น เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา 
ศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดประสบการณ์ปฐมวัยให้ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะเฉพาะของ
นวัตกรรมที่สถานศึกษาเลือกใช้ ซึ่งการปรับเปลี่ยนครูผู้สอนหรือผู้บริหารที่เคยได้รับการพัฒนามาแล้วในระยะแรก 
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้การน านวัตกรรมดังกล่าวไปใช้หยุดชะงักและไม่คงทน  การด าเนินการในช่วงต่อไป จึงเน้น
การปรับเปลี่ยนให้เกิดระบบคุณภาพและวงจรปฏิบัติการนิเทศภายในของสถานศึกษา ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทั้งศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นผู้นิเทศจากภายนอกและทีมนิเทศภายใน การพัฒนาได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมของ
สถานศึกษาและยังมีวิธีการที่ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ใช้
การพัฒนาผ่านสื่อออนไลน์ ทั้งนี้เพ่ือปรับวิธีการจัดประสบการณ์ให้เป็นไปตามแนวทางของแต่ละนวัตกรรม ปรับ
กระบวนการท างานของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดความคงทนในการใช้นวัตกรรมโดยใช้วงจรการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study) เป็นหลัก และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ครูเกิดความมั่นใจ เป็นครู
มืออาชีพอันจะส่งผลต่อการพัฒนาเด็กให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพต่อไป 
.2. วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการปรับห้องเรียนปฐมวัยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 ๒.๓ เพ่ือนิเทศ ติดตาม สนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถน าแนวคิดตามนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่

การปฏิบัติการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนจริงได้อย่างมีคุณภาพ  
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3. เป้ำหมำย  
 ๓.๑ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

จ านวน ๑๔๐ โรงเรียน   
 ๓.๒ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
       ๔.๑ ผลผลิต (Output) 
            ๑) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
 ๒) ห้องเรียนปฐมวัยได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
 ๓) ครูส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านการเล่น จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณา 
การที่หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจ สถานการณ์ และบริบทของเด็ก 

   ๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ๑) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้พัฒนาตนเอง ปรับบทบาทครูผู้สอน เป็น coach และ  
Facilitator และจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปบมวัย ได้มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  ๒) สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีห้องเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 ๓) เด็กได้รับการส่งเสริม การพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน และการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพตาม 
มาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    ๕.๑ เชิงปริมาณ 
  ๑) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
จ านวน ๑๔๐โรงเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย   
 ๒) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ได้รับการนิเทศพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูตามนวัตกรรม  

๕.๒ เชิงคุณภาพ 
  1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยได้มาตรฐานตามแนวทาง 

นวัตกรรมที่เลือกใช้   
  2) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีห้องเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัย 

    3) เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านตามมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัยก าหนด  
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6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
๑ ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ

ปฐมวัย 
   ๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์
ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 
             ๑) ส่งเสริม สนบัสนนุ การจัดท าคู่มือ 
“ลูกรัก หนูท าได้” ทุกนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยัในช่วงสถานการณ์ 
COVID – ๑๙ ในรูปแบบ On – Demand  

         ๒) ส่งเสริม สนบัสนุน การจัดท าหน่วย 
การเรียนรู้และการจัดประสบการณ์ที่ได้มาตรฐาน
ตามแนวทางนวัตกรรมที่เลือกใช้ ในสถานการณ์
ปกติ Onsite 
   ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนปฐมวัย
คุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
             ๑) ประกาศมาตรฐานโรงเรียนที่จัด
การศึกษาปฐมวัยของแต่ละนวัตกรรม 
           - ด้านการบริหารจัดการศึกษา (ผูบ้ริหาร) 
           - ด้านการจัดประสบการณ์ (ครู) 
           - ด้านการจัดบรรยากาศ(ครู/ผู้บริหารและ
ทีมงาน) 
          - ด้านคุณภาพผู้เรียน (๕ ดาว) 
 

              ๒) โรงเรียนด าเนนิการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐาน 
              ๓) ประเมินห้องเรียนคุณภาพปฐมวัย
ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ก าหนด (ทุกนวตักรรม)
บูรณาการกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว 
              ๔) ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 

ธันวาคม ๖๔ - กันยายน ๖๕ ๑. นางสุดสงวน กลางการ 
๒. น.ส.กชพร จันทนามศรี 

๒ พัฒนำศักยภำพครูปฐมวัย 
   ๒.๑ นิเทศเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์สู่
มาตรฐาน โรงเรียนกลุ่มเปา้หมาย  
- ด าเนินการตามวงจรการศึกษาชั้นเรียน(Lesson 
Study) ในสถานการณ์ปกติ Onsite  

ธันวาคม ๖๔ - กันยายน ๖๕ ๑. นางสุดสงวน กลางการ 
๒. น.ส.กชพร จันทนามศรี 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
- นิเทศออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID - ๑๙  
   ๒.๒ สร้างครูต้นแบบโดยใช้วงจรการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study)   
 

๓ เปิดห้องเรียนปฐมวัย 
   ๓.๑ ประชุมสะท้อนผล แลกเปลี่ยนประเด็น
การน านวัตกรรม “ลูกรัก หนูท าได้” ไปใช้ และ
แนวทางการพัฒนา ความต้องการของครู 
ผู้ปกครอง ผ่านชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ 
(PLC) ในรูปแบบ Onsite/Online (ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์) 
   ๓.๒ คัดเลือกและน าเสนอวิธปีฏิบัติที่เปน็เลิศ 
(Best Practice) ในหัวข้อดังนี้ 
             ๑) วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ (Best Practice) 
: การจัดประสบการณ์ตามคู่มือ “ลูกรัก หนูท าได้” 
ส าหรับเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์ COVID – 
๑๙ ในรูปแบบ On – Demand  

         ๒) วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ (Best Practice)  
: การจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ ที่ได้
มาตรฐานตามแนวทางนวัตกรรมที่เลือกใช้ ใน
สถานการณป์กติ Onsite 
   ๓.๓ ประกาศรายชื่อโรงเรียนและครูที่ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือก 
   ๓.๔ กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) และ
มอบโล่เกียรติคุณ/เกียรติบัตรแก่โรงเรียนและครูที่
ผ่านเกณฑ ์

 
ธันวาคม ๖๔ - มกราคม ๖๕ 
 
 
 
 
 
กรกฎาคม ๖๕ – สิงหาคม ๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิงหาคม ๖๕ – กันยายน ๖๕ 

๑. นางสุดสงวน กลางการ 
๒. น.ส.กชพร จันทนามศรี 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม   
 ๑. ส่งเสริม สนับสนุนกำร

พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย 
   ๑.๑ ส่งเสริมและพัฒนา 
การจัดประสบการณ์ของ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้
ได้มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 
๑) ส่งเสริม สนบัสนุน การ
จัดท าคู่มือ “ลูกรัก หนูท า
ได้” ทุกนวัตกรรม เพื่อใช้ใน
การจัดประสบการณ์ส าหรับ
เด็กปฐมวัยในช่วง
สถานการณ์ COVID – ๑๙ 
ในรูปแบบ On – Demand 
๒) ส่งเสริม สนบัสนุน  
การจัดประสบการณ์ตาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐานตามแนวทาง
นวัตกรรมที่เลือกใช้ ใน
สถานการณป์กติ Onsite 
   ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนา
ห้องเรียนปฐมวัยคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย 
๑) ประกาศมาตรฐาน
โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ปฐมวัยของแต่ละนวัตกรรม 
       - ด้านการบริหารจัด
การศึกษา (ผู้บริหาร) 
       - ด้านการจัด
ประสบการณ์ (ครู) 
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ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม   
       - ด้านการจัด
บรรยากาศ(ครู/ผูบ้ริหารและ
ทีมงาน) 
          - ด้านคุณภาพผู้เรียน 
(๕ ดาว) 
 

๒) โรงเรียนด าเนนิการ
พัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 
๓) ประเมินห้องเรียน
คุณภาพปฐมวัยตาม
มาตรฐานและเกณฑ์ที่
ก าหนด (ทุกนวัตกรรม)
บูรณาการกับนโยบาย
โรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว 
๔) ประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

 ๒.พัฒนำศักยภำพครู
ปฐมวัย 
   ๒.๑ นิเทศเพื่อพัฒนาการ
จัดประสบการณ์สู่มาตรฐาน 
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
- ด าเนินการตามวงจร
การศึกษาชั้นเรียน(Lesson 
Study) ในสถานการณ์ปกติ 
Onsite  
- นิเทศออนไลน์ ใน
สถานการณ์ COVID - ๑๙  
   ๒.๒ สร้างครูต้นแบบโดย
ใช้วงจรการศึกษาชัน้เรียน 
(Lesson Study)   

 
**บูรณำ
กำร
โครงกำร
นิเทศฯ 

     

 ๓. เปิดห้องเรียนปฐมวัย 
   ๓.๑ ประชุมสะท้อนผล 
แลกเปลี่ยนประเด็นการน า
นวัตกรรม “ลูกรัก หนูท า
ได”้ ไปใช้ และแนวทาง

 
 

 
๓,๔๕๐ 
(๓๐x๓๕) 
(๓๐x๘๐) 
 
 

 
 
 
 
 

   
๓,๔๕๐ 
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ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม   
การพัฒนา ความต้องการ
ของครู ผู้ปกครอง ผ่าน
ชุมชนการเรียนรู้แห่ง
วิชาชีพ (PLC) ในรูปแบบ 
Online  
   ๓.๒ คัดเลือกและ
น าเสนอวิธปีฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ในหัวข้อ
ดังนี ้
       ๑) วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 
(Best Practice) : การจัด
ประสบการณ์ตามคู่มือ “ลูก
รัก หนูท าได้” ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในช่วงสถานการณ์ 
COVID – ๑๙ ในรูปแบบ 
On – Demand  

