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ส่วนที่ 1

บทน�ำ

ความเป็นมา

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  ได้กำ�หนดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบ�ย

รัฐบ�ลและนโยบ�ยกระทรวงศึกษ�ธิก�ร เพื่อให้สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ� ทำ�หน้�ที่กำ�กับ 

ประส�น และส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�และให้สถ�นศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเป็นหน่วยปฏิบัติก�รใน 

ก�รจัดก�รศึกษ� โดยกำ�หนดกลยุทธ์  6 กลยุทธ์  ใช้เป็นเครื่องมือขับเคลือ่นนโยบ�ยของ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ดังนี้

กลยุทธ์สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ทุกระดับต�มหลักสูตรและส่งเสริม 

คว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คว�มเป็นไทยและวิถีชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของ 

เศรษฐกิจพอเพียง คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3  ขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้ท ัว่ถึงครอบคลุมผูเ้รียน ให้ได้รับโอก�สใน 

ก�รพัฒน�เต็มต�มศักยภ�พ

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ทัง้ระบบให้ส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอน

ได้อย่�งมีคุณภ�พ

กลยุทธ์ที่  5  พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ต�มแนวท�งก�รกระจ�ยอำ�น�จ

ท�งก�รศึกษ�ต�มหลักธรรม�ภิบ�ลเน้นก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วนและ 

คว�มร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อส ่งเสริมและสนับสนุน 

ก�รจัดก�รศึกษ�

กลยุทธ์ที่  6  จัดก�รศึกษ�เพื ่อเสริมสร้�งส ันติส ุขในเขตพัฒน�พิเศษเฉพ�ะกิจจังหวัด 

ช�ยแดนภ�คใต้
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 สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  ได้นำ�นโยบ�ยของรัฐบ�ล  นโยบ�ย 

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร และกลยุทธ์สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ในก�รกำ�หนดกลยุทธ์ จุดเน้น 

ของสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศกึษ�ประถมศกึษ�ขอนแกน่ เขต 1   และดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รและพัฒน�คณุภ�พ

ก�รศึกษ�ของสำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ� โดยดำ�เนินก�รต�มกรอบนโยบ�ย กลยุทธ์ จุดเน้น 

ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น และนโยบ�ยของสำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�

ขอนแก่น เขต 1  ทีก่ำ�หนด โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในก�รบริห�รจัดก�ร กำ�หนดทิศท�งและแนวท�งในก�ร

จัดก�รศึกษ�ขัน้พืน้ฐ�นท่ีมีคว�มสอดคล้องกนัในทุกระดบั โดยมีเป้�หม�ยท่ีสำ�คญั คอื ก�รพฒัน�ใหนั้กเรยีนไดร้บั

โอก�สท�งก�รศึกษ�อย่�งทัว่ถึงและมีคุณภ�พอย่�งเท่�เทียมกันและมีระบบก�รติดต�มประเมินผลและ 

ร�ยง�นอย�่งต่อเนือ่ง โดยมีก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ของโครงก�ร ต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี  ติดต�ม

ผลก�รดำ�เนินง�นต�มตัวชี้วัดสภ�พคว�มสำ�เร็จ  มีก�รดำ�เนินก�รต�มแผนและบรรลุต�มวัตถุประสงค์ของ 

โครงก�รที่ว�งไว้   เพื่อเป็นทิศท�งในก�รพัฒน�องค์กร ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�และ 

กำ�หนดทิศท�งในก�รจัดก�รศึกษ�สู่คว�มสำ�เร็จ โดยมีกลยุทธ์ จุดเน้น สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

ขอนแก่น เขต 1   ในก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ   6  กลยุทธ์  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

ขอนแก่น เขต 1 ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ทุกระดับต�มหลักสูตรและส่งเสริมคว�มส�ม�รถ 

ด้�นเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คว�มเป็นไทยและวิถีชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง  

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3   ขย�ยโอก�สท�งก�รศกึษ�ให้ท่ัวถงึครอบคลุมผู้เรยีน ใหไ้ดร้บัโอก�สในก�รพฒัน�เตม็ต�มศกัยภ�พ

กลยุทธ์ที่ 4   พัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ทั้งระบบให้ส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งมีคุณภ�พ

กลยุทธ์ที่ 5   พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ต�มแนวท�งก�รกระจ�ยอำ�น�จท�งก�รศึกษ� 

ต�มหลักธรรม�ภิบ�ลเน้นก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วนและคว�มร่วมมือกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒน�สู่คว�มเป็น 1 ด้�นคุณภ�พ ก�รบริก�ร และก�รประส�นง�น

จุดเน้นสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

 “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ เนรมิตสีสัน ยึดมั่นในคุณธรรม ก้�วนำ�สู่คว�มเป็นหนึ่ง”

 ก�รดำ�เนินง�นต�มกลยุทธ์และจุดเน้นของสำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  

