รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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4. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปี
ผลการด�ำเนินงาน

ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมการใช้โปรแกรม
ติดตามเร่งรัดการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ ประจ�ำปี  ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็นเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านทางด้านงบประมาณ
เจ้าหน้าที่การเงิน ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดละ 1 คน จ�ำนวน 100 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากการอบรมท�ำหน้าเจ้าหน้าที่การเงินผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ได้เร่งรัดติดตามงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
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รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

5. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบให้มีความเข้มแข็ง
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
ผูอ้ ำ� นวยการหน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเครือข่ายที่ 17  จ�ำนวน  23  คน  ฝึกปฏิบัติ (On the job training) อบรมเชิงปฏิบัติการ
การตรวจสอบการเงินบัญชี ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม  2556  
ณ ห้องริมโขง โรงแรมแกรนด์ พาราไดซ์ หนองคาย อ�ำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย

เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน�ำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
2. รายงานผลการตรวจสอบของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีประสิทธิภาพประสิทธิผล
3. เครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในมีความเข้มแข็ง และสามารถช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกันได้

รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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ปัญหาและอุปสรรค
1. กลุ่มเครือข่ายที่ สพฐ. ก�ำหนด อยู่ห่างไกลท�ำให้ไม่สะดวกในการเดินทางและติดต่อประสานงาน
2. ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในมีความแตกต่างกันท�ำให้การ
พัฒนาไม่เป็นไปในแนวทางที่ก�ำหนด
3. งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก สพฐ. ใม่เพียงพอ
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รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

6. โครงการจัดท�ำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาและการน�ำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
		ผลการด�ำเนินงาน

เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท�ำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาและการน�ำแผน
ปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ ให้กับครูผู้รับผิดชอบจัดท�ำแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีของสถานศึกษาในสังกัด จ�ำนวน
163 คน
2. จัดท�ำคู่มือ ประกอบการจัดท�ำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา และการน�ำแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ
		

รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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		เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด ได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดท�ำแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ�ำปี 2556
และสามารถน�ำแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ บรรลุเป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาให้นกั เรียนได้รบั โอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง และมีคุณภาพตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน
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รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

7. โครงการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
		 ผลการด�ำเนินงาน
		 เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท�ำแผนสถานศึกษาจังหวัดขอนแก่น 2 ครั้ง
2. ค่าตอบแทนล่วงเวลา  บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนในจังหวัดขอนแก่น ในการจัดท�ำรายละเอียด
ข้อมูลพื้นฐาน และโครงการ/กิจกรรม
3. ศึกษาดูงาน จังหวัดสมุทรสงคราม
		เชิงคุณภาพ
ได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจ�ำปีงบประมาณ 2556 เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการด�ำเนินงาน และเป็นการมีส่วนร่วมในการจัดท�ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
8. โครงการจัดท�ำเอกสารรายงานผลการด�ำเนินงาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
		ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ดำ� เนินการรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 66 โครงการ จ�ำนวน 3 งบ คือ งบตามภาระงาน
งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ งบจาก สพฐ.  ซึ่งแต่ละโครงการได้ด�ำเนินการตามนโยบาย สอดคล้องกลยุทธ์ สนอง
จุดเน้น สพฐ. และจุดเน้น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกโครงการ ได้รวบรวมรายงานผลการด�ำเนินงาน
โครงการ จากผูร้ บั ผิดชอบโครงการและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง มาวิเคราะห์ สรุป จัดท�ำเอกสารรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
จ�ำนวน 430 เล่ม

รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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9. โครงการจัดท�ำเอกสารรายงานผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
		ผลการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ต่อผูต้ รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและผูต้ รวจราชการส�ำนักนายก
รัฐมนตรี

การตรวจราชการแบบกรณีปกติ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณละ 2 งวด จ�ำนวน
10 นโยบาย
1. นโยบายการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ
2. นโยบายการปลูกฝังคุณธรรมและจิตส�ำนึกประชาธิปไตย
3. นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
4. นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. นโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต)
6. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7. นโยบายการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก
8. นโยบายการพัฒนาคุณภาพครูอาจารย์
9. นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
10. นโยบายการติดตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
		การตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายรัฐบาล ปีงบประมาณละ 3 รอบ
จ�ำนวน 2 โครงการ
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. โครงการการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
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รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

10. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปี 2556
		 ผลการด�ำเนินงาน
		 เชิงปริมาณ
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
2. จัดท�ำเอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เผยแพร่สู่โรงเรียนในสังกัด
เพื่อเป็นนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
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		เชิงคุณภาพ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีกรอบทิศทางและแนวทางการด�ำเนินงาน
จัดการศึกษาอย่างประสิทธิภาพ   บรรลุผลตามเป้าหมายของรัฐบาล   กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. และ
จังหวัดขอนแก่น
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รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

11. โครงการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ สพฐ.และตามแผนปฏิบัติการ
		ผลการด�ำเนินงาน
		 เชิงปริมาณ
1.   ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1/รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1                    จ�ำนวน 10
2. ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.ขอนแก่น เขต 1                                           จ�ำนวน 8
3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ           
จ�ำนวน 45
4. ผู้บริหารสถานศึกษา
จ�ำนวน  163

คน
คน
คน
คน

		 เชิงคุณภาพ
ผลการติดตามและประเมินผลตามกลยุทธ์ของ สพฐ. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1  คะแนนเฉลี่ย 1.50  ระดับ พอใช้

รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กลยุทธ์ที่ 2 คะแนนเฉลี่ย  4.50  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

กลยุทธ์ที่ 3  คะแนนเฉลี่ย 5.00  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
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รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กลยุทธ์ที่ 4   คะแนนเฉลี่ย 5.00  อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

กลยุทธ์ที่ 5   คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับ ดีมาก

จากผลการด�ำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ครั้งที่ 1  ด้านผลสัมฤทธิ์  
คะแนนเฉลีย่ 4.00  อยูใ่ นระดับ ดีมาก   และด้านประสิทธิภาพตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา  คะแนน
เฉลี่ย 4.00  อยู่ในระดับ ดีมาก   

รายงานผลการดำ�เนินงาน
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12. โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและวางแผนการศึกษา
		ผลการด�ำเนินงาน

		เชิงปริมาณ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ ในวันที่ 10 - 11 มิถุนายน  2556 ให้กับโรงเรียน
ในสังกัด จ�ำนาน 164 โรงเรียน เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจ�ำปี 2556 (ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
2556) ด้วยระบบ Data Management Center จัดเก็บข้อมูลทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างของโรงเรียน (B-obec) จัดเก็บ
ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน (M-obec) และการรายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(Education
Management Information system : EMIS) ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน จัดเก็บข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การบันทึกข้อมูลการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA)  

		เชิงคุณภาพ
การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคล ประจ�ำปีการศึกษา 2556 โดยรายงานผ่านเว็บไซด์  http:// portaI.
bopp-obec.info/obec56/  การรายงานครบตามจ�ำนวนโรงเรียน 164 โรงเรียน และรายงานทันตามก�ำหนด
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		 ปัญหาและอุปสรรค
1. การรายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนไม่สมบูรณ์ ท�ำให้มีปัญหาในการน�ำเข้า
ข้อมูล
2. การรายงานข้อมูลผ่านเว็บไชต์ มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Internet

		 ข้อเสนอแนะ
1. แจ้งผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้มีหน้าที่รับนักเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้ครบสมบูรณ์
2. ส�ำหรับโรงเรียนที่มีปัญหาในการเชื่อมต่อ Internet   ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อ�ำนวยความ
สะดวกให้โรงเรียนมารายงานข้อมูลที่ห้อง ICT ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ผลการด�ำเนินงาน
		เชิงปริมาณ
ได้ด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินตามกิจกรรม 56 กิจกรรม เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