   ๒) วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ  
(Best Practice) : การจัด
ประสบการณ์ตามหน่วยการ
เรียนรู้ ที่ได้มาตรฐานตาม
แนวทางนวัตกรรมที่
เลือกใช้ ในสถานการณ์
ปกติ Onsite 
   ๓.๓ ประกาศรายชื่อ
โรงเรียนและครูที่ผา่นเกณฑ์
การคัดเลือก 
   ๓.๔ กิจกรรมเปิด
ห้องเรียนปฐมวัย (Open 
Class Childhood) และ
มอบโล่เกียรติคุณ/เกียรติ
บัตรแก่โรงเรียนและครูที่
ผ่านเกณฑ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐,๘๕๐ 
ถัวจ่าย 
จัดกิจกรรม
เปิดห้องเรียน
ปฐมวัยและ
มอบโล ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕,๗๐๐ 
(๙๕๐x๖) 
โล ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๖,๕๕๐ 

รวม  ๑๔,๓๐๐ ๕,๗๐๐   ๒๐,๐๐๐ 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 ๘.๑ ครูผู้สอนระดับปฐมวัยปรับเปลี่ยนบทบาท และเปลี่ยนพฤติกรรมจากครูผู้สอนมาเป็นครู   
ผู้คอยชี้แนะ อ านวยความสะดวก จัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญตามความสนใจ  
สถานการณ์ บริบทหรือวิถีชีวิตจริงของเด็ก 

๘.๒ เด็กมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัยก าหนดอย่างสมวัย  และมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 ๘.๓ เด็กมีคุณลักษณะอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถ 
ซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 
 ๘.๔ สถานศึกษามีห้องเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 ๘.๕ สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่ต่อเนื่อง เข้มแข็งและยั่งยืน 

๘.๖ สถานศึกษาสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมผ่านระบบของชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ          
(PLC: Professional Learning Community) 
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7. กลุม่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 7 โครงกำร 
    1) โครงกำร  “สร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   อย่ำงย่ังยืน” 
ควำมสอดคล้อง   
ยุทธศำสตร์ชำติ  ประเด็น โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นักเรียน ครู ชุมชน 
ผู้ปกครอง ได้น าความรู้มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 นโยบำย สพฐ.ด้ำน 

( / )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

 เครื่องมือติดตำม  
             ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ARS)               

ปี พ.ศ.2563    ตัวชี้วัด 26, 27, 28 , 29  
 มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560            

   KRS ปี พ.ศ.2565 ตัวชี้วัด 6 มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ,  
       การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ, การรายงานข้อมูลปริมาณขยะ 

 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 256................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2565................................................................ 

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ นางประภาภรณ์  ภูขาว   นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ และ นางปุณิกา  กิตติภูมิ 
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  มิถุนายน  2565  –  กรกฎาคม 2565  

1. หลักกำรและเหตุผล  
ในสภาพปัจจุบัน  ปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ

ประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้องและยังขยายองค์
ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่ อนเป็นไปได้ช้าและมีอุปสรรคปัญหา ดังนั้น  
การให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการได้ด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตและบริโภคเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งต่อสาธารณชนทั่วไป และเปิดกว้างการรับรู้ในการพัฒนาสู่การเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ และลด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจหลักในการสร้างประชากรหรือคนที่มี
คุณภาพจากการศึกษาให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 เพ่ือเน้นและให้
ความส าคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้านการผลิตและบริโภคให้ค านึงถึงทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะ สู่ที่บ้าน
และชุมชนจึงมีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขับเคลื่อนแผน นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางให้ประสบความส าเร็จ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จึงได้ด าเนินการด้านการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินการ
ตามนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
น าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยา
ฆ่าแมลง การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมคัดแยกขยะ
ในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  การบูรณาการเรื่องการจัดการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม
และการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  
มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน  เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 2. วัตถุประสงค ์
     2.1  เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินการตามนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตส านึกการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพ    
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     2.2 เพ่ือการลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน 
     2.3 เพ่ือลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมคัดแยกขยะในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
     2.4 การบูรณาการเรื่องการจัดการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมและการน าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรก 
ในสาระการเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  
     2.5 นักเรียน โรงเรียน ชมุชน มีแหล่งเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทันมาตรฐานสากล 
3. เป้ำหมำย  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต 1 จ านวน 152 โรงเรียน  
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 

4.1 ผลผลิต (Output) 
โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครอง ได้น าความรู้

มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โรงเรียนขยายโอกาสที่ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้การ
ลดใช้พลังงานด าเนินการเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการได้เป็นผลส าเร็จและน าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ าวัน 
และชุมชน และ สพป.ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ 

 



215 
 

 

      4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
              โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้การมีสมรรถนะ  

และผลิตสื่อการเรียนการสอนตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ  ขยะพลาสติก การ “เลือก ลด ใช้” วัสดุ
อุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนและชุมชน รวมถึงการผลิตและคัดเลือกผลงานของโรงเรียนที่ควรแก่
การเผยแพร่ขยายผล  
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

   5.1 เชิงปริมำณ    
            โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต 1 จ านวน 152  โรงเรียน   
   5.2  เชิงคุณภำพ 

       โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครอง ได้
น าความรู้มาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โรงเรียนขยายโอกาสที่ไปศึกษาแหล่ง
เรียนรู้การลดใช้พลังงานด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการได้เป็นผลส าเร็จและน าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน  
6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอขออนุมัติโครงการ  พฤษภาคม 2564 สพป.ขอนแก่น เขต 1 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  พฤษภาคม 2564 สพป.ขอนแก่น เขต 1 
3 ประสานวิทยากร  มิถุนายน 2564 สพป.ขอนแก่น เขต 1 
4 แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม  กรกฎาคม  2564 สพป.ขอนแก่น เขต 1 
5 สรุปรายงานผล  กรกฎาคม  2564 สพป.ขอนแก่น เขต 1 

 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 30,000 บำท  

ไตร
มาสที่ 

กิจกรรม/รายการ 

 

เงินงบประมาณ 
เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม  งบเขตฯ 
1 ค่าอาหารกลางวันและ

อาหารว่างด าเนินการอบรม
ครูผู้รับผิดชอบเรื่อง
สิ่งแวดล้อม จ านวน 152 
โรงเรียน ๆ ละ 1 คน 
เจ้าหน้าที่จัดอบรม 15 คน  
 
 
 
 

 25,050 
(150 x 
167 คน) 

  
 
 
 

25,050 

  



216 
 

 

ไตร
มาสที่ 

กิจกรม/รายการ เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม   งบ
เขตฯ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด รวม 

2 ค่าตอบแทนวิทยากรจาก
ส านักงานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมขอนแก่น 1 คน 

 3,600  
(6 ชม. X 
600บาท) 

  

3,600 
  

3 ค่าอาหารว่างและอาหาร
กลางวันคณะกรรมการ
พิจารณา ร.ร.ต้นแบบ 9 คน 

 1,350 
(9 คน x 
15บาท) 

  
 

30,000 
  

30,000 

รวมทั้งสิ้น      30,000 
 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 

โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้การมีสมรรถนะ  
และผลิตสื่อการตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ  ขยะพลาสติก การ “เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า 
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2) โครงกำร เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก  ปีการศึกษา 2565 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่  แผนระดับท่ี 2  ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเป้าหมาย ครอบครัว
ไทยมีความเข้มแข็ง และมีจิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
( / )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564.......................................................................................... 
 มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น ประเด็นการพิจารณาที่ 3  การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานฯ 

KRS ตัวช้ีวัดที่ ......................................................................................................................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564......................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564......................................................................... 

กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ นางประภาภรณ์ ภูขาว  นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศและนางสาวละออ  ชัยภูมิ  
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล    

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้มีอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ 
หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือกของ
ประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
และมาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่
งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครองเท่าท่ีไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545        
มาตรา 12 ที่ก าหนดว่านอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว 
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องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
มีสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามมาตรา 12 ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545    
 2.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 

        2.3 เพ่ือพัฒนายกระดับความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก  
3. เป้ำหมำย  

   3.1 ผู้เรียนและบ้านเรียนที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือกทุกคน                     
   3.2 ศูนย์การเรียน ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 
   3.3 บ้านเรียนหรือศูนย์การเรยีนได้รับการส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ หลากหลาย สนองต่อความ
ต้องการและศักยภาพผู้เรยีน 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 4.1 ผลผลิต (Output) 

1) มีนักเรียนและบ้านเรียนที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 
2) ศูนย์การเรียนที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 

      4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
                               นักเรียน บ้านเรียนและศูนย์การเรียนที่ได้รับการส่งเสริมให้การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและการจัดการศึกษาที่ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน     
 4.3 ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) ผู้เรียนในบ้านเรียนและศูนย์การเรียนทุกคน ผู้เรียน บ้านเรียน     
ศูนย์การเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

  5.1 เชิงปริมำณ 
                  ผู้เรียนในบ้านเรียนและศูนย์การเรียนทุกคน 

  5.2 เชิงคุณภำพ 
              ผู้เรียน บ้านเรียน ศูนย์การเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามอัธยาศัยและ
การศึกษาทางเลือก 

มกราคม – กุมภาพันธ์ 
2565 

น.ส.ละออ ชัยภูมิ 

2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมการวัดผล
ประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ศูนย์การเรียน 

มีนาคม 265 น.ส.ละออ ชัยภูมิ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

3 คณะกรรมการฯ ด าเนินการวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว  

มีนาคม – เมษายน 
2565 

น.ส.ละออ ชัยภูมิ 

3 คณะกรรมการออกนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของบ้านเรียน/
ศูนย์การเรียน 

กันยายน – ตุลาคม 
2565 

น.ส.ละออ ชัยภูมิ 

4 ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จัดท าเอกสารใน
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาของบ้านเรียน 5วัน *9 คน 

กันยายน 2565 น.ส.ละออ ชัยภูมิ 

5 จัดท าเอกสารการนิเทศ ติดตาม การจัดการ
ศึกษาและสรุปผล รายงาน 

กันยายน 2565 น.ส.ละออ ชัยภูมิ 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน/ 
ค่าพาหนะ 

ค่า     
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
เตรียมการวัดผล
ประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 
ศูนย์การเรียน 

 1,350  1,350  1,350 

4 คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการวัดและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

6,000   6,000  6,000 

4 ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการจัดท าเอกสารการ
นิเทศติดตามฯ 