ได้ขับเคลือ่นเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและคุณภ�พต�มตัวชี้วัดสภ�พคว�มสำ�เร็จ และมีผูรั้บผิดชอบโครงก�ร/

กิจกรรม ทีช่ัดเจน ส�ม�รถติดต�มคว�มก้�วหน�้ของโครงก�รได้อย่�งเป็นรูปธรรม โดยผูรั้บผิดชอบโครงก�ร 

ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น เมื่อสิ้นสุดโครงก�ร
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ความสำาคัญ
 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ทำ�ง�นเชิงระบบมีก�รว�งแผน  ลงมือปฏิบัติ  

ปรับปรุง  สรุป ร�ยง�นผลและก�รนำ�ผลไปใช้ ก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น จึงเป็นสิง่สำ�คัญประก�รหนึง่ 

ในก�รพัฒน�ง�น เพร�ะในก�รร�ยง�นจะต้องระบุข้อมูลสำ�คัญ ๆ รวมถึงผลก�รดำ�เนินง�นที่เกิดขึ้น  

ตลอดท้ังปัญห� อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในก�รดำ�เนินง�นทีผ่่�นม�   ในภ�พรวมใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รร�ยง�น 

ผลน้อยม�ก และมิได้นำ�ผลก�รดำ�เนินง�นไปปรับปรุง พัฒน� ทำ�ให้คุณภ�พของก�รจัดก�รศึกษ�ทุกระดับ 

ไม่ปร�กฏ  ด้วยเหตุนี้  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  โดยกลุ่มนโยบ�ยและแผน 

ตระหนักและเห็นคว�มสำ�คัญในก�รพัฒน�คุณภ�พก�รจัดก�รศึกษ�ให้สอดคล้องกับสภ�พปัจจุบันปัญห� 

และคว�มต้องก�ร จึงดำ�เนินก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�ของโครงก�ร ต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี 

วัตถุประสงค์ของรายงาน
 1. เพื่อติดต�มคว�มก้�วหน้�ของโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร 

 2. เพื่อรวบรวมและวิเคร�ะห์ข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร

 3.  เพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รต�มแผนปฏบัิตกิ�ร เสนอคณะกรรมก�รเขตพื้นท่ีก�รศกึษ�

ประถมศึกษ� สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

 4. เพื่อเผยแพร่ ประช�สัมพันธ์ ให้หน่วยง�นและผู้เกี่ยวข้องตลอดส�ธ�รณชนได้รับทร�บ

กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้รับผิดชอบโครงก�ร ต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีงบประม�ณ  พ.ศ. 2557

ขอบเขตของรายงาน
 ก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นเป็นก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557  

ของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ดังนี้

 1.  ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

 2.  ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มกลยุทธ์  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น  เขต 1
 

วิธีดำาเนินการ
 1.  ศึกษ� วิเคร�ะห์ โครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

 2.  สร้�งเครื่องมือแบบติดต�ม/แบบร�ยง�น  

  3. จัดทำ�แผนติดต�มคว�มก้�วหน้�ของโครงก�รและผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร  

  ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

 4.  จัดทำ�ปฏิทินกำ�หนดก�รติดต�ม คว�มก้�วหน้�ของโครงก�ร  และร�ยง�น

 5. แจ้งทุกกลุม่/หน่วย ผูท้ ีเ่กี ่ยวข้อง และผูร้ับผิดชอบโครงก�ร ต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี 

  งบประม�ณ พ.ศ. 2557 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มแบบติดต�มหรือแบบร�ยง�นที่กำ�หนด

 6.  ดำ�เนินก�รติดต�มคว�มก้�วหน้�โครงก�ร  ต�มปฏิทินที่กำ�หนด

 7. สรุปผลก�รดำ�เนินง�นและเขียนร�ยง�น
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เครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินงาน

 1. แบบติดต�มคว�มก้�วหน้�ของโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

 2. แบบร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  มีฐ�นข้อมูลส�รสนเทศเกี่ยวกับ 

คว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�นขับเคลือ่นนโยบ�ย จุดเด่น จุดด้อย รวมทัง้ปัญห� อุปสรรค ในก�รดำ�เนินง�น 

ส�ม�รถนำ�ข้อมูลม�ใช้ในก�รว�งแผนก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�  พัฒน� ปรับปรุง ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด   

ผลก�รดำ�เนินง�น ใช้เป็นแนวท�งในก�รส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ก้�วสูค่ว�มเป็นหนึง่  

ต�มนโยบ�ยของสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศกึษ�ประถมศกึษ�ขอนแกน่  เขต 1  ด�้นคณุภ�พ ไดอ้ย่�งมีประสิทธภิ�พ

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังจุดเน้นสำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 “ยกระดับผล

สัมฤทธิ์ เนรมิตสีสัน ยึดมั่นในคุณธรรม ก้�วนำ�สู่คว�มเป็นหนึ่ง” 

 2.  สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  มีเอกส�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น 