		 เชิงคุณภาพ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ดำ� เนินการพัฒนาประสิทธิภาพ และบุคลากร
ในส�ำนักงาน โดยจัดท�ำโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “รักษ์วฒ
ั นธรรมไทยร่วมใจสืบสานนาฏศิลป์” โครงการพัฒนา
ศักยภาพ รอง.ผอ.สพป. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ 4
องค์คณะ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในส�ำนักงาน โครงการปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน โครงการพัฒนาเพื่อ
การบริการที่เป็นหนึ่ง โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มแผน โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มอ�ำนวยการ ค่าใช้จ่ายเดิน
ทางไปราชการของบุคลากรในส�ำนักงาน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
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14. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ผลการด�ำเนินงาน
		เชิงปริมาณ
1. เป็นแบบอย่างในการจัดภูมิทัศน์ให้สังกัดและหน่วยงานต่าง ๆ จ�ำนวน 204 แห่ง
2. ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสวนหย่อมส�ำหรับผู้มาติดต่องานได้ร้อยละ ของพื้นที่ว่างทั้งหมด

		เชิงคุณภาพ
1. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   เป็นแบบอย่างในการจัดภูมิทัศน์ใน
ส�ำนักงานโดยมีหน่วยงานราชการต่าง ๆ และสถานศึกษามาศึกษาดูงานอยู่เป็นจ�ำนวนมาก และบุคลากรของ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่เป็นก�ำลังหลักส�ำคัญในการจัดภูมิทัศน์ให้มีความ
ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่

2. โรงเรียนในสังกัดได้น�ำแนวคิด รูปแบบ วิธีการในการปรับปรุง อาคารสถานที่ และการจัดภูมิทัศน์ไป
ประยุกต์ใช้ในการัดท�ำโรงเรียนของตนเอง ท�ำให้เกิด “Green and Clean School” ซึ่งถือได้ว่า  ส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้เป็นแบบอย่างในด้านการบริหารจัดการส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาและเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สนใจศึกษาจากหน่วยงานต่าง ๆ
3. ครูอาจารย์ได้รับบริการที่เป็นเลิศ หรือ บริการเป็น 1 อาทิ  One-Stop Service  กิจกรรมบริการร่มให้
ผู้มาติดต่องาน (ร่มเย็น เป็นสุข) การบริการวัดความดันโลหิตเบื้องต้นฟรี
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15. โรงเรียนการจัดงานวันส�ำคัญ งานรัฐพิธีและราชพิธีต่าง ๆ
ผลการด�ำเนินงาน
		เชิงปริมาณ
ข้าราชการในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมวันส�ำคัญ และงานรัฐพิธีและราชพิธี  

		เชิงคุณภาพ
ข้าราชการสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้นำ� ความรูแ้ ละประสบการณ์
การท�ำงานร่วมกันเป็นทีมมาใช้ในการปฏิบตั งิ านท�ำให้เกิดความสนิทสนมรักใคร่สามัคคี ก่อให้เกิดผลดีในการติดต่อ
ประสานงานด้านต่าง ๆ ภายในและภายนอก หน่วยงานในการติดต่อประสานสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
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16. โครงการการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปี 2556
ผลการด�ำเนินงาน
		 เชิงปริมาณ
1. ผู้บริหารการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
2. ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาภาครัฐ
3. ผู้อ�ำนวยการสถานศึกษาภาคเอกชน
4. ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รวมผู้เข้าร่วมโครงการ

จ�ำนวน     11
จ�ำนวน    163
จ�ำนวน     58
จ�ำนวน     24
จ�ำนวน    256

คน
คน
คน
คน
คน
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		เชิงคุณภาพ
1. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสัมมนา มีความรูค้ วามเข้าใจ แนวทางการขับเคลือ่ นการติดตามกลยุทธ์ที่ สพฐ.ก�ำหนด
2. ได้แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันสู่การขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม

3. ได้ลงนามพันธะสัญญาค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครบทุกโรงเรียน
4. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการท�ำงานเป็นทีม มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ
5. ผู้เข้าร่วมสัมมนา มีความรู้ ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้

142

รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

17. โครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ผลการด�ำเนินงาน
		เชิงปริมาณ
บุคลากรในส�ำนักงาน คณะครูนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง หน่วย
งานภาครัฐ และเอกชน ได้รบั ทราบความเคลือ่ นไหวด้านการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตัง้ แต่ระดับอนุบาลถึงประถม
ศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลส�ำคัญใน สพฐ. อย่างทัว่ ถึงทุกวัน โดยใช้สอื่ วิทยุ เว็บไซต์ วารสาร แผ่น
ข่าว แผ่นพับ เป็นตัวกลางในการแจ้งข่าว มุ่งเป้าหมายไปที่จ�ำนวนนักเรียน ครู ประมาณ 80,000 คน และ สถาน
ศึกษาในสังกัดและที่เกี่ยวข้องประมาณ 500 โรงเรียน และประชาชนทั่วไป จ�ำนวน 10,000 คน

		เชิงคุณภาพ
1. จัดท�ำข่าวทางเว็บไซต์ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 (www.kkzone
1 go.th) เป็นประจ�ำทุกวันและข่าวทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและส่วนกลาง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารความ
เคลือ่ นไหวได้บคุ คลต่อไปนี้ ได้มโี อกาสได้รบั รูเ้ ข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพือ่ พัฒนาคุณชีวติ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนา
สังคม
1.1 บุคลากรในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายเป้าหมาย และ
สภาพความส�ำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.ขอนแก่น เขต 1
1.2 ผู้ปกครอง ประชาชน และบุคคลทั่วไป มีความเข้าใจในบทบาทภาระหน้าที่ของ สพป.ขอนแก่น
เขต 1 และกรอบนโยบายจุดเน้นของ สพฐ.
1.3 กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน สมาคม ชมรม เข้าใจในบทบาท ภาระหน้าที่ของ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
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1.4 ของบุคลากร ครู นักเรียน โรงเรียน หน่วยงานในสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบถึงผลส�ำเร็จ
การด�ำเนินงานด้านการจัดการศึกษา
1.5 สื่อมวลชน ทุกสาขาในเขต สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งสื่อมวลชนส่วนกลาง
จะต้องให้ทราบความเคลื่อนไหว ภารกิจ การด�ำเนินงานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์
2. จัดสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ ให้ครบทุกโรงเรียน จัดตั้งชมรม
ผู้สื่อข่าวการศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1 ขึ้น 1 ชมรม เพื่อด�ำเนินการ
2.1 เพิ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบ
2.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และค่านิยมของบุคลากร
2.3 บริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ

3. พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการประชาสัมพันธ์
3.1 เพิ่มจ�ำนวนผู้รับบริการสื่อในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1
3.2 ผู้รับบริการในพื้นที่รับผิดชอบมีความพึงพอใจในบริการ
3.3 เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
3.4 พัฒนาผลผลิตและบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3.5 สร้างความสัมพันธ์เชิงรุกกับผู้รับบริการ
3.6 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย
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18. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมภายในของสถานศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน
เชิงปริมาณ
มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 190 คน