  2,000 2,000  2,000 

4 จัดท าเอกสารรายงานการ
นิเทศ ติดตาม การจัดการ
ศึกษาและสรุปผลรายงาน 

  650 650  650 

รวมทั้งสิ้น 6,000 1,350 2,650 10,000  10,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีนักเรียน บ้านเรียน ศูนย์การเรียน ที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนา
และความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนตรงกับความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน
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3) โครงกำร ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2565  
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 2  
 1) ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากขึ้น 
 2) ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
1) สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
2) สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
3) ครูและนักเรียนคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
(  )  ด้านคุณภาพ 
(    )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น ............................................................................................................................. ............ 
          KRS ตัวชี้วัดที่ ................................................................................... .................................................. 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564 
  ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของสถานศึกษาที่ใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาดในการจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศคติที่ถูกต้อง 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 
 ตัวชี้วัด การสร้างเครือข่ายระบบดุแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพ้ืนที่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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ผู้รับผิดชอบ นางประภาภรณ์  ภูขาว, นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ, นายชูชาติ พุทธลา 
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  พฤษภาคม - สิงหาคม 2565  
1. หลักกำรและเหตุผล  
   ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561  - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนดเป้าหมายให้คน
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือและสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน 
ส าหรับเด็กวัยเรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง และ
ประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 และการต ระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่  หลากหลาย 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ใน
เรื่องของระบบการ บริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ และสิ่งที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง  (Thailand Education Eco – System :  TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ
อุปทาน (Supply) และตอบโจทย์อุปสงค์ (Demand)  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561  - 2580) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  โดยเฉพาะกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  (Big Rock)  ที่มีความส าคัญเร่งด่วน  และ
สามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยที่จะต้องพัฒนากลไก รูปแบบ   มาตรการ  แนวทางการป้องกัน  แก้ไข
ปัญหา และการดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟู ด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ สถานศึกษา จาก
ภัยยาเสพติด ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัว
ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ในขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2565  
2. วัตถุประสงค์  
   2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันภัยยาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันภัย
เกี่ยวกับยาเสพติด  สามารถเป็นแกนน าในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
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   2.2 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุขให้กับนักเรียนและเยาวชนวัยเสี่ยงด้วยหลัก
คูณธรรม ให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักวิธีปฏิเสธและป้องกันตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   2.3 เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่และสามารถบูรณาการ
เนื้อหาในชั้นเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น 
  2.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาในสังกัดในการด าเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NIPA และ CATAS)  
3. เป้ำหมำย  
 3.1 นักเรียนลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด (ลูกเสือต้าน
ยาสเพติดในสถานศึกษา) จ านวน 44 โรงเรียน ๆ ละ 8 คน รวมจ านวนนักเรียน 352 คน ครูจ านวน  44 คน 
วิทยากร 35 คน เจ้าหน้าที่ จ านวน 9 คน รวมทั่งหมด 440 คน     
 3.2 นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่ายทักษะชีวิตเพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุขด้วยหลักคุณธรรม) โรงเรียนละ 5 คน จ านวน 44 โรงเรียน รวม
จ านวนนักเรียน ๒๒๐ คน ครู 44 คน เจ้าหน้าที่จ านวน 9  คน รวมทั้งหมด  273  คน 
 3.3 ครูทุกโรงเรียนในสังกัด (การสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่) โรงเรียน
ละ 1 คน รวมจ านวนครู 152 คน และเจ้าหน้าที่จ านวน  9 คน รวมทั้งหมด 161 คน 
 3.4 ครูทุกโรงเรียนในสังกัด (ข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา) 
โรงเรียนละ 1 คน รวมจ านวนครู 152 คน และเจ้าหน้าที่ จ านวน  9 คน รวม 161 คน 
 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    4.1 ผลผลิต (Output) 
          1) ครูวิทยากรพี่เลี้ยง 44 คน และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 จ านวน 44 โรงเรียนๆ ละ 8 คน รวมจ านวนนักเรียน  352 คน วิทยากร 35 เจา้หน้าที่ 9 คน  ผ่าน
กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
          2) ครูจ านวน 44 คน และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
จ านวน 44 โรงเรียนๆ ละ 5 คน รวมจ านวนนักเรียน 220 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน รวมทั้งหมด 273 คน ผ่าน
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุขด้วยหลักคุณธรรม 
          3) ครูทุกโรงเรียน จ านวนครู 152 คน และเจ้าหน้าที่ 9 คน ในสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 1 ผ่าน
กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
          4) ครูทุกโรงเรียนๆ ละ 1 คน จ านวน 152 คน และเจ้าหน้าที่ จ านวน  9 คน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 ผ่านกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา  
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    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
          1) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดมีทักษะในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดรวมทั้งเป็นแกนน าในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาไม่มี
หรือลดลง 
          2) นักเรียนแกนน าที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการเป็นแกนน าสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน
ยาเสพติดและมีทักษะชีวิต รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ปรับเจตคติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่สร้างความเดือดร้อนในสังคม สามารถด ารงตนอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
          3) นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ได้จาก
การบรูณาการจัดการเรียนในสอนในทุกระดับชั้น 
          4) ทุกโรงเรียนในสังกัดด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและข้อมูลเป็นปัจจุบัน 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมำณ 
 1) ร้อยละ ๘๐ ของลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 2) นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทักษะ
ชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุขด้วยหลักคุณธรรมโรงเรียนละ 5 คน จ านวน 44 โรงเรียน 
รวม ๒๒๐ คน ครู 44 คน รวม 264 คน 
 3) ครูทุกโรงเรียนในสังกัด (การสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่)โรงเรียน
ละ 1 คน จ านวน 156 คน และเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  10 คน รวม 166 คน  
 4) ครูทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 156 คน และเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน       
10 คน รวม 166 คน 
    5.2 เชิงคุณภำพ 
 1) ลูกเสือที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีภูมิคุ้มกันต้าน
ภัยยาเสพติด สามารถเป็นแกนน าและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    
 2) นักเรียนแกนน าที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการเป็นแกนน าสร้างภูมิคุ้มกันป้องกัน
ยาเสพติดและมีทักษะชีวิต รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ปรับเจตคติให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ไม่สร้างความเดือดร้อนในสังคม สามารถด ารงตนอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   3) ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ 
   4) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้องและข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
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6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 ลูกเสือต้านยาสเพติดในสถานศึกษา มิถุนายน 2565 นายชูชาติ พุทธลา 
2 ค่ายทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยา

เสพติดและอบายมุขด้วยหลักคุณธรรม 
สิงหาคม 2565 นายชูชาติ พุทธลา 

3 การสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทัน
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

กรกฎาคม 2565 นายชูชาติ พุทธลา 

4 เพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาในสังกัดในการ
ด าเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา (NIPA และ CATAS) (บูรณาการ
ร่วมกับ AMSS)  

พฤษภาคม 2565 นายชูชาติ พุทธลา 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  
ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

3 ลูกเสือต้านยาสเพติดใน
สถานศึกษา (งบ สพฐ.) 

30,000 190,000 5,000 225,000  225,000 

3 ค่ายทักษะชีวิตเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพ
ติดและอบายมุขด้วยหลัก
คุณธรรม (งบ สพฐ) 

10,800 39,200 10,000 60,000  60,000 

3 การสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้
เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัย
คุกคามรูปแบบใหม่     
(งบเขตฯ)  

3,600 25,200 1,200 30,000  30,000 

2 เพ่ิมประสิทธิภาพ
สถานศึกษาในสังกัดใน
การด าเนินงานผ่านระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
(NIPA และ CATAS) (สพฐ,) 

3,600 16,400  20,000  20,000 

รวมทั้งสิ้น งบเขตฯ 3,600 25,200 1,200 30,000   
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

 8.1 ลูกเสือที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีภูมิคุ้มกัน      
ต้านภัยยาเสพติด สามารถเป็นแกนน าและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา       
 8.2 ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุข
มากยิ่งขึ้น ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักวิธีการปฏิเสธ การป้องกันตนเองดีขึ้น เป็นคนดี มีศีลธรรม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 8.3 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และน าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ          
การป้องกันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ 
 8.4 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้องและข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
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4) โครงกำร ตลำดนัดวิชำกำรแนะแนวเพื่อกำรศึกษำต่อและมีงำนท ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 2  
 ประเด็น  การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการ
เรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
1) สัดส่วนสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่สร้างสมดุลทุกด้าน และมีการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล 
2) สัดส่วนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งต่อและพัฒนาตามศักยภาพ/พหุปัญญา 
3) ครูและนักเรียนคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(      )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
(  )  ด้านคุณภาพ 
(    )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564 
 ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี

ทักษระการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 
ประเด็น ............................................................................................................................. ............ 