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 ที่สรุปผลก�รดำ�เนินก�รของโครงก�รและก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ� 

 3.  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1   มีข้อมูลจ�กผลก�รดำ�เนินง�นใ นร อบ ปี           

เป็นประโยชน์ต่อก�รนำ�ไปปรับปรุง พัฒน�ก�รศึกษ�ในปีต่อไป
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ส่วนที่ 2

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ

 สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  ได้นำ�นโยบ�ยของรัฐบ�ล 

นโยบ�ยกระทรวงศึกษ�ธิก�ร กลยุทธ์สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น  จุดเน้น  

และนโยบ�ยสำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ในก�รกำ�หนดกลยุทธ์  

จดุเน้น ของสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศกึษ�ประถมศกึษ�ขอนแก่น เขต 1 เพ่ือเป็นทิศท�งในก�รพัฒน�

องค์กร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�และกำ�หนดทิศท�งในก�รจัดก�รศึกษ�สู่

คว�มสำ�เร็จ จัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร นำ�นโยบ�ยสู่ก�รปฏิบัติ  ดังนี้ 

กลยุทธ์สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กลยุทธ์ที่ 1   พัฒน�คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ทุกระดับต�มหลักส ูตรและส ่งเสริม 

คว�มส�ม�รถด้�นเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในก�รเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม คว�มเป็นไทยและวิถีชีวิตต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจ

พอเพียง คว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 3   ขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�ให้ทัว่ถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอก�สในก�รพัฒน� 

เต็มต�มศักยภ�พ

กลยุทธ์ที่ 4   พัฒน�ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ทัง้ระบบให้ส�ม�รถจัดก�รเรียนก�รสอนได้ 

อย่�งมีคุณภ�พ

กลยุทธ์ที่ 5   พัฒน�ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ต�มแนวท�งก�รกระจ�ยอำ�น�จท�ง 

ก�รศึกษ�ต�มหลักธรรม�ภิบ�ลเน้นก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วนและคว�มร่วมมือ 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนก�รจัดก�รศึกษ�

กลยุทธ์ที่ 6  พัฒน�สู่คว�มเป็น 1 ด้�นคุณภ�พ ก�รบริก�ร และก�รประส�นง�น
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วิสัยทัศน์ (Vision)
 ภ�ยในปี พ.ศ. 2558  สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  เป็นองค์กรม�ตรฐ�น

ในก�รขับเคลือ่นคุณภ�พก�รศึกษ�ของโรงเรียนในสังกัดให้อยู่อันดับ 1 ใน 10 ของ สพฐ. และมีคว�มพร้อม 

สู่ประช�คมอ�เซียน

พันธกิจ (Mission)

 ประส�น ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถ�นศึกษ�ในสังกัดจัดก�รศึกษ�ได้อย่�งเข้มแข็ง มีคุณภ�พ ได้ม�ตรฐ�น

เป้าประสงค์ (Corporate)
 1. ผ ู้ เรียนทุกคนมีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น และพัฒน�สู่คว�มเป็นหนึง่ใน 

จังหวัดขอนแก่น

 2. ประช�กรวัยเรียนทุกคนได้รับโอก�สในก�รศึกษ�ภ�คบังคับอย่�งทั่วถึง

 3. ผู้บริห�ร ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พเต็มต�มศักยภ�พ

 4. บุคล�กรในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ทุกคนมีจิตบริก�ร

 5. สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 และสถ�นศึกษ�ในสังกัด มีคว�มเข้มแข็ง 

เป็นกลไกลขับเคลื่อนก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นสู่คว�มเป็นหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น  โดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ล

ค่านิยม (Values)
 KPESA 1

 K=Knowledge  คว�มรู้ดี

 P=Participation      มีส่วนร่วม

 E=Ethics      แหล่งรวมคุณธรรม

 S=Service ผู้นำ�บริก�ร

 A=Award  ผลง�นลำ้�คุณค่�

 1 = To be The First   นำ�ม�สู่คว�มเป็นหนึ่ง

จุดเน้นสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 “ยกระดับผลสัมฤทธิ์ เนรมิตสีสัน ยึดมั่นในคุณธรรม ก้�วนำ�สู่คว�มเป็นหนึ่ง”
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เบญจลักษณ์ของนักเรียน

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
 1.   มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์คว�มเป็นไทย

 2.   อ่�นออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

 3.   คิดวิเคร�ะห์ คิดสังเคร�ะห์และคิดเชิงบวก

 4.   พูดภ�ษ�อังกฤษได้ ใช้ ICT เป็น

 5.   มีทักษะชีวิต ทักษะอ�ชีพ ทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่นได้

วัฒนธรรมองค์กร
 ยิ้มง�ม ถ�มไถ่ ใส่ใจบริก�ร

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2557 
 1. ส่งเสริมก�รอ่�น โดยประก�ศให้ปีก�รศึกษ� 2557 “เป็นปีแห่งก�รส่งเสริมก�รอ่�น”นักเรียนชั้น  