		เชิงคุณภาพ
1. ผู้ผ่านการอบรมมีความความรู้ ความเข้าใจ การควบคุมภายในที่ก�ำหนดใหม่
2. ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจระบบการรายงานผลตามแบบรายงานที่ก�ำหนดมากขึ้น
3. ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  สามารถรายงานผลระบบควบคุม
ภายในตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
4. ลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้
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19. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพร่างกาย
ผลการด�ำเนินงาน
		เชิงปริมาณ
บุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และผู้สนใจ จ�ำนวน 100 คน
มีความสนใจออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น
		เชิงคุณภาพ
1. บุคลากร มีจิตส�ำนึกที่ดี รักการออกก�ำลังกาย
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ร่างกายแข็งแรง ด้วยการ
ออกก�ำลังกายอย่างต่อเนื่อง สม�่ำเสมอ
2. ลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
ต่าง ๆ
3. บุคลากรได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ด้วยการร่วมกิจกรรมออกก�ำลังกายเพื่อสุขภาพ
4. มีการรวมกลุ่ม รวมพลังกันจัดกิจกรรม
ในการเสริมสร้างสุขภาพของส�ำนักงานและเป็นพื้นฐาน
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลิกภาพร่างกาย ในด้านสุขภาพอนามัย
5. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด การสร้าง
สุขภาพ และน�ำไปพัฒนา ตนเองให้มีภาวะสุขภาพที่ดี
6. บุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ได้รับการพัฒนาในด้านการเสริมสุขภาพสู่ความเป็นหนึ่ง
ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
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20. โครงการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่
ผลการด�ำเนินงาน
		เชิงปริมาณ
โรงเรียนในสังกัด จ�ำนวน 163 โรง ได้รบั การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในระดับเขตพืน้ ที่
การศึกษา  ครบทุกโรงเรียน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการพัฒนาและแต่งตั้งจากส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และประกาศก�ำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ที่ก�ำหนด
ให้หน่วยงานต้นสังกัด ติดตามตรวจสอบฯสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งผลการติดตามตรวจสอบฯ
ให้สถานศึกษาทราบ

เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาและหน่วยงานบริหารการศึกษา มีขอ้ มูลในการก�ำหนดนโยบาย วางแผนและบริหารจัดการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2. สถานศึกษา  มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่องในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้ด�ำเนินการติดตามตรวจสอบฯ 2 รายการ ได้แก่
1. การด�ำเนินงานของสถานศึกษา  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพ พ.ศ. 2553  จ�ำนวน  8  องค์ประกอบ (ประกอบด้วย 1. การก�ำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา   2.จัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษา  3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4. การด�ำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. การจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6. การจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  7. การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   8. การจัดให้มี
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง) จากการติดตามตรวจสอบฯ พบว่า สถานศึกษามีการด�ำเนินการตาม
ระบบการประกัน คุณภาพภายใน  ระดับดี  ร้อยละ  26.38  ระดับดีมาก ร้อยละ  42.33  ระดับดีเยี่ยม ร้อยละ  
31.29 องค์ประกอบที่โรงเรียนด�ำเนินการระดับดีเยี่ยม ได้แก่ องค์ประกอบที่ 6 การจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และองค์ประกอบที่ 7  การจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน ส่วนองค์ประกอบที่โรงเรียนด�ำเนินการระดับดี  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การด�ำเนินงาน
ตามแผนพั ฒ นาการจัดการศึก ษาของสถานศึ ก ษา  และองค์ ประกอบที่ 8 การจั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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2. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 11 มาตรฐาน และมาตรฐานการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  15  มาตรฐาน จากการติดตามตรวจสอบฯพบว่า  มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  มีผลการประเมินระดับสูง แต่เอกสาร หลักฐานประกอบการพิจารณา
ยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร  และมาตรฐานที่ 14 มาตรฐานที่ 15 สถานศึกษายังไม่ระบุกิจกรรม/โครงการที่ได้
ด�ำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว
ปัญหาและอุปสรรค
1. ความตระหนักและความส�ำคัญในการด�ำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
2. การน�ำระบบการด�ำเนินงานตามระบบ PDCA ยังไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร
3. การก�ำหนด อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษายังไม่ถูกต้อง เหมาะสม
4. การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาไม่มีข้อมูลประกอบการพิจารณาอ้างอิงที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
1. ผู้บริหารควรตระหนักและให้ความส�ำคัญในการน�ำระบบประกันคุณภาพภายในไปเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาควรก�ำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้ถูกต้อง เหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญา วิสัย
ทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
3. จัดระบบเอกสาร หลักฐานที่แสดงถึงความส�ำเร็จในการพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                            
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21. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเอกชน
ผลการด�ำเนินงาน
		เชิงปริมาณ
จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ได้ครบตามเป้าหมายที่ก�ำหนด

		เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ได้รับทราบนโยบายและเรื่องเร่งด่วนของกระทรวง
ศึกษาธิการ และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้ง นโยบายของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และการแจ้งประกาศของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น
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22. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อรองรับการกระจายอ�ำนาจ
ผลการด�ำเนินงาน
		 เชิงปริมาณ
1. จัดท�ำโครงการ “การใช้จ่ายเงินตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปีงบประมาณ 2556”  ในระหว่างวันที่   1-2  กันยายน  2556  ณ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผูเ้ ข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผูบ้ ริหารโรงเรียน และ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการ  จ�ำนวน  432  คน ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ระหว่างวันที่  1   –  30  มิถุนายน   2556  ดังนี้
- ตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายเงิน ระบบ GFMIS      
- ตรวจสอบระบบการควบคุมเงินงบประมาณ        
- ตรวจสอบเงินวิทยฐานะและเงินประจ�ำต�ำแหน่ง  
- ตรวจสอบการรายงานทางการเงิน
- ตรวจสอบการควบคุมเงินทดรองราชการ
3. ตรวจสอบติดตามการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกัด (ตาม
โครงการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการเชิงรุก)   จ�ำนวน  94  โรงเรียน  ดังนี้
- ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการเงินด้วยแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
- ตรวจสอบความถูกต้อง รัดกุมของการควบคุมด้านการเงินบัญชี
- ตรวจสอบความถูกต้องของการควบคุมและความคุ้มค่าการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
- ตรวจสอบติดตามการด�ำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
4. ตรวจสอบการด�ำเนินการทางการเงิน ส�ำหรับโรงเรียนเอกชนในสังกัด จ�ำนวน  10  โรงเรียน ในระหว่าง
วันที่  20  – 28  กุมภาพันธ์  2556   ดังนี้
-   ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอุดหนุน
-  ตรวจสอบความถูกต้องด้านการเงินบัญชีและงบการเงินของโรงเรียน
-  ตรวจสอบติดตามการด�ำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
5. ด�ำเนินการโครงการ Clinic Audit เพื่อให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาในด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน
บัญชีและพัสดุ การจัดท�ำแผนปฏิบัติการ การใช้จ่ายเงินอุดหนุน และเรื่องอื่นๆ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – 30
กันยายน  2556  รวมมีผู้มาขอรับค�ำปรึกษาจ�ำนวน  722 ราย  จ�ำนวน   849  ครั้ง
		เชิงคุณภาพ
		1. ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ (ภาครัฐ)
1.1 หน่วยรับตรวจในระดับสถานศึกษา  ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารงบ
ประมาณ การเงิน การบัญชีและบริหารสินทรัพย์  สามารถน�ำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า
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1.2 หน่วยรับตรวจในระดับสถานศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS  เพิ่มมากขึ้น  และ มีการปฏิบัติงานให้เป็นตามระบบ
การควบคุมทางการเงินเพิ่มมากขึ้น
2. ด้านการด�ำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
2.1 หลักฐานการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบ/อุปกรณ์ ส่วนใหญ่ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง
2.2 การจัดซื้อหนังสือ ส่วนใหญ่ได้รับหนังสือก่อนเปิดภาคเรียน
2.3 การจัดซื้อหนังสือเกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากไม่ได้น�ำส่วนลดมาหักจากราคาซื้อ
2.4 ร.ร.ส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท�ำทะเบียนหนังสือเรียนและไม่ได้จัดท�ำบัญชีจ่ายหนังสือให้นักเรียน
2.5 ร.ร.ส่วนใหญ่ไม่ได้จัดท�ำแผนรองรับโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเน้นเฉพาะพานักเรียนไปทัศนศึกษา แต่ไม่ได้จัดท�ำโครงการวิชาการ
		 3. ด้านการใช้จ่ายเงินอุดหนุน / เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ (ร.ร.เอกชน)
3.1 โรงเรียนส่วนใหญ่นำ� เงินอุดหนุนไปใช้เพือ่ จ่ายเป็นเงินเดือนครู โดยจ่ายตามวุฒิ และจ่ายเงินเดือน
ครูผ่านธนาคาร  (เฉพาะครูที่บรรจุ ส่วนที่ยังไม่บรรจุจ่ายเป็นเงินสด) มีหลักฐานประกอบการจ่ายเงินเดือน
3.2 การรับ-จ่ายเงินอุดหนุน ปีการศึกษา 2556 ส่วนใหญ่เบิกจ่ายถูกต้องตรงกับจ�ำนวนนักเรียนที่มี
อยู่จริง
3.3 โรงเรียนส่วนใหญ่จัดท�ำบัญชีไม่เป็นปัจจุบัน  ไม่จัดท�ำบัญชีตามแนวทางที่ สช.ก�ำหนดและไม่ได้
จัดท�ำงบการเงิน  / จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่สมบูรณ์ หรือบางโรงเรียนไม่มีหลักฐาน
ทางบัญชีให้ตรวจสอบ
3.4 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดท�ำบัญชีและการจัดท�ำงบการเงิน
เนื่องจากยังไม่ได้รับการอบรม/และมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
3.5 เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั /ิ ผูบ้ ริหาร  ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการด�ำเนินงานโครงการ
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะหลักฐานการจ่ายเงินค่าเครือ่ งแบบ/ค่าอุปกรณ์ ยังไม่เป็นไปตามแนวทาง
ที่ สพฐ.ก�ำหนด และจัดเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินยังไม่ครบถ้วน สมบูรณ์
3.6 กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี  โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้จดั ท�ำแผนงาน/โครงการ
รองรับกิจกรรมดังกล่าว และด�ำเนินการไม่ครบ 4 กิจกรรมที่ สพฐ. ก�ำหนด (ค่ายวิชาการ /คุณธรรมจริยธรรม /
ลูกเสือเนตรนารี / พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ / และกิจกรรม ICT)
ปัญหาและอุปสรรค
1. บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ ของโรงเรียนมีการเปลี่ยนบ่อย ท�ำให้ขาดความ
รู้ความช�ำนาญเฉพาะด้าน   จ�ำเป็นต้องได้รับการอบรม สัมมนา  และให้ความรู้และพัฒนาเป็นประจ�ำ   ขาดงบ
ประมาณสนับสนุน
2. การควบคุม ก�ำกับและติดตามผลการปฏิบัติงาน ยังมีไม่เพียงพอ   และไม่มีระบบการก�ำกับติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเป็นระบบ จากผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
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		ข้อเสนอแนะ
		1. สถานศึกษาของรัฐ
1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีและพัสดุในระดับสถานศึกษา  ควรได้รับการอบรมพัฒนา  และ
เพิ่มทักษะความรู้ ความช�ำนาญเฉพาะด้าน  เนื่องจากระเบียบฯ กฎหมาย และแนวปฏิบัติด้านการเงินการคลัง
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
2. ควรพั ฒ นา  ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษา  มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการบริ ห ารจั ด การ
ด้านงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระจายอ�ำนาจ ฯ
3. ควรมีระบบการควบคุม ก�ำกับและติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
		2. สถานศึกษาสังกัดโรงเรียนเอกชน
1. ควรมีการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดท�ำบัญชีและการจัดท�ำงบการเงินให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติ เพื่อจะได้ด�ำเนินการให้ถูกต้องตามแนวทางที่ก�ำหนด
2. ควรให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการด�ำเนินงานโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคณ
ุ ภาพ  
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารได้รับทราบและถือปฏิบัติ
3. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี  ควรให้โรงเรียนจัดท�ำแผนงาน/โครงการรองรับ
กิจกรรมดังกล่าว ให้ครบทั้ง  4 กิจกรรมที่ สพฐ. ก�ำหนด (ค่ายวิชาการ /คุณธรรมจริยธรรม /ลูกเสือเนตรนารี /
พานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ / และกิจกรรม ICT)

สรุปภาพตรวจติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ร.ร.บ้านค�ำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว
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ร.ร.บ้านหินเหิบศิลาทิพย์

		ร.ร.หนองไผ่มอดินแดง
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23. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปี
ผลการด�ำเนินงาน
		 เชิงปริมาณ
อบรมเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระบบ e-GP  ระยะที่ 2 ครูที่ท�ำหน้าที่เจ้าหน้าที่
พัสดุโรงเรียน ในสังกัด 163 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน อบรม 3 รุ่น ๆ ละ 55 คน

		เชิงคุณภาพ
1. เพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการด�ำเนินการทางพัสดุ ให้ขา้ ราชการครูในสังกัดทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
3. ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

4. ข้าราชการครูผปู้ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ จ้าหน้าทีพ่ สั ดุโรงเรียนตลอดจนบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติพัสดุถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
5. สถานศึกษามีการก�ำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านพัสดุและน�ำไปปฏิบัติได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล

154

รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาสู่ความเป็น 1 ด้านคุณภาพ การบริการ และการประสานงาน
1. โครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการด�ำเนินงาน
		เชิงปริมาณ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ด�ำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหาร
จัดการศึกษาของสถานศึกษา  ประจ�ำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556  โดยออกติดตามและประเมินผล จ�ำนวน  2  ครั้ง  
ครั้งที่  1  ระหว่างวันที่  14-27  มีนาคม  2556 ครั้งที่  2  ระหว่างวันที่  5-25  กันยายน 2556  ได้ติดตามสถาน
ศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน จ�ำนวน 163 โรงเรียน  ใน 3 ด้าน คือ

1. ด้านกลยุทธ์ สพฐ.
2. ด้านนโยบายส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
3. ด้านบริหารจัดการ 4 ด้าน
โดยมีคณะกรรมการติดตาม ประกอบด้วย รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ศึกษานิเทศก์ ผู้ทรงคุณวุฒิใน 3 องค์คณะ ผู้อ�ำนวยการกลุ่ม/หน่วย และนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน

		 เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัดได้รับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ
100 ได้ดำ� เนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบายกลยุทธ์ สพฐ. ตาม
นโยบายส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และการบริหารจัดการ 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ
ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป สถานศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด จากการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 2 ครั้ง
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2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่การบริการที่เป็นหนึ่ง
ผลการด�ำเนินงาน
		เชิงปริมาณ
1. ได้พัฒนาบุคลากรในส�ำนักงานให้มีจิตบริการ/จิตอาสา  จ�ำนวน 120 คน
2. ได้จัดท�ำวารสารแจก   จ�ำนวน 120 ชิ้น
3. ได้ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้การให้บริการที่ดี/ทันสมัย
		เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการ                
2. สามารถบริการเพื่อนครู/ข้าราชการบ�ำนาญและบุคลากรทางการศึกษา
ได้ดี
3. มีการสร้างเครือข่ายให้บริการสู่โรงเรียน
4. เป็นแบบอย่างที่ดีให้หน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน
5. เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านการบริการที่ดี (Service mind)
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ผลการด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำคัญของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ค�ำขวัญอาเซียน (ASEAN)