          KRS ตัวชี้วัดที่ ............................................................................................................................. ........ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564 
  ร้อยละของสถานศึกษาท่ีใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน/
กิจกรรมเพ่ือปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศคติท่ีถูกต้อง 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 
  นโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพ (50:50) 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ผู้รับผิดชอบ นางประภาภรณ์  ภูขาว, นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ, นายชูชาติ พุทธลา 
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ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร  มีนาคม 2565  
1. หลักกำรและเหตุผล  
   ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561  - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนดเป้าหมายให้คน
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือและสนับสนุนต่อ
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน 
ส าหรับเด็กวัยเรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง และ
ประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 และการต ระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่  หลากหลาย 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ใน
เรื่องของระบบการ บริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ และสิ่งที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง  (Thailand Education Eco – System :  TE2S)การศึกษาที่เข้าใจ
อุปทาน (Supply) และตอบโจทย์อุปสงค์ (Demand)  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561  - 2580) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  โดยเฉพาะกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  (Big Rock)  ที่มีความส าคัญเร่งด่วน  และ
สามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 – 2565 โดยเฉพาะด้านโอกาสเพ่ือสร้างระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาภาคบังคับ 
(ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน (เด็กอายุ 6 – 14 ปี) 
เข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ ตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะ
พ่ึงพาตนเองได้ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ มีคุณภาพมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และที่ส าคัญคือการให้เด็กทุกคน เข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือได้ รับการศึกษาจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความรู้ในทุกระดับ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่ จ าเป็น  น าไปสู่ การศึกษา
เพ่ืออาชีพ  โดยเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในฐานะเป็นหน่วยงานในขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการการจัดตลาดนัด
วิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2564 
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2. วัตถุประสงค์  
   2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตระหนัก       
และกระตือรือร้นเตรียมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการ      
เลือกอาชีพ สามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท า และมีรายได้ระหว่างเรียน โดยให้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
นักเรียนและโรงเรียน 
3. เป้ำหมำย  
 3.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (เพ่ือการศึกษาต่อ) จ านวน                  
44 โรงเรียน จ านวน 754 คน และครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดได้เข้าร่วมโครงการจัด
ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2564 โรงเรียนละ 1 คน  เจ้าหน้าที่ 9  คน รวม
ทั้งหมด 809 คน 
 3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (อาชีพเพ่ือการมีงานท า) จ านวน 
15 โรงเรียน 2 รุ่น นักเรียนจ านวน 88 คน ครู 44 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน รวม 141 คน (รุ่นที่ 1 จ านวน 8 
โรงเรียน และ รุ่นที่ 2 จ านวน 7 โรงเรียน) 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    4.1 ผลผลิต (Output) 
          1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 44 โรงเรียน จ านวน  754 
คน และครูแนะแนวโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวม 798 คน ผ่านกิจกรรมจัดตลาดนัด
วิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา 2563 มีเป้าหมายการศึกษาต่อ 
          2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 15 โรงเรียน 2 รุ่น 
นักเรียนจ านวน 88 คน ครู 44 คน เจ้าหน้าที่ 11 คน รวม 141 คน (รุ่นที่ 1 จ านวน 8 โรงเรียน และ รุ่นที่ 2 
จ านวน 7 โรงเรียน) ผ่านกิจกรรมการจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเ พ่ือการมีงานท าปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา  
    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
          1) ครูแนะแนวทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 44 โรงเรียนสามารถแนะแนวให้นักเรียนได้
เรียนต่อจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานและในระดับท่ีสูงขึ้น 
          2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 44 โรงเรียน มีความ
ตระหนักและสามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท า และมีรายได้ระหว่างเรียนมีความรู้และเพ่ิมประสบการณ์ในการ
เลือกอาชีพและเพ่ือให้ครูแนะแนวได้ตระหนักและหาแนวทางในการแนะแนวนักเรียนให้เลือกอาชีพเพ่ือการมีงาน
ท าท่ีเหมาะสมกับนักเรียนและโรงเรียน 
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5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมำณ 
 1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 44 โรงเรียน ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ มีความรู้ความสามารถเลือกการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งสายสามัญและสายอาชีพ 
ครบ 100 %  
 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 15 โรงเรียน 2 รุ่น 
นักเรียนจ านวน 88 คน ครู 44 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน รวม 141 คน (รุ่นที่ 1 จ านวน 8 โรงเรียน และ รุ่นที่ 2 
จ านวน 7 โรงเรียน) มีความรู้ ความเข้าใจในการ เลือกอาชีพ สามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท า และมีรายได้
ระหว่างเรียน โดยให้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน 
    5.2 เชิงคุณภำพ 
 1) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 44 โรงเรียน     
มีความตระหนักและกระตือรือร้นเตรียมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 15 โรงเรียน 2 รุ่น 
นักเรียนจ านวน 88 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการ เลือกอาชีพ สามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท า และมีรายได้
ระหว่างเรียน โดยให้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนและโรงเรียน 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ มีนาคม 2565 นายชูชาติ พุทธลา 
2 การจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานท า มีนาคม 2565 นายชูชาติ พุทธลา 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ  

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 การจัดตลาดนัดวิชาการ
แนะแนวเพ่ือการศึกษา
ต่อ (งบ สพฐ.) 

7,200 50,300 10,000 67,500  67,500 

1 การจัดตลาดนัดวิชาการ
โลกอาชีพเพ่ือการ        
มีงานท า (งบเขตฯ) 

3,600 10,200 1,200 15,000  15,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

 8.1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 44 โรงเรียน ได้
เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ มีความรู้ความสามารถเลือกการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งสายสามัญและสาย
อาชีพ ครบ 100 %  
 8.2 นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 15 โรงเรียน 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพ มีความรู้และสามารถเลือกอาชีพที่สนใจและมีรายได้ในระหว่างเรียน
และเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
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5) โครงกำร อบรมสภำนกัเรียน 
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่แผนระดับที่ ๒ 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
(  / ) ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564................................................................... 
 มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
          KRS ตัวชี้วัดที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของมนุษย์และของำติ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564.............................. 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564.................................................................. ............. 
 กลุ่มที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบ  นำงประภำภรณ์  ภูขำว นำงเจษฏำภรณ์ วงษ์ทรงยศ นำงพัฒนำ สิมมำโคตร  
ลักษณะโครงกำร  (  / ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร กรกฎำคม-สิงหำคม  ๒๕๖๕  

1. หลักกำรและเหตุผล   
สภานักเรียน เป็นองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ส าคัญที่ช่วยพัฒนาโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการสภานักเรียนเป็น

แกนน าในการขับเคลื่อนกิจกรรม ๆ ของสภานักเรียนและโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ เช่นการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยภายในโรงเรียน กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัยภายในโรงเรียน  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมจิต
อาสาต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการด าเนินกิจกรรมให้ประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับและมีความยั่งยืนในการด าเนินกจิ
กรรม คณะกรรมการสภานักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรมและมีเครือข่ายสภานักเรียนที่เข้มแข็ง   

ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้าง
องค์ความรู้ให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สภานักเรียน จึงจัดโครงการอบรมนักเรียนแกนน าสภานักเรียน โดยกิจกรรมในโครงการมีการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมสภานักเรียนให้ประสบความส าเร็จ อันจะส่งผลให้นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนางานสภานักเรียนในโรงเรียน และขับเคลื่อนงานสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
     ๒.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนแกนน าให้ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีวินัย เคารพกฎ กติกา ด าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
     2.3 ส่งเสริมให้ ครู ผู้รับผดิชอบงานสภานักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการท างานอย่างถูกต้องและ
ต่อเนื่อง   
3. เป้ำหมำย  

เชิงปริมาณ นักเรียนแกนน าสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการ จ านวน ๘๘ คน 
เชิงคุณภาพ นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับประสบการณ์โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง  

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
           4.1 ผลผลิต (Output) 

โรงเรียนในสังกัดมีสภานักเรียนที่เข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจในการการด าเนินงานของสภานักเรียนใน
โรงเรียน และรู้บทบาทหน้าที่ตามหลักวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความ
เป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีวินัย เคารพกฎ กติกา ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

  4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
      โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีสภานักเรียน และร่วมเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน

ระดับประเทศ  
            ๔.3  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 

      เชิงปริมำณ 
นักเรียนแกนน าสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาเข้าร่วมโครงการจ านวน ๘๘ คน  

      เชิงคุณภำพ 
                     ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนแกนน าสภานักเรียนและคุณครูที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

อบรมนักเรียนแกนน าสภานักเรียนมีความพึงพอใจและได้รับองค์ความรู้เพ่ิมขึ้น นักเรียนแกนน าสภานักเรียนได้รับ
ประสบการณ์โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนดเนินกิจกรรมขออนุมัติโครงการ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม 2565 นางพัฒนา  สิมมาโคตร 
๒. แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมชี้แจง 1-3 สิงหาคม 2565 นางพัฒนา สิมมาโคตร 
๓. ด าเนินารอบรม 10 สิงหาคม 2565 นางพัฒนา สิมมาโคตร 

 



233 
 

 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่า     
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1. อบรมนักเรียนแกนน าและ
ครูรร.ขยายโอกาสจ านวน 
44 รร.ๆละ 2 คน 
รวม 88 คน 

10,000 16,720 3,280 30,000  30,000 

 (สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  ๑ งานสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

    ๘.๑ นักเรียนแกนน าได้รับความรู้และบทบาทหน้าที่ตามหลักวิธีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีวินัย เคารพกฎ กติกา ด าเนิน
ชีวิตตามปลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยุ่ร่วมกันอย่างมีความสุข   
   ๘.๒  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
            โรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๘.๓ ระยะเวลาด าเนินโครงการ  สิงหาคม  ๒๕๖๕  
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6) โครงกำร : อบรมครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต 1  
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ : ที่แผนระดับท่ี 1 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย  : คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
การบรรลุเป้าหมาย :  ครูมีความรู้ในการช่วยเหลือส่งเสริม พัฒนาการของเด็กท่ีมีการพัฒนาการที่ผิดปกติ ไม่ว่าจะ
เรื่องทางจิตใจหรือทางด้านร่างกาย ท าให้เด็กได้รับการพัฒนาได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพ และสามารถใช้ชีวิตอยู่
ในศตวรรษท่ี 21 ได้ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ : ที่แผนระดับที่ 2 ประเด็น ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
เป้าหมาย  : คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรม
จริยธรรมเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
การบรรลุเป้าหมาย :  ครูสามารถพัฒนานักเรียนโดยใช้หลักจิตวิทยาแยกแยะและพัฒนาเด็กเรียนโดยอิงจาก
แบบทดสอบจิตวิทยา น าไปพัฒนาเด็กนักเรียนให้มีศักยภาพทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา 

นโยบำย สพฐ.ด้ำน 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
( / )  ด้านคุณภาพ 
(   )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564.............................................................................................  
 มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น ............................................................................................................................. ............ 
          KRS ตัวชี้วัดที่ ........................................................................................... .......................................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564....................... 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564........................................................................ 
 ตัวชี้วัด การสร้างเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองนักเรียน โดยนักจิตวิทยาในพ้ืนที่ 
กลุ่มที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางประภาภรณ์  ภูขาว,   นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ, และ นางสาวอรจิรา ไขประพาย 
ลักษณะโครงกำร  ( / ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร     พฤษภาคม - สิงหาคม 2565   
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1. หลักกำรและเหตุผล  
ในปัจจุบันเกิดประเด็นปัญหาสังคมที่หลากหลายอย่างมากในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่เกิด