ป.3 ต้องอ่�นออกเขียนได้ทุกคน

 2. เตรียมคว�มพร้อมด้�นภ�ษ�อังกฤษ เพื่อเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน

 3. จัดก�รเรียนก�รสอนเน้นให้นักเรียนคิดวิเคร�ะห์ได้

 4. ปรับปรุงวิธีก�รวัดและประเมินผล

 5. ใช้วิธีก�ร Coaching ในก�รนิเทศ

นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

นโยบายของรัฐบาล  การตรวจราชการแบบบูรณาการ   จ�านวน  1  นโยบาย
 นโยบ�ย  ก�รดำ�เนินก�รก่อนเข้�สู่ก�รเป็นประช�คมอ�เซียน ปี พ.ศ. 2558 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  การตรวจราชการกรณีปกติ   จ�านวน  4  นโยบาย

 นโยบ�ยที่ 1 เร่งปฏิรูปก�รเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน

 นโยบ�ยที่ 2 ปฏิรูประบบผลิตและพัฒน�ครู

 นโยบ�ยที่ 3 เร่งนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร ม�ใช้ในก�รปฏิรูปก�รเรียนรู้

 นโยบ�ยที่ 5 ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภ�คส่วนเข้�ม�ร่วมจัดและสนับสนุนก�รศึกษ�ม�กขึ้น
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นโยบายการปฏิบัติงาน ของ นายสายัณห์  ผาน้อย
ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

                                     

“ขอนแก่น เขต 1 เป็น 1 ด้านคุณภาพ การบริการ และการประสานงาน”

3 กลยุทธ์สู่ความเป็น 1

 1. กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่งด้านคุณภาพ
  ✹ คุณภ�พผู้บริห�ร

  ✹ คุณภ�พครู

  ✹ คุณภ�พบุคล�กรท�งก�รศึกษ�

  ✹ คุณภ�พโรงเรียน/สำ�นักง�น

  ✹ คุณภ�พนักเรียน

 2. กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่งด้านการบริการ
  ✹ สร้�งจิตสำ�นึกก�รบริก�ร/จิตอ�ส�

  ✹ ได้ดื่มนำ้�เย็น

  ✹ ได้เห็นรอยยิ้ม

  ✹ ได้อิ่มคำ�หว�น

  ✹ ได้รับบริก�รประทับใจ(รวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจบริก�ร)

 3. กลยุทธ์สู่ความเป็นหนึ่งด้านประสานงาน
  ✹ ก�รประส�นง�นภ�ยในองค์กร

  ✹ ก�รประส�นง�นระหว่�งองค์กร

  ✹ ก�รสร้�งเครือข่�ยเพื่อก�รจัดก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ

  ✹ เน้นก�รประส�นแนวร�บม�กกว่�แนวดิ่ง
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มาตรฐานสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2557
3 มาตรฐาน 17  ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่  1  การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1   ก�รบริห�รจัดก�รที่ดี

 ตัวบ่งชี้ที่ 2  ก�รพัฒน�สู่องค์ก�รแห่งก�รเรียนรู้

 ตัวบ่งชี้ที่ 3   ก�รกระจ�ยอำ�น�จและก�รส่งเสริม ก�รบริห�รจัดก�รอย่�งมีส่วนร่วม

 ตัวบ่งชี้ที่ 4   ก�รติดต�ม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ

มาตรฐานที่  2  การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
 ตัวบ่งชี้ที่ 1   ก�รบริห�รง�นด้�นวิช�ก�ร

 ตัวบ่งชี้ที่ 2   ก�รบริห�รง�นด้�นงบประม�ณ

 ตัวบ่งชี้ที่ 3   ก�รบริห�รง�นด้�นบริห�รง�นบุคคล

 ตัวบ่งชี้ที่ 4   ก�รบริห�รง�นด้�นก�รบริห�รทั่วไป

          ตัวบ่งชี้ที่ 5   ก�รขับเคลื่อนนโยบ�ยไปสู่ก�รปฏิบัติ

มาตรฐานที่  3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ตัวบ่งชี้ที่ 1   สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีผลง�นที่แสดงคว�มสำ�เร็จและเป็นแบบอย่�งได้

 ตัวบ่งชี้ที่ 2   สถ�นศึกษ�มีคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

 ตัวบ่งชี้ที่ 3   ผู้เรียนทุกระดับก�รศึกษ�มีคุณภ�พต�มหลักสูตร

 ตัวบ่งชี้ที่ 4   ผู้เรียนมีคุณภ�พต�มจุดเน้น และสมรรถนะสำ�คัญ ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ� 

  ขั้นพื้นฐ�น พุทธศักร�ช 2551

 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต�มหลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น 

  พุทธศักร�ช 2551 

 ตัวบ่งชี้ที่ 6   ผู้เรียนมีสุขภ�พก�ย สุขภ�พจิตที่ดี

 ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประช�กรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอก�สท�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นเท่�เทียมกันและศึกษ� 