“One Vision, One Identity, One Community”
(หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม)
อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian
Nations หรือ ASEAN) ก่อตัง้ ขึน้ โดยปฏิญญากรุงเทพฯ (The Bangkok Declaration) เมือ่ วันที  ่ 8  สิงหาคม 2510
โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
และสิงคโปร์ ได้ลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Dectaration) เพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือกัน
ในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก
และการธ�ำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่และเป็นการเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศ
สมาชิกอย่างสันติของระดับภูมิภาคของประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ในเวลาต่อมาได้มีประเทศบูรไนดารุสซาลาม (เข้า
เป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่  8  มกราคม  2527 ( ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(เข้าเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่  
28  กรกฎาคม  2538) ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (เข้าเป็นสมาชิกตัง้ แต่วนั ที  ่ 23  กรกฎาคม  
2540) ประเทศสหภาพพม่า  (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่   23  กรกฎาคม 2540) ประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา 
(เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่  30  เมษายน 2541) ตามล�ำดับ ท�ำให้อาเซียน มีสมาชิก 10 ประเทศ
ตั้งแต่ธันวาคม 2540 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้น�ำ
รัฐบาล มีการลงนามในเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน ค.ศ. 2020 ส่งผลให้อาเซียนมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดกว่า
ช่วง 30 ปีแรก พัฒนาการที่ส�ำคัญสองประการได้แก่ การก�ำหนดให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นภายในปี
พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) และการลงนามและการประกาศใช้กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) โดยพัฒนาการ
ทั้งสองประการจะส่งผลให้อาเซียนมีเอกภาพ และสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งได้รับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ ประเทศ
สิงคโปร์ วันที่   20   พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ก�ำหนดการจัดตั้งประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสามเสาหลัก
ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community:APSC) ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community:AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community:ASCC) ซึ่งการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม
แต่ในความเป็นจริงแล้ว การศึกษามีความเกี่ยวข้องเชื่องโยงกับทั้งสามเสาหลัก ทั้งในเชิงการสนับสนุน เช่น
การเสริมสร้างความเป็นอาเซียน เป็นต้น และทั้งในเชิงการได้รับผลกระทบจากการเป็นประชาคมอาเซียน
อันได้แก่ การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษาการเคลื่อนย้ายก�ำลังคน นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาในประเทศสมาชิกจ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวและเตรียมการเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของประชาคม
อาเซียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมอบให้
ส�ำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก�ำหนดยุทธศาสตร์เพือ่ การเตรียมความ
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พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ�ำนวน 8 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 8 เพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสของอาเซียน
ซึ่งต่อมากระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 0208/4663 ลงวันที่   23   พฤศจิกายน 2555 ถึง
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อส่งแผนปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2556-2561 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และด้านการเพิม่ ศักยภาพของเมืองเพือ่ เชือ่ มโยงโอกาสจากอาเซียน
(เมืองการศึกษานานาชาติ)
กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา  เด็ก เยาวชน และก�ำลังแรงงาน
ของไทย เมื่อมีการก�ำหนดยุทธศาสตร์และการด�ำเนินงานแผนงาน งานหรือโครงการ ตามยุทธศาสตร์แล้ว
ย่อมต้องการศึกษาและก�ำกับการด�ำเนินงานและประเมินผลการด�ำเนินงาน    เป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคต่าง  ๆ   เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และก�ำลังแรงงานไทย ให้มีศักยภาพ
และความพร้อมอย่างเต็มที่เมื่อเกิดประชาคมอาเซียนขึ้นในปี พ.ศ. 2558
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ได้จดั ตัง้ เป็นศูนย์อาเซียนศึกษาและมีโรงเรียน
เครือข่าย 7 แห่ง คือ
1. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนสนามบิน
3. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
4. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น
5. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนบ้านบ่อแก
6. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
7. ศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   ก�ำหนดแผนพัฒนานักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มคี วามพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ลงในแผนปฏิบตั กิ าร มีโครงการ/กิจกรรม รองรับ มีแผนงาน
พัฒนาบุคลากรให้มคี วามสามารถในการสือ่ สาร มีแผนงานพัฒนาโรงเรียนมิตรคูพ่ ฒ
ั นา มีแผนงานพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในประชาคมอาเซียน
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ได้พฒ
ั นาศักยภาพของบุคลากรในส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษา โดยมีการพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร ส�ำหรับบุคลากรทางการศึกษา(English
for Educator) โดยทีมอาสาสมัคร EVE Thailand และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนผ่านเสียงตามสาย
ในส�ำนักงาน  
สถานศึกษาจัดท�ำแผนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ มีหน่วยการเรียนรู้อาเซียนศึกษาทุกระดับ
ชั้น มีแผนการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาที่สอดคล้องตาม ASEAN SORCEBOOK และจัดท�ำแผนการสอนเพื่อส่ง
เสริมกระบวนการคิด (Thinking Skills) การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี (Communication-ICT) การท�ำงานร่วม
กัน (Collaboration) และการเตรียมตัวเพื่อเป็นพลโลก (Internationalization) เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้
พร้อมรับประชาคมอาเซียน (ASEAN COMMUNITY) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณลักษณะเด็กไทยใน
อาเซียน มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกความเป็นพลเมืองและพลโลก
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือ นิเทศ ก�ำกับ ติดตาม
ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สนับสนุนนโยบายรัฐบาลและระเบียบวาระของจังหวัด จังหวัดขอนแก่นไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
ด้วยรัฐบาลให้ความส�ำคัญกับปัญหายาเสพติดและประกาศเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนจะต้อง
ร่วมแรง ร่วมใจกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซี่งกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ได้ประกาศ
เป็นนโยบายเร่งด่วน และได้แจ้งให้ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ด�ำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  เป็นระยะ ๆ สพฐ. ได้ก�ำหนดให้ปีการศึกษา  2555-2556 เป็นปีแห่งการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด และเพื่อให้การด�ำเนินงานสอดคล้อง เป็นรูปแบบ ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
จากสถานการณ์และสภาพปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด รัฐบาลใต้การบริหารราชการแผ่นดิน
ของนางสาวยิ่งลักษณ์   ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ก�ำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นนโยบาย
เร่งด่วนที่จะด�ำเนินการในปีแรก  เป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า 
ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการ
บ� ำ บั ด รั ก ษาให้ก ลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้ อ มทั้ ง มี ก ลไกติ ด ตามช่ วยเหลื อ อย่ า งเป็ นระบบ ด� ำ เนิ น การ
อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหา  ด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่ างประเทศในการควบคุมและ
สกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด�ำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ป ระสานหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการผลิ ต วิ ท ยากรป้ อ งกั น ให้ ค รบถ้ ว น
ตามเป้าหมาย ได้แก่ วิทยากรโครงการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา  (Drug Abuse
Resistance Education:D.A.R.E)  วิทยากรพระ วิทยากรครูทหาร วิทยากรต�ำรวจ วิทยากรที่เป็นครูในโรงเรียน
และป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (ระดับชั้น ป.5-ป.6) ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ได้ก�ำหนดจุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด มุ่งเน้นให้ทุกสถานศึกษาต้องไม่มียาเสพติด เช่นเดียวกับโครงการ “โรงเรียนสีขาว” ในอดีต
ที่ผ่านมา  โดยให้เพิ่มเติมการด�ำเนินงานในเรื่องความเข้มแข็ง การติดตามอย่างใกล้ชิด และต้องสอนให้เด็ก
มี ภู มิ คุ ้ ม กั น มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ โทษภั ย ของยาเสพติ ด และมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย และการได้ รั บ โทษ
เมื่อกระท�ำความผิดนอกจากนั้น ควรเร่งรัดให้ความส�ำคัญกับการแก้ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก
และเยาวชนอื่นด้วย เช่น เด็กท้องก่อนวัยเรียน ต้องให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างถูกต้อง เด็กติดเกม ต้องสอน
ให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน มีความรู้เกี่ยวกับการรับโทษ ปัญหาการทะเลาะวิวาทและใช้ความรุนแรง ของนักเรียน
นักศึกษา ต้องเร่งแก้ปัญหาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี โดยเฉพาะระดับอาชีวศึกษา เป็นต้น
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   ได้บูรณาการการด�ำเนินงานของเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดยการสร้างเครือข่ายการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออย่างเข้มแข็ง
โดยมีโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
กิจกรรมเพื่อที่ปรึกษา YC
กิจกรรมฝึกอาชีพต้านยาเสพติด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
การตรวจติดตามแบบเครือข่าย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ จ�ำนวน 17 คณะ
แต่งตั้งคณะกรรมการ ฉ.ก.ช.น.โรงเรียน  จ�ำนวน 17 คณะ

สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม
อย่างจริงจังต่อเนื่องและยั่งยืน   มีการก�ำกับ ติดตาม อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาและหาแนวทาง
แก้ ไขอย่ า งจริ ง จั ง โดยใช้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยรอบรั้ ว โรงเรี ย น เยี่ ย มบ้ า นนั ก เรี ย นอย่ า งทั่ ว ถึ ง ระดมทรั พ ยากร
ทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกิจกรรมในการแก้ปัญหาและป้องกันสารเสพติด และจัดอบรมครูแกนน�ำให้ครอบคลุม
ทุกโรงเรียน
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ผลงานที่ภาคภูมิใจของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ร้าน Shool Mart

หนึ่งโรงเรียน หนึ่งผลิตภัณฑ์ One Shool One Product :OSOP

ร้าน Shool Mart ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เกิดจากการตรวจเยี่ยม
และนิเทศ โรงเรียนในสังกัด ของท่านผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ได้พบว่า
โรงเรียนในสังกัดหลายโรงเรียน ได้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ร้าน Shool Mart ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   เป็นร้านที่ตั้งขึ้น
เพื่อใช้เป็นที่แสดงและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โรงเรียน ซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากนักเรียน เพื่อให้การด�ำเนินงาน
เป็นไปอย่างต่อเนื่องครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์แสดงและจ�ำหน่ายการจัดท�ำบัญชีและทักษะอาชีพแก่นักเรียน
เป็นร้านค้าสวัสดิการและสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนและให้นักเรียน
มีรายได้ระหว่างเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามศักยภาพและเจตคติที่ดีต่อการประกอบสัมมาชีพ
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ฝึกปฏิบัติการจ�ำหน่าย การจัดท�ำบัญชีและทักษะวิชาชีพ
3. เพื่อส่งเสริมทักษะวิชาชีพในโรงเรียนและให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
4. เพื่อเป็นศูนย์แสดงและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์โรงเรียน “หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งโรงเรียน” (OSOP)
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ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผลงานของนักเรียน ภายใต้กรอบแนวคิด “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์”
(One Shool One Product:OSOP) โดยแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ออกเป็น 5 ประเภท คือ
1. ประเภทงานแปรรูปอาหาร
2. ประเภทงานศิลปะ
3. ประเภทงานหัตถกรรม
4. ประเภทงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นเครื่องใช้
5. ประเภทงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของตกแต่ง
และได้ก�ำหนดคุณภาพเป็น 5 ระดับ คือระดับคุณภาพ 1 ดาว ถึง ระดับคุณภาพ 5 ดาว ได้คัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 - 5 ดาว ได้ 26 กิจกรรม จาก 20 โรงเรียน ดังนี้

ประเภทงานแปรรูปอาหาร
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ผลิตภัณฑ์
ขนมปังและขนมโดนัทเค้ก
แจ๋วบองสุกอนามัย
น�้ำพริกเห็ดสมุนไพร
ปลาส้มแก่งน�้ำต้อนปลาสอนคุณธรรม
แปรรูปกล้วยน�้ำหว้า
ไข่เค็มพอกดินจอมปลวก
ขนมกรอกรวมมิตรสมุนไพร
ถั่วกรอบแก้วอนามัย
กล้วยฉาบพรหมนิมิตร
เต้าฉวยนมสดฟรุตสลัด

ผู้ผลิต
โรงเรียนบ้านโคกงามวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาท
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย
โรงเรียนบ้านหนองหัววัว
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต
โรงเรียนบ้านงิ้ว
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ประเภทงานศิลปะ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ผลิตภัณฑ์
งานกระจกถมทองค�ำเปลว
ต้นไม้มงคล
ต้นไม้จากกระดาษ
ศิลปะกับการออม(งานปั้นกระดาษ)
งานศิลปะจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
โดยยึดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
อัตลักษณ์ นวัตกรรม หมอล�ำ เพลง
โคมไฟ
ไดโนนม่วง
ซีดีเพลงหมอล�ำ
ปะติดพิชิตฝัน
เปเปอร์มาเช่สัตว์ป่าน่าเรียนรู้

ผู้ผลิต
โรงเรียนบ้านงิ้ว
โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโสกแต้
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 1
โรงเรียนบ้านโคกแปะ
โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ

ประเภทงานหัตถกรรม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ผลิตภัณฑ์
กระปุกออมสินกะลามะพร้าว
เข็มกลัดดอกไม้เกล็ดปลา
งานจักสาน(ถาดรองจาน)
เบญจรงค์ไทย-อีสาน
กระติบข้าวเหนียว
พัดหอมสมุนไพร
สร้างฝัน ผลิตภัณฑ์กกญี่ปุ่น
สามล้อลดโลกร้อน
เสื่อกกลายขิด
เสื่อพับ
ตัวอักษรแสนกล
โอ่งดินลายผ้า

13

เครื่องสูบน�้ำพลังน�้ำ

ผู้ผลิต
โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านม่วง
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฏร์คุรุวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร)
โรงเรียนบ้านดงเก่า
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทอง
โรงเรียนบ้านโคกท่า
โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง
(ส�ำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 86)  
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
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ประเภทงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นเครื่องใช้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ผลิตภัณฑ์
กรอบรูปจากกาบกล้วย
หมวก
เปลญวนชวนฝัน
ขันหมากเบ็ง
กระเป๋าหัตถกรรม
การถักกระเป๋าจากเส้นด้าย
Lovely Bag

ผู้ผลิต
โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
โรงเรียนบ้านโจดใหญ่
โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฏร์ประสาท
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่

ประเภทงานประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของตกแต่ง
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผลิตภัณฑ์
ตุ๊กตา 3 มิติ
นกคุ้มรัก
ดอกไม้ริบบิ้น
เต่าเก๋ไก๋
ดอกไม้จากรังไหม
แกะสลักสบู่
ดอกไม้ประดิษฐ์จากริบบิ้น
หมอนโชว์
ดอกไม้ที่ระลึก

ผู้ผลิต
โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง
โรงเรียนบ้านกอก
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
โรงเรียนบ้านสะอาด
โรงเรียนบ้านโคกแปะ
โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล
โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่คุรุราษฏร์อุทิศ
โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์

ร้าน Shool Mart เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ นับสนุนโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพการเรียนรูท้ กั ษะวิชาชีพในโรงเรียน
ภายใต้องค์ประกอบ
1. กลยุทธ์ระดับองค์กร ส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ทักษะอาชีพเป็นคนดี มีคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. กลยุทธ์ระดับแผนงาน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพควบคู่คุณธรรมสู่การมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
3. คุณภาพการศึกษา มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน กลุม่ สาระการเรียนรูส้ าระงานอาชีพและเทคโนโลยี
และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
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ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก�ำหนดให้จัดการเรียนรู้ โดยค�ำนึงถึง
ความแตกต่างระหว่างผู้เรียนการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการและประยุกต์ใช้ปัญญา  ให้ผู้เรียน เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้เรียนได้เรียนตามศักยภาพสอดคล้องกับแนวทาง
การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เต็มตามศักยภาพและเน้นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ ตลอดทั้งด�ำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อสนอง
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ภารกิจพัฒนายกระดับและจัดการศึกษาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ
และขีดความสามารถภายใต้ให้ประชาชนได้มีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ โดยค�ำนึงถึงศักยภาพและบริบทรอบ ๆ
ตัวผู้เรียน พัฒนาและยกระดับความรู้และกระบวนการเรียนการสอนให้ทัดเทียมอารยประเทศ
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ผลสัมฤทธิ์ (A3:Achievement) การด�ำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 2 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส�ำนึกในความเป็น
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