ขึ้นกับเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ปัญหาเรื่องเพศ การใช้สื่อเทคโนโลยีอย่าง
ไม่เหมาะสม หรือแม้กระทั่งปัญหาทางสุขภาพจิต แม้ว่าปัญหาเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนอาจไม่ส่งผล
กระทบรุนแรงและทันทีเท่ากับการที่เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ แต่เมื่อผู้ใหญ่ในสังคมนั้นปล่อยปละ ละเลย ให้ปัญหาด าเนิน
ต่อเนื่องในระยะเวลาที่ยาวนาน ปัญหาเหล่านี้จะส่งผลกระทบในสังคมเป็นวงกว้างกว่าเดิม อาจกระทบต่อหลาย
สถาบัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัว โรงเรียน ชุมชน หรือแม้กระทั่งประเทศชาติ นอกจากนี้เมื่อมีระยะเวลา
ปัญหาในเด็กและเยาวชนที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก จะท าให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างยากล าบาก และมีแนวโน้ม
ว่าปัญหาเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนรุ่นต่อไป เกิดเป็นวงจรปัญหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ฉะนั้นโรงเรียนคือ
สถาบันที่ส าคัญของเด็กและเยาวชน ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นสถานที่เพ่ิมความรู้ที่จะใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อ หรือ
การประกอบอาชีพ แต่เป็นสถาบันที่ท าให้เด็กฝึกทักษะด้านสังคมต่าง ๆ เช่น การมีปฏิสัมพันธ์ต่อคนวัยเดียวกัน 
อายุมากหรือน้อยกว่า ทักษะการปฏิเสธ การเป็นผู้น า การกล้าแสดงออก เป็นต้น ซึ่งทักษะเหล่านี้จะน าไปสู่การ
พัฒนาของเด็กและเยาวชนให้มุ่งไปสู่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีศักยภาพในด้านต่าง ๆ มีภูมิคุ้ มกันทางด้านสังคม  
ป้องกันและแก้ไขไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนในปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ดังนั้น หน้าที่ส าคัญของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจึงไม่ใช่แค่เพียงให้ความรู้ทางวิชาการ หรือความรู้ประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ต้องมอบความรู้ 
ทักษะ ความปลอดภัยและสวัสดิการต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกด้วย 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนพัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ท าให้ประเทศชาติเจริญงอกงาม ในการนี้ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงเห็นถึงความส าคัญในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาทางสังคมด้าน
ต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง ได้จัดท าโครงการ “อบรมครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” เพ่ือพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เป็นแกนน าด้าน
จิตวิทยา  เพ่ือเข้าใจทิศทางการท างาน การคัดกรอง และพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร ให้เด็กและเยาวชน
ไทยมีสุขภาวะที่ดี เพ่ือเติบโตเป็นประชากรของประเทศท่ีมีคุณภาพและมีสุขภาพจิตที่ดียิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
         2.1 เพ่ือสร้างกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดขึ้นอย่างมีระบบ 
         2.2 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในฐานะนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าสถานศึกษา 
3. เป้ำหมำย  
 ครูผู้รับผิดชอบงานนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนละ 1 คน รวมจ านวนครู 152 คน  
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
    4.1 ผลผลิต (Output)  

1) ครูผู้รับผิดชอบงานนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนละ 1 คน รวมจ านวนครู 152 คน เข้าร่วมโครงการ การอบรมครูประจ า
ชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
           2) โรงเรียนในสังกัดจ านวน 152 โรงเรียน ได้รับคู่มือครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
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    4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
 1) ครูผู้รับผิดชอบงานนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษาได้รับความรู้ด้านจิตวิทยา สามารถใช้แบบทดสอบ

ทางด้านจิตวิทยาเพ่ือแยกเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ ได ้
 2) นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกวิธี     

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1 เชิงปริมาณ  

 1) ครูผู้รับผิดชอบงานนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โรงเรียนละ 1 คน รวมจ านวนครู 152 คน มีความรู้ด้านจิตวิทยา 
  2) โรงเรียนในสังกัดจ านวน 152 โรงเรียน ได้รับคู่มือครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา 
    5.2 เชิงคุณภาพ   

ครูผู้รับผิดชอบงานนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานด้านจิตวิทยา 
สามารถน าไปใช้พัฒนาและปฏิบัติงานได้ 
6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าคู่มือนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา พฤษภาคม 2564 นางสาวอรจิรา  ไขประพาย 
2 อบรมครูนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา กรกฎาคม 2564 นางสาวอรจิรา  ไขประพาย 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่า      
ใช้สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

3 -จัดท าคู่มือนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษา (งบเขตฯ) 

  6,000 6,000  6,000 

4 -อบรมครูนักจิตวิทยาประจ า
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 (งบ สพฐ.) 

3,600 24,600  28,200   
56,400 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ      
    8.1 ครูผู้รับผิดชอบงานนักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานด้านจิตวิทยา
สามารถ น าความรู้ไปใช้พัฒนาและปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาได้อย่างถูกต้อง 
    8.2 นักเรียนได้รับการแก้ไข ช่วยเหลือ พัฒนาได้อย่างถูกต้อง  
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7) โครงกำร “เพิ่มประสิทธิภำพกำรพัฒนำคุณภำพอำหำรกลำงวันในโรงเรียน” 
ส่วนที่  ๑  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

 ๑.  แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ ๒) 
  ๑)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น  
เลือก  ประเด็น     การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เป้าหมาย ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง และมี
จิตส านึกความเป็นไทย ด ารงชีวิตแบบพอเพียงมากข้ึน 
                           การพัฒนาการเรียนรู้ เป้าหมาย คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ
การเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ที่
ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน ส าหรับเด็กวัย
เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง  
(โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายในระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ ที่วัดผลสัมฤทธ์ิโดยตัวช้ีวัดที่
ก าหนดไว้ในเป้าหมายอย่างไร  
            ๒.  สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔-
๒๕๖๕ 

    ด้านความปลอดภัย  
                        ด้านโอกาส 
                    ด้านคุณภาพ 
                        ด้านประสิทธิภาพ 
           ๓. สอดคล้องเครื่องมือในกำรติดตำม และกำรประเมินผล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
                     ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ARS) ปี ๒๕๖๓ 

ตัวชี้วัด ที่ ๑๖ ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถ    

ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
                          มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที พ.ศ. ๒๕๖๐  
                         ITA  ประเด็นการประเมิน 
                         KRS ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ตัวชี้วัด 
       ตัวชี้วัด 
                       นโยบายการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
       ตัวชี้วัดที่ ๓๐ จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ   โทรศัพท์ ๐๘๑ ๗๖๙๓๗๐๓ 
ลักษณะโครงการ  ( ) ใหม่     (    ) ต่อเนื่อง 
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๑.  หลักกำรและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหาร
กลางวันในโรงเรียนที่มีคุณภาพ ได้รับสารอาหารครบตามหลักโภชนาการ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
มีพัฒนาการทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาที่ดี มีสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใน
ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีนโยบายส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนจัดอาหารให้
ครบตามหลักโภชนาการโดยให้ใช้โปรแกรมจัดส ารับอาหาร Thai School Lunch ซึ่งเป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยสถาบัน
โภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือช่วยให้จัดส ารับอาหารให้ได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่ เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารตามหลักโภชนาการ ร่างกายเจริญเติบโตสมส่วน มีสุขภาะที่ดีท้ังร่างกายและจิตใจ และลดภาวะ
ทุพโภชนาการของนักเรียน 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School 

Lunch ในการจัดส ารับอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
๒.๒  เพ่ือนิเทศ ติดตามโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อโครงการ

อาหารกลางวัน ด าเนินงานตามโครงการ มีผลผลิตและผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๓.  เป้ำหมำย 

ครูและบุคลากรในโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้รับการ
นิเทศ ติดตามการใช้โปรแกรม Thai School Lunch จัดส ารับอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถูกหลักโภชนาการ และโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวัน ด าเนินงานตามโครงการ มีผลผลิตและผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๔.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

๔.๑ ผลผลิต (Output) 
      ๑) ทุกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้รับการนิเทศ  

ติดตามเพ่ือพัฒนาการใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดส ารับอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพถูกหลักโภชนาการ 
     ๒) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันเพื่อ
ด าเนินกิจกรรมตามท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ ได้รับการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบ
สนับสนุน 

 ๔.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
     ๑) ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Thai School 
Lunch จัดส ารับอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกหลักโภชนาการ นักเรียนมีร่างกาย
เจริญเติบโตสมส่วน  
มีสุขภาะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ และลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียน  
     ๒) โรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
ด าเนินงานตามโครงการ มีผลผลิตและผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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๕. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs)  
 ๕.๑ เชิงปริมำณ 

ร้อยละของครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน มีความรู้ความเข้าใจและใช้โปรแกรม Thai 
School Lunch ในการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพตามหลักโภชนาการ 

๕.๒  เชิงคุณภำพ 
       ร้อยละของนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันโรงเรียนที่มีคุณภาพ ถูกหลักโภชนาการ ร่างกาย 

เจริญเติบโตสมส่วน  มีสุขภาะท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ และลดภาวะทุพโภชนาการ 
๖. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผุ้รับผิดชอบ 
๑ เสนอขออนุมัติโครงการ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางเจษาภรณ์  วงษ์ทรง

ยศ 
๒ ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พฤษภาคม ๒๕๖๕  
๓ นิเทศติดตามการใช้โปรแกรม Thai School 

Lunchจัดส ารับอาหารกลางวันนักเรียนและ 
การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียน 

มิถุนายน - สิงหาคม 
๒๕๖๕ 

 

๔ สรุปผล กันยายน ๒๕๖๕  
๕ รายงานผลการด าเนินโครงการ กันยายน ๒๕๖๕  

 
๗. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
ไตร  เงินงบประมาณ เงินนอก  
มาส กิจกรรม/รายการ ค่าตอบแทน ค่า ค่า รวม งบประมาณ รวม 
ที ่   ใช้สอย วัสดุ    
๓ ประชุมคณะกรรมการ 

(ค่าอาหารและอาหารว่าง  
๕ คน x ๑๕๐ บ.) 