  ต่อในระดับที่สูงขึ้น

 ตัวบ่งชี้ที่ 8  คว�มพึงพอใจ ของผู้รับบริก�รและผู้มีส่วนได้เสีย
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รายงานผลการดำาเนินงาน
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 3

ผลการด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  ได้นำ�แผนปฏิบัติก�รสู่ก�รปฏิบัติซึ ่ง 

ผู้รับผิดชอบโครงก�ร ได้ดำ�เนินก�รโครงก�รต�มวัตถุประสงค์ทีตั่ ้งไว้ในแผนปฏิบัติก�ร โดยใช้แผนเป็น 

เครื่องมือในก�รบริห�รจัดก�รกำ�หนดทิศท�งและนักเรียนได้รับโอก�สท�งก�รศึกษ�อย่�งทัว่ถึงและมีคุณภ�พ 

อย่�งเท่�เทียมกันและมีระบบก�รติดต�มประเมินผลและร�ยง�นอย่�งต่อเนือ่งเป็นระบบ โดยมีก�รติดต�ม 

คว�มก้�วหน้�ของโครงก�ร ต�มแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี ให้ดำ�เนินก�รต�มแผนและบรรลุต�มวัตถุประสงค์ 

ของโครงก�ร ที่กำ�หนดไว้ในแผน สำ�หรับปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 ได้รับงบประม�ณเพื่อบริห�รจัดก�รสนับสนุน

ก�รดำ�เนินง�นในส่วนของแผนง�น/โครงก�รและกจิกรรมในแผนปฏบัิติก�ร  จำ�นวน 6 กลยุทธ์  3 งบ  36 โครงก�ร  

เป็นเงิน  8,153,320.- บ�ท

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

1 งบประจำ� 2,000,000.-

2 งบบริห�รจัดก�รสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�(งบต�มภ�ระง�น) 3,353,320.-

3 งบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์(งบพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ�) 2,800,000.-

รวมทั้งสิ้น 8,153,320.-

 ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น  สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศกึษ�ประถมศกึษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ 

พ.ศ. 2557  เพื่อสรุปผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร/กิจกรรม  ปัญห�  อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ  เพื่อว�งแผน 

พัฒน� ปรับปรุง ก�รดำ�เนินง�นในปีต่อไป ในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�หน่วยง�นท�งด้�นก�รบริห�รจัด 

ก�รในทุก ๆ ด้�น ตลอดจนประช�สัมพันธ์ เผยแพร่ต่อส�ธ�รณชน ซึ่งได้ดำ�เนินก�รต�มนโยบ�ย กลยุทธ์  

จุดเน้น  ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น นำ�สู่ก�รปฏิบัติ ดังนี้ 

 ผลการด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
งบตามภาระงาน  จ�านวน 18 โครงการ

1. โครงการแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน
  เชิงปริมาณ
 สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  ได้มีม�ตรก�รประหยัดกระด�ษโดยพิมพ์ 

หน้�หลัง โดยดูจ�กสถิติก�รเบิก-จ่�ยพัสดุ ของแต่ละกลุ่ม/หน่วย ในสำ�นักง�น  ลดก�รใช้กระด�ษได ้

ประม�ณ 20 % 
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการดำาเนินงาน

 เชิงคุณภาพ
 บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสำ�นักง�น  ให้คว�มสำ�คัญกับก�รลดปริม�ณก�รใช้กระด�ษ  โดยให้คว�ม 

ร่วมมือใช้กระด�ษเท่�ที่จำ�เป็นและใช้เต็มต�มศักยภ�พ (ใช้กระด�ษทัง้ 2 ด้�น) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

แจ้งเวียนหนังสือร�ชก�รโดยใช้ระบบ IT ม�กกว่�ก�รใช้กระด�ษ ทำ�ให้ทีผ่่�นม�ได้มีก�รใช้กระด�ษลดลง  

และค�ดว่�จะลดจำ�นวนก�รใช้กระด�ษลดลงเรื่อย ๆ เนือ่งจ�กระบบ IT มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น ส�ม�รถแจ้ง 

ข้อมูลข่�วส�ร หรือบันทึกต่�ง ๆ ท�ง Line  ได้เร็วขึ้น

2.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานบุคคลทั้งระบบ  (12 กิจกรรม)

กิจกรรมที่  1  พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูล HRMS P-Obece และ ข้อมูล 10 มิถุน�ยน

ผลการด�าเนินงาน
  เชิงปริมาณ
 ในก�รดำ�เนินก�รต�มโครงก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งด้�นบริห�รง�นบุคคลทัง้ระบบโดยก�รจัดทำ� 

ข้อมูล เพื่อใช้ในก�รบริห�รง�นบุคคล ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 ข้อมูล 10 มิถุน�ยน ของทุกปี ก�รพัฒน� 

ระบบฐ�นข้อมูล HRMS P-Obece สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนก่น เขต 1 ได้จัดทำ� 