คะแนนรายประเด็นและคะแนนเฉลี่ย
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
3
2
4
3
1
คะแนนรายประเด็นและคะแนนเฉลี่ย
2.1
2.2
2.3
4
3
3

คะแนนรายประเด็นและคะแนนเฉลี่ย
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2
3.3
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 4
4
3
2
ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ
คะแนนรายประเด็นและคะแนนเฉลี่ย
กลยุทธ์
4.1
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3
ทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อ่างมี
คุณภาพ (โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบด้วย
ระบบ e-Training)
คะแนนรายประเด็นและคะแนนเฉลี่ย
กลยุทธ์
5.1
5.2
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 4
3
ศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา 
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา(เฉพาะ
ประเด็น 5.1 และ 5.2)
เฉลี่ย 5 กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1-4 และ 5 ประเด็น 5.1 และ 5.2
กลยุทธ์

เฉลี่ย
2.60

เฉลี่ย
3.33

เฉลี่ย
3.25

เฉลี่ย
3.00

เฉลี่ย
3.50

3.14
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กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา 
หลักธรรมาภิบาล เน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน
และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา(เฉพาะ
ประเด็น 5.3-5.6)
กลยุทธ์ 5  เฉพาะประเด็น 5.3-5.6)

คะแนนรายประเด็นและคะแนนเฉลี่ย
5.3
5.4
5.5
5.6
4
4
3
4

เฉลี่ย
3.75

3.75

จากผลการด�ำเนินงานขับเคลือ่ นนโยบายตามกลยุทธ์   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ครัง้ ที่ 2 ด้านผลสัมฤทธิ์  
คะแนนเฉลี่ย 3.14  อยู่ในระดับ ดีมาก ล�ำดับที่ 31 ของประเทศ  และด้านประสิทธิภาพตามมาตรฐานส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  คะแนนเฉลี่ย 3.75  อยู่ในระดับ ดีมาก  ล�ำดับที่ 25  ของประเทศ
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ผลสัมฤทธิ์ (A3:Achievement) การด�ำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
คะแนนรายประเด็นและคะแนนเฉลี่ย
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 2
1
การศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ตามหลั ก สู ต รและส่ ง
เสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้
คะแนนรายประเด็นและคะแนนเฉลี่ย
กลยุทธ์
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส�ำตึก 4
5
ในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คะแนนรายประเด็นและคะแนนเฉลี่ย
กลยุทธ์
3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3
กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ 5
5
ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
คะแนนรายประเด็นและคะแนนเฉลี่ย
กลยุทธ์
4.1 4.2
กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ 5
5
ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา(เฉพาะ
ประเด็น 5.1 และ 5.2)
เฉลี่ย 5 กลยุทธ์ (กลยุทธ์ที่ 1-4 และ 5
เฉพาะประเด็น 5.1 และ 5.2)

คะแนนรายประเด็นและคะแนนเฉลี่ย
5.1 5.2
-

เฉลี่ย
1.50

เฉลี่ย
4.50

เฉลี่ย
5.00

เฉลี่ย
5.00

เฉลี่ย
-

4.00

168

รายงานผลการดำ�เนินงาน

สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

คะแนนรายประเด็นและคะแนนเฉลี่ย
5.3 5.4 5.5 5.6
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4
4
4
ให้มปี ระสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเน้น
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่ง
เสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา  (เฉพาะ
ประเด็น 5.3-5.6)
กลยุทธ์ 5 เฉพาะประเด็น 5.3-5.6)
กลยุทธ์

เฉลี่ย
4.00

4.00

จากผลการด�ำเนินงานขับเคลือ่ นนโยบายตามกลยุทธ์   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ครัง้ ที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์  
คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับ ดีมาก และด้านประสิทธิภาพตามมาตรฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับ ดีมาก   
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ผลการปฏิบัติราชการ ตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
***************

การรายงานตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
รายงานผ่านระบบ KRS (KPI Report System)
ค่าคะแนนรายมิติ
มติภายนอก
มิติภายใน
4.00958
4.50521

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
4.22895

การรายงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายงานผ่านระบบ ARS (Action Plan Report System)
กลยุทธ์ สพฐ.
กลยุทธ์ที่  1
กลยุทธ์ที่  2
กลยุทธ์ที่  3
กลยุทธ์ที่  4
กลยุทธ์ที่  5

ค่าคะแนนรายกลยุทธ์
4.76135
5.00000
2.33333
5.00000
4.69231

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
4.16328
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการด�ำเนินงาน
ด้านคุณภาพการจัดการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    ได้ขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ให้มกี ารจัดการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม โดยเน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ใช้แผนปฏิบตั กิ าร ประจ�ำปี
เป็นเครือ่ งมือในการด�ำเนินการในการก�ำหนด วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั แผนงาน โครงการและ
กิจกรรม และน�ำแผนไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ น�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ โดยจัดท�ำโครงการรองรับ ก�ำหนด
เป้าหมายในการปฏิบัติที่ชัดเจน การเตรียมความพร้อมปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัย 150 โรงเรียน ผ่านการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย  11 มาตรฐาน ระดับดีเยี่ยม 116 โรงเรียน และ ระดับ ดีมาก 54 โรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ได้ก�ำหนดนโยบายจุดเน้น เด็กขอนแก่น เขต 1 อ่านออก เขียนได้ คิดค�ำนวณเป็น
ทุกคน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่อง และมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน
ได้ก�ำหนดนโยบายจุดเน้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง เขียนคล่อง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติ  ดังตาราง
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ระดับ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จังหวัด
สพฐ.
ประเทศ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จังหวัด
สพฐ.
ประเทศ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จังหวัด
สพฐ.
ประเทศ

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555
43.76
43.62
44.01
45.68
32.10
33.50
33.83
35.77
35.81
35.01
36.09
37.46
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

ระดับ

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555
42.20
42.25
42.57
44.22
33.69
33.65
34.03
36.99

สพป.ขอนแก่น เขต 1
จังหวัด
สพฐ.
ประเทศ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จังหวัด
สพฐ.
ประเทศ

จากตารางพบว่า   กลุ่มสาระภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ สูงกว่าระดับจังหวัด  กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ ต�่ำกว่าระดับจังหวัด  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย  ระดับเขต
พื้นที่ สูงกว่าระดับจังหวัด  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่   ต�่ำกว่าระดับจังหวัด  กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ   คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ สูงกว่าระดับจังหวัด  
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ระดับ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จังหวัด
สพฐ.
ประเทศ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จังหวัด
สพฐ.
ประเทศ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จังหวัด
สพฐ.
ประเทศ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จังหวัด
สพฐ.
ประเทศ

คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555
51.26
50.79
54.57
54.48
24.30
25.96
26.94
26.95
31.59
34.26
35.40
35.37
42.63
44.93
47.15
47.12
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กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

ระดับ
สพป.ขอนแก่น เขต 1
จังหวัด
สพฐ.
ประเทศ
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คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555
25.32
28.54
28.29
28.71