 ๗๕๐  ๗๕๐   

๓,๔ นิเทศติดตามโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน  
๓๐ โรงเรียน(ค่าเบี้ยเลี้ยง
คณะกรรมการ ๕ คน + 
พนักงานขับรถ ๑ คน  
รวม ๖ คน จ านวน ๕ วัน  
วันละ ๒๔๐ บาท) 

๗,๒๐๐ ๑.๐๕๐  ๘,๒๕๐   

 รวม    ๙,๐๐๐   
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๘.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม Thai School Lunch  

จัดส ารับอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกหลักโภชนาการ นักเรียนมีร่างกายเจริญเติบโต 
สมส่วน มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจและลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนและโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน ด าเนินงานตามโครงการ       
มีผลผลิตและผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ    
 
 

************************************* 
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8. โครงกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
โครงกำร ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

ยุทธศำสตร์ชำติ ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน 

สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 
(   )  ด้านความปลอดภัย 
(   )  ด้านโอกาส 
(   )  ด้านคุณภาพ 
()  ด้านประสิทธิภาพ 

KRS ตัวช้ีวัดที่ 10.3  ระดับความส าเร็จของการตรวจสอบ  ด้านการตรวจสอบด าเนินงาน  “โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”  ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลุ่มที่รับผิดชอบ    หน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบ   นางจรรยา   ส าเริง 
ลักษณะโครงกำร  (   ) ใหม่  ( /  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร   ตุลาคม  2564 – 30  กันยายน  2565  
1. หลักกำรและเหตุผล  
  การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือส าคัญของระบบการบริหารงาน ในการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  หรือ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงาน ให้ได้รับผลส าเร็จตามท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ประหยัด รวมทั้งเพ่ือป้องปรามการทุจริต รู้ข้อบกพร่องเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุของหน่วยรับตรวจได้
อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์และแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง  ซึ่งช่วยให้
หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความ
เสี่ยง ก่อให้เกิดการควบคุม ก ากับ ดูแลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามที่มุ่งหวัง 
2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี   
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ  ค าสั่ง  
มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 

2.3  เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ ตรวจว่า 
เพียงพอและเหมาะสม 
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2.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งให้มีการบริหารจัดการที่ดี 

2.5 เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้รับความรู้ความเข้าใจสามารถน ามาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.6 เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถ 

ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
3. เป้ำหมำย  

1. ตรวจสอบติดตามการบริหารงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

2. เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ 
หรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไขการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์กร ให้มีการบริการจัดการที่ดี 

3. เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ป้องกัน 
การประพฤติมิชอบหรือการทุจริต และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์   

4.1  ผลผลิต (Output) 
    1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ

เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 
    2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 
       3) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 

    4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มีความ
เหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 

       5) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 

1) ท าให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ป้องกันการประพฤติ 
มิชอบหรือการทุจริต  และเป็นการลดความเสียงที่อาจเกิดขึ้นจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
      2) ท าให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ  ท าให้ได้ข้อมูลหรือรายงาน
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และเป็นพื้นฐานหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร 
                 3) ท าให้เกิดการจัดสรรใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม 
        4) ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร  ลดโอกาส   
ความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
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5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
5.3.1  เชิงปริมำณ 

1) สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  10  โรงเรียน  สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี  
การพัสดุ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

2) สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  10  โรงเรียน  สามารถด าเนินงานโครงการเงินกุ้เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือ 
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) เป็นไปตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสังและมติรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

3)  สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี ของสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 152 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่ 

4) สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)  ของสถานศึกษา 
ในสังกัด จ านวน 152 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้   

5)  ผู้ตรวจสอบภายใน  สพป.ขอนแก่น  เขต  1  จ านวน  1  คน มีความรู้ ความเข้าใจภารกิจ    
งานตรวจสอบภายใน  สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้ส าเร็จลุล่วง  และปฏิบัติงานแทนกันได้  

5.3.2  เชิงคุณภำพ 
1) สถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่งและ มติคณะรัฐมนตรี  ที่เก่ียวข้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
       2) สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  10  โรงเรียน  สามารถด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019)  เป็นไปตามนโยบาย  
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  100 
                    3)  สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)  ของสถานศึกษา 
ในสังกัด จ านวน 152 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ร้อยละ  80   

4) ผู้ตรวจสอบภายใน  สพป.ขอนแก่น  เขต  1  ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจภารกิจงานตรวจสอบ
ภายใน  สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้ส าเร็จลุล่วง  และปฏิบัติงานแทนกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ ตุลาคม 2564- นางจรรยา  ส าเริง 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กันยายน  2565  
 ขอนแก่น  เขต  1และสถานศึกษาในสังกัด   
 (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)   
2 โครงการให้ความรู้และแนะน าการปฏิบัติงาน ธันวาคม 2565 - นางจรรยา  ส าเริง 
 ด้านการเงิน  บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา กรกฎาคม  2565  
3 ติดตาม  ตรวจสอบการเงิน  การบัญชีของสถานศึกษา มกราคม  2565 - นางจรรยา  ส าเริง 
 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดจัดจ้าง กันยายน  2565  
 พ.ศ.2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ   
 จัดจ้าง พ.ศ.2560  รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงาน   
 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด   
 การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน   
 ตรวจเงินรายได้สถานศึกษาและเงิน กสศ.   
4 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา ตุลาคม  2564- นางจรรยา  ส าเริง 
 เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา มีนาคม  2565  
 2019  (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย   
 ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
 โคโรนา  2019)  ประกอบด้วย   
 4.1 โรงเรียนขนาดใหญ่(นักเรียน 500ขั้นไป)    จ านวน 3 แห่ง   
 4.2 โรงเรียนขนาดกลาง(นักเรียน121-499คน)จ านวน 4 แห่ง   
 4.3 โรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียนไม่ 120 คน)    จ านวน 3 แห่ง   

 

 

 

 

 

 



245 
 

 

7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ
มาณ รวม ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสด ุ รวม 

1- ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของ    -  - 

4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา       

 ขอนแก่น  เขต  1และสถานศึกษาในสังกัด       

 (ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)       

1- โครงการให้ความรู้และแนะน าการปฏิบัติงาน  10,080  10,080  10,080 

3 ด้านการเงิน  บัญชีและพัสดุของสถานศึกษา       

2- ติดตาม  ตรวจสอบการเงิน  การบญัชีของสถานศึกษา  10,080  10,080  10,080 

4 ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดจดัจ้าง       

 พ.ศ.2560  และระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ       

 จัดจ้าง พ.ศ.2560  รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงาน       

 ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด       

 การศึกษาตั้งแตร่ะดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       

 ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน       

 ตรวจเงินรายได้สถานศึกษาและเงิน กสศ.       

2- ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา  9,840  9,840  9,840 

3 เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา       

 2019  (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย       

 ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั       

 โคโรนา  2019)  ประกอบด้วย       

 4.1 โรงเรยีนขนาดใหญ่(นักเรียน 500ขั้นไป)    จ านวน 3 แห่ง       

 4.2 โรงเรยีนขนาดกลาง(นักเรียน121-499คน)จ านวน 4 แห่ง       

 4.3 โรงเรยีนขนาดเล็ก(นักเรยีนไม่ 120 คน)    จ านวน 3 แห่ง       

รวมทั้งสิ้น  30,000  30,000  30,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 8.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  ปฏิบัติงานได้
ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้ง  มีระบบการควบคุมภายในที่
รัดกุม  มีการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
 8.2 บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในสามารถน าความรู้  และทักษะที่ได้รับจากการอบรมมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  



๒๔๖ 
 

 

                  9. โครงกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

โครงกำร  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ควำมสอดคล้อง 
 ยุทธศำสตร์ชำติ ที่  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 2) 

นโยบำยสพฐ.ด้ำน 
(  / )  ด้านความปลอดภัย 
(  / )  ด้านโอกาส 
(  / )  ด้านคุณภาพ 
(  / )  ด้านประสิทธิภาพ 

เครื่องมือติดตำม  
 (   )  ตัวชี้วัด สพฐ. (ARS) ปี 2564................................................................................. 
มำตรฐำนส ำนักงำน พ.ศ. 2560 

ประเด็น................................................................................................................. ............ 
KRS ตัวช้ีวัดที่ ............................................................................................................................. ................ 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ปี พ.ศ. 2564.................. 
 นโยบำยกำรตรวจรำชกำรของ สพฐ. ปี พ.ศ. 2564.................................................................. 

กลุ่มที่รับผิดชอบ     กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้รับผิดชอบ    ด.ต.โอภาส  โคตา 
ลักษณะโครงกำร  (  / ) ใหม่  (   ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลำด ำเนินกำร............................................................................................................ ................ ..  
1. หลักกำรและเหตุผล   

ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ประกอบ
กับเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดให้มีการเสริมสร้างคุณธรรมน า
ความรู้แก่ข้าราชการตลอดจนจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการในสังกัด พบว่า ยังมีข้าราชการขาดจิตส านึก ประพฤติไม่เหมาะสม ขาดคุณธรรมและจริยธรรม    
ในการปฏิบัติงานและการประพฤติตน ด้วยเหตุผลดังกล่าวกลุ่มกฎหมายและคดี จึงได้จัดท าโครงการขึ้นเพ่ือ
ป้องกันการทุจิตและประพฤติมิชอบ ให้ผู้บริหารยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา ยึด
คุณธรรมจริยธรรม ซื่อตรง เที่ยงธรรม เป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการปฏิบัติราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง ตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึง
ต้องจัดให้มีการอบรมเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เพ่ือการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียนสังคมและชุมชน  
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2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเกิด

ประสิทธิผลต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ.  
2.2  เพ่ือป้องกันการกระท าผิดวินัย และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.3  เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าหลักคุณธรรม

จริยธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบวินัย ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้องต่อสังคม  

3. เป้ำหมำย  
3.1  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 152 คน 
3.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  จ านวน 50 คน 

4. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
          4.1 ผลผลิต (Output) 
                ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทุกคน ได้รับความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ วินัยที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้ถูกต้อง ต่อหน้าที่ 
          4.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีบุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบทางด้านกฎหมาย เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี มีกฎเกณฑ์ ระเบียบวินัยที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
          5.1 เชิงปริมาณ  
                ร้อยละ 100 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัด ได้รับความรู้ 
และมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          5.2 เชิงคุณภาพ   
               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีบุคลากรที่มีจิตส านึกในด้าน
คุณธรรม และจริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม มีความรักชาติ ศาสนา ยึดมั่นในสถาบัน
พระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข 

6. กิจกรรมและกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
  1 อบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565 ด.ต.โอภาส  โคตา 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาส
ที ่