ฐ�นข้อมูลก�รว�งแผนอัตร�กำ�ลังในสถ�นศึกษ�โดยใช้ข้อมูล ณ วันที ่ 10 มิถุน�ยน ของทุกปี เป็นฐ�น 

ข้อมูลในก�รวิเคร�ะห์อตัร�กำ�ลังครูในสถ�นศึกษ�ร�ยโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับบริห�รง�นบุคคลใน 

ภ�พรวมของสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนก่น เขต 1 ส่งแบบสำ�รวจข้อมูล จำ�นวน 163 โรงเรียน 

ก�รจัดทำ�ข้อมูล HRMS จำ�นวน 163 โรงเรียน และก�รเกลี่ยอัตร�กำ�ลังได้เกลี่ยอัตร�กำ�ลัง จำ�นวน 12 อัตร�  

(รอบครึ่งปีแรก) จัดทำ�ข้อมูลได้ครบ 100%

 เชิงคุณภาพ
 1. ในก�รบริห�รอัตร�กำ�ลังข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�  ในโรงเรียนสำ�นักง�นเขตพื้นที ่

ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต1  ได้ดำ�เนินก�รเกลีย่อัตร�กำ�ลังจ�กโรงเรียนทีม่ ีอัตร�กำ�ลังเกิน 

เกณฑ์ที่  ก.ค.ศ. กำ�หนด  ไปโรงเรียนที่ตำ่�เกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.กำ�หนด

 2. ผลจ�กก�รเกลี่ยอัตร�กำ�ลังช่วยลดอัตร�ก�รข�ดแคลนอัตร�กำ�ลังครูส�ยง�นก�รสอน

 3. ทำ�ให้โรงเรียนได้จัดก�รเรียนก�รสอนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

กิจกรรมที่  2 จัดทำ�แผนอัตร�กำ�ลังครู โดยใช้ม�ตรก�ร ก�รคัดเลือก ก�รสรรห� ก�รย้�ย ก�รตัดโอน และ 

ก�รเกลี่ยอัตร�กำ�ลัง

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
 ข้�ร�ชก�รครูส�ยผู้สอน   ส่งคำ�ร้องขอย้�ย 1-15  สิงห�คม 2557 

 - ภ�ยในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  จำ�นวน 197 ร�ย

 - ม�จ�กต่�งเขตพื้นที่ก�รศึกษ� จำ�นวน 146 ร�ย

 - ส่งคำ�ร้องไปต่�งเขตพื้นที่ก�รศึกษ� จำ�นวน 19 ร�ย

   รวม 362 ร�ย

  ได้รับการพิจารณาย้าย จ�านวน  24 ราย
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำาเนินงาน

 ส�ยผู้บริห�รสถ�นศึกษ�

 - ภ�ยในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  จำ�นวน 37 ร�ย

 - ม�จ�กต่�งเขตพื้นที่ก�รศึกษ�  จำ�นวน 15 ร�ย

 - ส่งคำ�ร้องไปต่�งเขตพื้นที่ก�รศึกษ� จำ�นวน 7 ร�ย

   รวม 59 ร�ย

 ได้รับการพิจารณาย้าย   จ�านวน 20 ราย

 เชิงคุณภาพ

 1. สถ�นศึกษ�ได้รับเกลี่ยอัตร�กำ�ลังจ�กโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำ�หนดไปกำ�หนดในโรงเรียนที่

ตำ่�กว่�เกณฑ์อัตร�กำ�ลังที่ ก.ค.ศ.กำ�หนด เป็นก�รบริห�รอัตร�กำ�ลังที่เกิดประโยชน์กับโรงเรียนส่งผลต่อคุณภ�พ 

เกิดประสิทธิภ�พกระบวนก�รจัดก�รเรียนก�รสอน

 2. ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ผู้ได้รับก�รพิจ�รณ�ย้�ย มีขวัญและกำ�ลังใจในก�รปฏิบัติ

ง�นประหยัดค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�ง ได้อยู่รวมกับคู่สมรส และได้ดูแลบุพก�รี

กิจกรรมที่ 3  ก�รสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้� 

รับร�ชก�รเป็นข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ตำ�แหน่งครูผู้ช่วย กรณีทีม่ีคว�มจำ�เป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ต�ม ว.12/2556และก�รสอบคัดเลือกครูธุรก�รในโรงเรียนต�มโครงก�รคืนครูให้นักเรียน ซึ่งจะหมดบัญช ี

ในเดือน เมษ�ยน 2557

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ

 ในก�รดำ�เนินก�รต�มโครงก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งด้�นบริห�รง�นบุคคลทัง้ระบบโดยก�รสอบ 

คัดเลือกในตำ�แหน่งลูกจ้�งชั่วคร�ว เป็นบุคล�กรวิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์ ต�มโครงก�รพัฒน�คุณภ�พ 

และม�ตรฐ�นก�รศึกษ� ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 ในรอบปีที่ผ่�นม�สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�

ขอนก่น เขต 1 ได้รับจัดสรรอัตร� จำ�นวน 22 อัตร� เมือ่มีตำ�แหน่งว่�งจ�กก�รล�ออก เพื่อประโยชน์สูงสุด 

จะดำ�เนินก�รสรรห�บุคล�กรม�ปฏิบัติหน้�ที่แทนตำ�แห่งที่ว่�ง

 สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศกึษ�ประถมศกึษ�ขอนแก่น เขต 1  ตรวจสอบอัตร�ว่�งแล้วจงึได้ดำ�เนินก�รสอบ

คัดเลือก ดังนี้ 

 - ประก�ศรับสมัครสอบคัดเลือก ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่  27  มกร�คม  2557 ยื่นใบสมัคร จำ�นวน 10 

ร�ย สอบผ่�นก�รคัดเลือก จำ�นวน 7 ร�ย  

 - ประก�ศรับสมัครคัดเลือก ครั้งที่ 2/2557 ลงวันที่  6  พฤษภ�คม 2557 ยื่นใบสมัคร จำ�นวน 37 ร�ย 

สอบผ่�นก�รคัดเลือก จำ�นวน 25 ร�ย  ในก�รสอบคัดเลือก ครั้งที่ 2/2557 ต�มประก�ศลงวันที่  6  พฤษภ�คม 

2557 มีผู้สอบผ่�นและขึ้นบัญชีไว้เป็นเวล� 1 ปี
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการดำาเนินงาน

 เชิงคุณภาพ
 1. โรงเรียนจัดก�รเรียนก�รสอนอย่�งมีประสิทธิภ�พ ได้ครูตรงส�ข�วิช�เอกทีข่�ดแคลนคือ 

  วิทย�ศ�สตร์และคณิตศ�สตร์

 2. ลดอัตร�ก�รข�ดแคลนอัตร�กำ�ลังครูส�ยง�นก�รสอน

 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียนเพิ่มขึ้น

กิจกรรมที่  4   จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมประจำ�ป ี 

ผลการด�าเนินงาน
 สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศกึษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 จัดทำ�คู่มือก�รปฏิบตัิง�นเกี่ยวกับก�รบริห�ร

ง�นบุคคลของข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�เพื่อใช้เป็นส�รสนเทศในก�รบริห�รง�นบุคคลและใช้เป็น

แนวท�งในก�รปฏิบัติง�นบริห�รง�นบุคคลให้สถ�นศึกษ� ในสังกัด จำ�นวน 200  เล่ม 

กิจกรรมที่  5  ก�รเลื่อนขั้นเงินเดือนข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�  

ผลการด�าเนินงาน 

 เชิงปริมาณ
 ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น  

เขต 1 ได้รับเงินเดือน  จำ�นวน  1,748  คน

 เชิงคุณภาพ
 1. ได้พัฒน�ระบบก�รทำ�ง�นก�รใช้อิเล็กทรอนิกส์ในก�รดำ�เนินก�รเลื่อนขั้นเงินเดือน

 2. ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� มีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ใน

ก�รเลื่อนขั้นเงินเดือน เช่น ข้อมูลก�รม�ทำ�ง�นของข้�ร�ชก�รครู ก�รล�ป่วย ล�เกินต�มเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำ�หนด

 3. ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ได้รับก�รประเมินประสิทธิภ�พและประสิทธิผลก�ร 

ปฏิบัติง�น และก�รพัฒน�ปรับปรุงก�รปฏิบัติง�นให้มีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นไป

กิจกรรมที่ 6   เสริมคว�มเข้มแข็งด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล

ผลการด�าเนินงาน  

 เชิงปริมาณ 

 1. ครผูู้ทำ�หน้�ท่ีรบัผิดชอบด้�นก�รบรหิ�ร 

  บุคคลในโรงเรียนรวม 162 โรงเรียน 

 2. บุคล�กรท�งก�รศึกษ� 38 ค (2) ใน 

  กลุ่มบริห�รง�นบุคคล จำ�นวน 15 คน  
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำาเนินงาน

 เชิงคุณภาพ 

 1. ผูผ่้�นก�รอบรม มีคว�มรู ้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกบักฎหม�ย ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏบัิตด้ิ�นก�ร 

บริห�รง�นบุคคลที่ถูกต้องเป็นแนวเดียวกัน 

 2. ผู้ผ่�นก�รอบรมได้เพิ่มพูนประสบก�รณ์ จ�กก�รศึกษ�ดูง�น ม�ปรับใช้ในก�รปฏิบัติง�น 

 3. เกิดเครือข่�ยก�รบริห�รง�นบุคคลในระดับกลุ่มสถ�นศึกษ�ในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ที่เข้มแข็ง 