จากตารางพบว่า กลุ่มสาระภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ สูงกว่าระดับจังหวัด  กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์  คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ ต�่ำกว่าระดับจังหวัด  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย  ระดับเขต
พื้นที่ต�่ำกว่าระดับจังหวัด  กลุ่มสาระสังคมศึกษา  คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่   ต�่ำกว่าระดับจังหวัด  กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ   คะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ ต�่ำกว่าระดับจังหวัด  
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนือ่ ง สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูแ้ ละน�ำเสนอผลงานได้ในระดับดีเยีย่ ม ดีมาก และดี ด้านคุณธรรม
นักเรียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซือ่ สัตย์สจุ ริต มีวนิ ยั ใฝ่เรียนรู้ อยูอ่ ย่างพอ
เพียง มุ่งมั่นในการท�ำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ น�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจกิจพอเพียงบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนครบทุกลุ่มสาระ จ�ำนวน 151 โรงเรียน   และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ได้ก�ำหนดคุณธรรมขั้นพื้นฐานของนักเรียน 8 ประการ เพิ่มอีก 1 ประการ เป็นคุณธรรมขั้นพื้น
ฐาน 9 ประการ  ดังนี้  
1. ขยัน 2. ประหยัด 3.ซือ่ สัตย์ 4. มีวนิ ยั 5.สุภาพ 6.สะอาด 7.สามัคคี 8.มีนำ�้ ใจ 9.กตัญญู  และสถานศึกษา
ในสังกัดได้จดั กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น กิจกรรมโรงเรียนวิถพี ทุ ธ กิจกรรมยุวทูต  ความดี กิจกรรมวันกตัญญู
การประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม กิจกรรมเยาวชนไทยท�ำดีถวายในหลวง กิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตย
กิจกรรมบ้านอยู่สบาย กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด และโรงเรียนสุจริต มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการ
ศึกษา ตัง้ อยูท่ โี่ รงเรียนสนามบิน มีวทิ ยากรครูแกนน�ำและเครือข่ายในการขับเคลือ่ นและขยายผลสูส่ ถานศึกษาอืน่
ได้ ผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ   การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” จ�ำนวน 46 โรงเรียน ผ่านการประเมินของส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ�ำนวน 68 โรงเรียน
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ด้านโอกาสทางการศึกษา
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดการศึกษาอย่างหลากหลายทั้งรูปแบบ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ   การศึกษาเอกชน การศึกษาทางเลือก การศึกษาโดยครอบครัว
เพื่อมุ่งหวังให้ครอบคลุมผู้เรียนให้มากที่สุด รวมทั้งนักเรียนด้อยโอกาส นักเรียนยากจน นักเรียนพิการ ได้ทั่วถึง
และลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ดังนี้
ระดับประถมศึกษา อัตราการเข้าเรียน ร้อยละ 100 จากการส�ำรวจ ตาม ทร.14 จ�ำนวน 30 ต�ำบล
จ�ำนวนประชากรวัยเรียนที่เกิด ปี พ.ศ. 2549 เข้าเรียนในปีการศึกษา 2556 สังกัด สพฐ. 3,507 คน สังกัดอื่น
1,976 คน เข้าเรียนชั้นอื่น 202 คน รวม 5,685 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  อัตราการเข้าเรียน ร้อยละ 100  จ�ำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สังกัด สพฐ. 3,212 คน สังกัดอื่น 216 คน รวม 3,428  คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อัตราการเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 คิดเป็น
ร้อยละ 96.82  อัตราการเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 98.88
อัตราการออกกลางคันลดลง
ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2554  จ�ำนวนนักเรียน 19,353 คน นักเรียนออกกลางคัน จ�ำนวน
21 คน   ปีการศึกษา 2555  จ�ำนวนนักเรียน 18,677  คน นักเรียนออกกลางคัน จ�ำนวน 5 คน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา  2554   จ�ำนวนนักเรียน 3,809 คน นักเรียนออกกลางคัน
จ�ำนวน 93 คน   ปีการศึกษา 2555  จ�ำนวนนักเรียน 3,420  คน นักเรียนออกกลางคัน จ�ำนวน 54 คน
เมื่อเปรียบเทียบจ�ำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2554 และ ปีการศึกษา 2555  อัตราออกกลางคันลดลง        
ร้อยละ 0.23
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จ�ำนวน 4 ครอบครัว  รวมทั้งสิ้น  9 คน
1. บ้านเรียนดวงตะวัน  นกั เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีท  ี่ 4 จ�ำนวน 1 คน   นกั เรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา 
ปีที่ 6 จ�ำนวน  2 คน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จ�ำนวน  2 คน  รวมนักเรียนทั้งสิ้น จ�ำนวน  5  คน
2. บ้านเรียนจอห์นส  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3   จ�ำนวน 1 คน  
3. บ้านเรียนอุปศาลา  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 1 คน   และ นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 1 คน  รวมนักเรียนทั้งสิ้น จ�ำนวน 2 คน
4. บ้านเรียนต้นธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จ�ำนวน 1 คน
โรงเรียนแกนน�ำจัดการเรียนร่วม 80 โรงเรียน นักเรียนพิการเรียนร่วม จ�ำนวน 1,208  คน
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ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   ได้บริหารจัดการศึกษาใน 4 ด้าน   ด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและกระจาย
อ�ำนาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษา   มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ สร้างความเข้มแข็งต่อ
องค์คณะบุคคลภายนอกและเอกชน และมีความพร้อมเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา  ตามมาตรฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  5 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และพัฒนาระบบการจัดตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) มีระบบการบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจนบรรลุเป้ าหมายและส่งผลต่อการพัฒนาสถานศึกษา   มีการก�ำกับ ดูแล
ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือและพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดความเข้มแข็ง บริหารอัตราก�ำลังให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการจัดการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือในการจัดการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทัง้ ระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ ได้พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทุกโรงเรียน ครู ป.1 จ�ำนวน 186 คน และ ครู ป.2 ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
พกพาให้มีความรู้และทักษะ สามารถสอนนักเรียนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้   นักเรียน ครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่สอง เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสถานศึกษามีระบบ
การประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ทุกโรงเรียน ได้ก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา  ตามนโยบายของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   ก�ำหนดเป้าหมาย
ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ โดยจัดท�ำโครงการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด ประเมินสถานศึกษาใน 3 ด้าน ด้านกลยุทธ์ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านนโยบาย
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด้านการบริหารจัดการใน 4 ด้าน ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป   การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
โดยจัดท�ำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ส�ำหรับสถานศึกษา  วัตถุประสงค์ เพื่อ
ส่งเสริมความเข้มแข็งด้านการบริหารงบประมาณให้กับสถานศึกษา  น�ำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง
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กระบวนการที่ใช้ในการขับเคลื่อนและประสบความส�ำเร็จ
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานขั บ เคลื่ อ น
นโยบายตามกลยุทธ์   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับ
ดี ม าก และด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพตามมาตรฐานส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา  คะแนนเฉลี่ ย 4.00 อยู ่ ใ น
ระดั บ ดี ม าก   ปั จ จั ย ที่ ท� ำ ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ นประสบความส� ำ เร็ จ เนื่ อ งจาก มี ก ารวางแผนและมี ส ่ ว นร่ ว ม
ร่วมกันระหว่างผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รองผู้อ�ำนวยการ
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต 1 ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ผู ้ อ� ำ นวยการกลุ ่ ม /หน่ ว ย
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา  ในการขั บ เคลื่ อ นนโยบาย กลยุ ท ธ์ จุ ด เน้ น น� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยแต่ละกลุ่ม/หน่วย ได้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตัวชี้วัด
แบบมีส่วนร่วมและมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายไตรมาส ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการให้
ความร่วมมือในการรายงานผลการด�ำเนินงานโครงการอย่างเป็นระบบ ได้รวบรวมรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ มาศึกษา   วิเคราะห์   สรุป   จัดท�ำเอกสารรายงานผลการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณชน
ได้รับทราบ  

แนวทางการพัฒนาคุณภาพในปีต่อไป
จากผลการด�ำเนินงานในปีที่ผ่านมา  พบว่า  การท�ำงานแบบมีส่วนร่วม ท�ำให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน
ปัญหา  ในการบริหารจัดการศึกษา  อย่างแท้จริง ซึ่งจะน�ำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหา  อุปสรรค ได้ถูกต้อง
ตรงประเด็น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   เห็นควรน�ำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเน้นการประชาสัมพันธ์   ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน
ทราบถึงนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น เพื่อให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และให้การสนับสนุนต่อไป