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม ค่าตอบแทน ค่า     ใช้
สอย 

ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมผู้รับผิดชอบเพื่อ
เสนอโครงการ 

      

2 เสนออนุมัติโครงการ       
2-
3 

ด าเนินโครงการ อบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

 20,000  20,000   20,000  

3 ประเมินโครงการ/สรุปผล
รายงาน 

      

รวมทั้งสิ้น  20,000  20,000  20,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ                     

    8.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าในหลักคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาวินัย  
    8.2 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดประพฤติตนถูกต้องตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
    8.3 จ านวนเรื่องร้องเรียนกล่าวหาผู้บริหารสถานศึกษามีจ านวนลดลง    
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โครงกำร “พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับกลุ่มสถำนศึกษำ” 
กลุ่มรับผิดชอบ        กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายสมหวัง  บุญสิทธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
                            นายประสงค์  บุญมา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
             นางสาวชนกกาญจน์  ตุไตลา  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ผู้ติดต่อประสานงาน   นางสาวชนกกาญจน์  ตุไตลา  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
                            โทรศัพท์ 09๓-3๘9๖4๙๕ 
                            E-mail : chanokkarnkk1@esdc.go.th 
 

ส่วนที่  1  ควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
สอดคล้องนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๕-256๖ 

ด้านความปลอดภัย 
ด้านโอกาส 
ด้านคุณภาพ 
ด้านประสิทธิภาพ  

 

ส่วนที่  2  รำยละเอียดโครงกำร 
1  หลักกำรและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า 
“รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาค
บังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 
เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า “ให้ส่วนราชการ             
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและ
คุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้
มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ” 
 ตามที่ ยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ และเพ่ือตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ปรับสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่างๆ  ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ จึงได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการเสริมสร้าง เพ่ือยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนานักเรียนมีทักษะ
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ความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงให้สามารถก ากับ
การเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น
อย่างยิ่งเพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่ง “คนไทย
ในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ  สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น  มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และ
ภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การ
เป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ  โดยมี  สัมมาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง” 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้
จัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษานี้ขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจให้กลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 10 กลุ่ม ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ)., จังหวัด, ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามบริบทของกลุ่มพ้ืนที่ โดยเฉพาะให้สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้าน
ประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

2  วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครแูละบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนในพ้ืนที่
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-10 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ได้ร่วมกันเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 
     2.2 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในพ้ืนที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
ที่ 1-10 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
     2.๓  เป้าหมาย 
     เชิงปริมาณ 

ต ำแหน่ง กลุ่ม1 กลุ่ม2 กลุ่ม3 กลุ่ม4 กลุ่ม5 กลุ่ม6 กลุ่ม7 กลุ่ม8 กลุ่ม9 กลุ่ม
10 

ผู้บริหำร ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% 

ครู ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% 

นักเรียน ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% 
 
 
 
 
 



๒๕๑ 
 

 

  เชิงคุณภาพ 
  ๑) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่งมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ภำยใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
  ๒) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ สามารถน าองค์ความรู้สู่การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ สามารถน าองค์ความรู้ไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔) นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความรู้ 
ความสามารถและมีทักษะตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์  
           ผลผลิต (Output) 
    ๑) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่งมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรภำยใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑  
    ๒) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ สามารถน าองค์ความรู้สู่
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายภำยใต้บริบทของสถำนศึกษำ 
    ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ผ่านการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ สามารถ
น าองค์ความรู้สู่การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย
ภำยใต้บริบทของสถำนศึกษำ 
    ๔) นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะเต็มตามศักยภาพผ่านสื่อนวัตกรรมที่ครูสร้างหรือ
พัฒนาขึ้นตามแผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

           ผลลัพธ์ (Outcome) 
    ๑) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่งมีรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภำยใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและสอดคล้อง
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  



๒๕๒ 
 

 

      ๒) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 มีกิจกรรม/แนวทาง/รูปแบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล/นวัตกรรมการเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมควำมรู้
ควำมสำมำรถของนักเรียน/แผนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ด้ำน.....และน ำสู่กำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีร่องรอย เอกสำรหลักฐำนเป็นรูปธรรม 
          ๔) นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
           เชิงปริมำณ 
        ๑) ก่อนด าเนินงาน : กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่งมีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภำยใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและสอดคล้อง
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
        ๒) หลังด าเนินงาน : กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่งมีรายงานผลการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภำยใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
        ๓) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ร้อยละ 80 มีกิจกรรม/แนวทาง/รูปแบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำน
กำรจัดกำรเรียนรู้ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ร้อยละ 80 มีสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล/นวัตกรรมการเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถของนักเรียน/แผนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนด้ำน.....และน ำสู่กำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีร่องรอย เอกสำรหลักฐำน
เป็นรูปธรรม 
        ๕) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ร้อยละ 80 มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๓ 
 

 

     เชิงคุณภำพ 
        ๑) ก่อนด าเนินงาน : กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภำยใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและสอดคล้องสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
        ๒) หลังการด าเนินงาน : กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายงานผลการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภำยใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำและสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
        ๓) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 มีกิจกรรม/แนวทาง/รูปแบบกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 สามารถสร้างหรือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล/นวัตกรรมการเรียนรู้/แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้เพ่ือส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถของนักเรียน/แผนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของนักเรียนด้ำน.....และน ำสู่กำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีร่องรอย 
เอกสำรหลักฐำนเป็นรูปธรรม 
        ๕) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
        1) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

    พัฒนาบุคลากรภำยใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อขอรับงบประมำณจำก 

    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ ภำยใต้กิจกรรม ๑ ของโครงการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต๑  
         ๒) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าส่งรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/ 
     โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภำยใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหลังจำก 

     ด ำเนินงำนตำมที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา 
     ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
         ๓) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
     เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ สามารถน าองค์ความรู้สู่การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตามนโยบายตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 



๒๕๔ 
 

 

         ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1 มีสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล/นวัตกรรมการเรียนรู้/แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมควำมรู้
ควำมสำมำรถของนักเรียน/แผนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ด้ำน.....และน ำสู่กำรปฏิบัติจริงในชั้นเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีร่องรอย เอกสำรหลักฐำนเป็นรูปธรรม 
           ๕) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
         1) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
         2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     ขอนแก่น เขต 1 
         3) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

2.๘  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ต.ค. 256๔ – 30 กนัยายน 256๕ 
2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

   วงเงนิงบประมำณที่ด ำเนินกำร 200,000 บำท 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/256๕ 

ไตรมำสที่ 
2/256๕ 

ไตรมำสที่ 
3/256๕ 

ไตรมำสที่ 
4/256๕ 

กิจกรรมที่ ๑ สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกัน 
     อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
     (๑๕๐ บาท x ๑๕ คน x ๑ วัน) 
     ค่าพาหนะส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
     (๑๕๐ บาท x ๑๐ คน x ๑ วัน) 

 
 
 
 

 
 

2,250 
 

1,500 

  ๓,๗๕๐ 
 
 

กิจกรรมที่ ๒ จัดสรรงบประมำณ 

จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑-๑๐ ดังนี้ 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๑ 

-     
๑๙๐,๐๐๐ 
20,000 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๒     20,000 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๓     20,000 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๔     20,000 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๕     20,000 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๖     ๑๕,000 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๗     ๑๕,000 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๘     20,000 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๙     20,000 



๒๕๕ 
 

 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

รวม ไตรมำสที่ 
1/256๕ 

ไตรมำสที่ 
2/256๕ 

ไตรมำสที่ 
3/256๕ 

ไตรมำสที่ 
4/256๕ 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๑๐ 
 

เพื่อด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
(ตัวอย่างกิจกรรมอบรม...) 
-พัฒนาทักษะครูด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร/ 
-พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ผ่าน
โปรแกรม Application Zoom , Meeting 
, G-Suite , Google classroom ฯลฯ)/ 
-พัฒนาครูด้านการสร้างนวัตกรรมการ
เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(liveworksheet ฯลฯ)/ 
-พัฒนาครูด้านสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้
ผ่านแพลตฟอร์ม (Plat form)/ 
-พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (RT , 
NT, O-NET)  
                  ฯลฯ 

    20,000 

กิจกรรมที่ ๓ รำยงำนผลกำรปฏิบัติ 
-ประชุมสังเคราะห์รายงานผล 
     อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
     (๑๕๐ บาท x ๑๐ คน x ๓ วัน) 
-จัดท าเล่มรายงานผล(วัสดุ/ถ่ายเอกสาร) 

-    ๖,๒๕๐ 
 
 

๔,๕๐๐ 
๑,๗๕๐ 

รวม (สองแสนบาทถ้วน) 200,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๖ 
 

 

ส่วนที่  ๓  กำรประเมินผลโครงกำร 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๓.๑ ก่อนด าเนินงาน : กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกแห่งมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภำยใต้บริบทของกลุ่ม
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและสอดคล้อง
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

แจกแจงความถ่ีจ านวน
กลุ่มเครือข่ายที่น าเสนอ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเพ่ือขอรับ
งบประมาณจากเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

แบบแจกแจงความถี่จ านวน
กลุ่มเครือข่ายที่น าเสนอ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เพ่ือขอรับงบประมาณจากเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

๓.๒ หลังด าเนินงาน : กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกแห่ งมี รายงานผลการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรภำยใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำและสอดคล้องสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่ม
สถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

แจกแจงความถ่ีจ านวน
กลุ่มเครือข่ายที่รายงานผล
การด าเนินงานแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรภำยใต้บริบทของ

กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ

คุณภำพ 

แจกแจงความถ่ีจ านวนกลุ่ม
เครือข่ายที่รายงานผลการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภำยใต้

บริบทของกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำ

คุณภำพ 

๓.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสั งกัด
ส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ร้อยละ 80 มีสื่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล/นวัตกรรมการเรียนรู้ /แผนการจัดการ
เรียนรู้ เ พ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของ
นักเรียน/แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้าน.....
และน าสู่ ก ารปฏิบั ติ จ ริ ง ในชั้ น เ รี ยนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีร่องรอย เอกสารหลักฐานเป็น
รูปธรรม 

.-การสังเกต 

-การประเมินความพึง
พอใจ 

-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

-แบบสังเกต 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

-แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๗ 
 

 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ วิธีกำรประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๓.๕ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ร้อยละ 80 มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดและเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

.-การสังเกต 

-การประเมินความพึงพอใจ 

-การประเมินผลความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

-แบบสังเกต 

-แบบประเมินความพึงพอใจ 

-แบบประเมินผลความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕๘ 
 

 

ชื่อโครงกำร       ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
หน่วยงำนที่สนับสนุน     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ระยะเวลำด ำเนินกำร      1  ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน  2565 
 
1. หลักกำรและเหตุผล 
            พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้เสนอหลักการการศึกษาไทยไว้หลายประการ โดยมุ่งหลัก
การศึกษาในรูปแบบมีความหลากหลายในลักษณะที่เปิดกว้างให้สังคมทั้งมวลให้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์วิถีใหม่
ของการจัดการศึกษาดังใน มาตรา 8 บัญญัติให้การจัดการศึกษายึดหลัก” ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา” (6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วนของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชนและองค์การเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันวิชาชีพ สถาบันพัฒนา สถานประกอบการสังคมอ่ืน 
ภายใต้นโยบายหลักในการเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ สร้างความตระหนัก
ส านึกในคุณค่าตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคน
ไทยโดยใช้คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน
และสถาบันการศึกษา โดยเน้นการน าเสนอผลการจัดการศึกษาที่ประสบผลส า เร็จ Best Practice ของ
สถานศึกษา ครู  รวมทั้ งผลส า เร็ จที่ เ กิ ดกับผู้ เ รี ยน  ที่ สอดคล้องตามนโยบายและจุด เน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

            จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดที่เห็นความส าคัญในด้านการศึกษาเยาวชน ซึ่งการบริหารงาน
ในส่วนของการจัดหารศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แบ่งการดูแลและบริหารการจัดการด้านการศึกษาจากเดิม 26 
อ าเภอ ออกเป็น 5 เขตพ้ืนที่การศึกษา และแบ่งออกเป็นระดับเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และได้ก าหนดให้
การพัฒนาทุนมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของการพัฒนาประชากรทุกกลุ่มอายุ โดยสร้างสังคมให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมของสังคม ภายใต้บริบทของชุมชนและวิถีแห่ง
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

            ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยในอนาคต เพ่ือให้เด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนต่อยอดจากสถาบันการศึกษา ให้ก้าวสู่อาณาจักรแห่งความคิด และเป็นการจัดเวทีแห่งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายแก่เด็กและเยาวชนในจังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดให้มีโครงการ “ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 
ประจ าปี 2565” ขึ้น 
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  2. วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน ครูผู้สอนและทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนา
เด็กและเยาวชนให้เต็มตามศักยภาพ 
 2. เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
วิชาการ 
 3. เพ่ือจัดเวทีให้โอกาสแก่นักเรียน ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แสดงความสามารถ และน าเสนอ
ผลงานเผยแผ่สู่สาธารณะ และเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ 
 4. เพ่ือคัดเลือกนักเรียน ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา เป็นตัวแทนของระดับกลุ่ม เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าแข่งขันระดับภาค/ระดับชาติ ตามล าดับ 
 5. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ก ากับ ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนทั้งภาครัฐ
และเอกชนทั้งในสังกัดและนอกสังกัด ได้รับการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ
อย่างเต็มตามศักยภาพ 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
  3.1.1 นักเรียนทุกคน ทุกสังกัดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอ
พระยืน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมแสดงความสามารถด้านต่างๆ  
  3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกสังกัดในพ้ืนที่อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้าน
ฝางและอ าเภอพระยืน มีโอกาสเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  3.1.3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้รับการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ช่วยเหลือ และสนับสนุน ใน
การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 
 3.2 เชิงคุณภำพ 
  3.2.1 นักเรียนที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์ทักษะทางวิชาการ(งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน) 
ได้รับเหรียญรางวัลตามเกณฑ์การแข่งขัน และเป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 เข้าแข่งขันระดับกลุ่มเครือข่าย  ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับภาค/ระดับชาติ 
  3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น  มีความสามารถในการฝึกซ้อม
นักเรียนจนได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นตัวแทนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 น าเสนอผลงานในระดับภาค/ระดับชาติ 
  3.2.3 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ช่วยเหลือ และสนับสนุน
ในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กรอบกิจกรรม 
 4.1 การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 
ในระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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 4.2 จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2565 ในระดับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4.3 การนิเทศ ติดตาม ก ากับ ช่วยเหลือ และสนับสนุน ในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ 
ดนตรีกีฬา และวิชาการ  
 
5. ช่วงเวลำกำรด ำเนินงำน 

5.1 กำรจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นกำรส่งเสริมศักยภำพของนักเรียนด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ และวิชำกำร
ระดับกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
5.2  จัดกิจกรรมกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีกำรศึกษำ 2565 ระดับกลุ่ม
เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

- ระดับโรงเรียน/กลุ่มเครือข่าย ครั้งที่ 71 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 (ปีการศึกษา 
2565) 
 - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 71 ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2565 (ปีการศึกษา 
2565) 
     5.3 กำรนิเทศ นิเทศ ติดตำม ก ำกับ ช่วยเหลือ และสนับสนุน ในกำรส่งเสริมศักยภำพนักเรียนด้ำน
ศิลปะ   
     ดนตรี กีฬำ และวิชำกำร 
  ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2564 – กันยายน  2565 
 
6. งบประมำณ 
    1. งบประมาณของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จ านวนเงิน 120,000 บาท  
    2. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  จ านวนเงิน 1,000,000 บาท 
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   7. แผนงำนกำรใช้งบประมำณ (งบประมำณที่ขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 1,000,000บำท) 
ที่                   กิจกรรมและค ำชี้แจงกำรใช้งบประมำณ งบประมำณทีใ่ช ้ ระยะเวลำจัดกิจกรรม 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
1 การนิเทศ ติดตาม ก ากับ ช่วยเหลอื และสนับสนุนโรงเรียนในการพฒันา 

ศักยภาพนักเรยีน ด้านศลิปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 
   (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564– กันยายน  2565) 

120,000 พ.ย. 64 – ก.ย. 65 
(งบ สพป.ขอนแก่น  
เขต 1) 

                                                              รวมงบประมำณข้อ 1 120,000  
2 กิจกรรมส่งเสริมศกัยภำพของนักเรียนด้ำนศิลปะ ดนตรี กีฬำ และวิชำกำร    

ระดับกลุ่มสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ของกลุ่มเครือข่าย (กรอบกิจกรรม :                      จัดค่าย
วิชาการ การประกวดแข่งขันคัดเลอืกตัวแทนระดับกลุ่ม พัฒนาครูแกนน า) 

 มกราคม-กันยายน  
2565 
(งบ อบจ.ขอนแก่น) 
ตั้งเบิกจ่ายที่  
กลุ่มเครือข่าย 

 1) -จัดสรรให้กลุ่มเครือข่ายละ 50000บาท (8กลุ่มx50000=400000) 
   - สนามบิน และอนุบาลขอนแก่นกลุ่มละ 25000 บาท(2กลุ่มx25000=50000) 
2) ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามการใช้งบประมาณ 
2.1 คณะกรรมการกองเลขาฯโครงการ 5 คน 5 วัน  
   -ค่าเบี้ยเลี้ยง 5x120x5=3000 
   -ค่าพาหนะเหมาจ่าย 5x300x5=7500 
2.2 ศึกษานิเทศก์ประจ ากลุ่มเครือข่าย 16 คน 1 วัน–ค่าเบี้ยเลี้ยง 16x120=1920 
   -ค่าพาหนะเหมาจ่าย 16x300=4800 

400,000 
50,000 

 
3,000 
7,500 

 
1,920 
4,800 

 รวมงบประมำณ ข้อ 2 467,220 
3 กำรจัดกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 71 ปีกำรศกึษำ 2565 

(ปีงบประมาณ 2565) มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 
 กรกฎาคม-กันยายน 

2565 
(งบ อบจ.ขอนแก่น) 
ตั้งเบิกจ่ายที ่
สพป.ขก. 1 

 1) ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน ประชุมกรรมการตัดสินการแขง่ขัน 550 คน   เป็นเงิน 
(550*150 บาท=82500) 

 
82,500 

 2) ค่าพาหนะ คณะกรรมการอ านวยการ จ านวน 50 คน 2 วัน เปน็เงิน              
(50*300*2=30000) 

 
30,000 

 3) ค่าพาหนะคณะกรรมการตดัสนิการแข่งขัน200บาท/วัน 550 คน 2 วัน เป็นเงิน (550*
200*2=220000) 

 
220,000 

 4) ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขัน 39,880 
 5) ค่าจัดท าสูจิบัตรการแข่งขันส าหรับคณะกรรมการแข่งขัน 20,500 
 6) ค่าจัดท าเอกสารการแข่งขันส าหรับคณะกรรมการแข่งขันแต่ละกลุ่มสาระ 49,900 
 7) ค่าตอบแทนจราจร 4 นาย (5*400 = 2,000 บาท) 2,000 
 8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ฝา่ยปฏิคม) 2 สนาม ดังน้ี 

   - รร สนามบิน 35 บาท/มื้อ จ านวน 100 คน 3 วัน 
   - รร อนุบาลขอนแก่น จ านวน 100 คน 3 วัน 
9) ค่าพิธีการ / พิธีเปิด / การแสดง (รร สนามบิน) 

 
3,500 
3,500 
25,000 

 10) ค่าสถานท่ี/เวท/ีเครื่องเสียง/ป้าย   
    - รร สนามบิน  

   - รร อนุบาลขอนแก่น  
30,000 
26,000 

 

 รวมงบประมำณข้อ 4 532,780  
                                                                           รวมงบประมำณทั้งหมด 1,120,000   * ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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8.  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
     8.1 นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสังกัด ในเขตอ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง 
และอ าเภอพระยืนได้แสดงออกซ่ึงความสามารถในด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และวิชาการ 
     8.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา และวิชาการ เต็มตาม
ศักยภาพ 
    8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     8.4 ครู ผู้บริหาร นักการศึกษา และประชาชน ได้รับรู้และเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของ
บุตรหลาน รวมทั้งมีความมั่นใจในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 











 