 4. มีคว�มรักส�มัคคีในหมู่คณะอันส่งผลต่อก�รพัฒน�องค์กรสู่คว�มเป็นหนึ่งได้

ปัญหาและอุปสรรค
 -  บุคล�กรทีป่ฏิบัติและรับผิดชอบด้�นก�รบริห�รง�นบุคคลใน

โรงเรียนมีก�รเปลี่ยนแปลงทำ�ให้ข�ดคว�มชำ�น�ญ ต้องได้รับก�รอบรม

  

  

 ข้อเสนอแนะ
 1. ผู้ปฏิบัติง�นด้�นก�รบริห�รง�นบุคคลในโรงเรียนควรได้รับก�รฝึกอบรมพัฒน�เนือ่งจ�กกฎหม�ย 

ระเบียบ มีก�รเปลี่ยนแปลงตลอดเวล�

 2. ควรมีก�รพัฒน� ส่งเสริมให้สถ�นศึกษ� มีคว�มเข้มแข็งในด้�นก�รบริห�รง�นบุคคล

รายงานผลการดำาเนินงาน
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการดำาเนินงาน

กิจกรรมที่ 7 ประชุมสัมมน�แลกเปลีย่นเรียนรู้และสร้�งเครือข่�ยก�รปฏิบัติง�นร่วมกันของผู้อำ�นวยก�ร 

กลุ่มทุกกลุ่มในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1-5 และ สพม.เขต 25

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
 จัดประชุมสัมมน�แลกเปลีย่นเรียนรู้และสร้�งเครือข่�ยก�รปฏิบัติง�นร่วมกันของผู้อำ�นวยก�รกลุ่มทุก

กลุ่มในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1-5 และ สพม.เขต 25  จำ�นวน 40 คน  เอกส�ร

ประกอบก�รประชุมสัมมน�  จำ�นวน 40 ชุด

เชิงคุณภาพ
 1. เกิดภ�คี เครือข ่�ยเชื ่อมโยงก�รบริห�ร 

จัดก�รศึกษ�ร่วมกันระหว่�งผู้อำ�นวยก�รกลุ่มทุกกลุ่ม 

ในสำ�นักง�นเขตพื ้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น  

เขต 1 และ สพม.เขต 25 ทำ�ให้เกิดชมรมเครือข่�ย 

ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มจังหวัดขอนแก่น มีสม�ชิกในชมรม  

40 คน มีก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ก�รปฏิบัติร่วมกัน

 2. เกิดคว�มรักคว�มส�มัคคีในผู้อำ�นวยก�ร 

กลุ่มในจังหวัดขอนแก่น

 3. เกิดช่องท�งก�รสื่อส�รอย่�งมีระบบ เช่น  

Line Facebook

 4. เกิดเครือข่�ยที่มีคว�มเข้มแข็ง
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำาเนินงาน

กิจกรรมที่  8   จัดทำ�ว�รส�รก�รบริห�รง�นบุคคลอิเล็คทรอนิคส์

ผลการด�าเนินงาน
 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  โดยกลุ่มบริห�รง�นบุคคลได้จัดทำ�ว�รส�ร

ก�รบริห�รง�นบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นร�ยปักษ์ 2 เดือน ต่อ 1 ฉบับ เกิดเครือข่�ยก�รบริห�รง�นบุคคล 

ระดับกลุ่มสถ�นศึกษ� ทัง้ 17 พื้นที ่ ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ได้มีช่องท�งก�รสือ่ส�รระหว่�งสถ�นศึกษ� 

กับสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

กิจกรรมที่  9  ก�รเสริมสร้�งขวัญกำ�ลังใจแก่ครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�แก่ผู้เกษียณอ�ยุร�ชก�ร ปี 2557

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
 มีข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� เกษียณอ�ยุร�ชก�ร ในปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 จำ�นวน  

72  คน และได้มีผู้เข้�ร่วมกิจกรรมในก�รจัดง�นมุทิต�จิต  จำ�นวน  67  คน คิดเป็นร้อยละ 93.05 

ประถมศึกษ ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม ณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการดำ
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการดำาเนินงาน

 เชิงคุณภาพ
 ผู้เข้�ร่วมกิจกรรมทุกคนมีขวัญกำ�ลังใจทีด่ีได้ดำ�เนินก�รมอบใบประก�ศเกียรติคุณและมอบของ 

ที่ระลึก บ�ยศรีสู่ขวัญ เพื่อสร้�งขวัญกำ�ลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้อนุรักษ์สืบส�นประเพณีอันดีง�ม และ 

ให้ผู้เกษียณอ�ยุร�ชก�รได้รับฟังบรรย�ยของวิทย�กร ในเรื ่อง “แนวท�งก�รใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่�ง 

มีคว�มสุข” ผู้เกษียณอ�ยุร�ชก�รเกิดคว�มภ�คภูมิใจในตนเอง และได้ให้ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�ง 

ก�รศึกษ�ในสังกัด แสดงคว�มยินดีกับผู้เกษียณอ�ยุร�ชก�ร

 

24 รายงานผลการดำาเนินงาน



25
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำาเนินงาน

3. โครงการปรับปรุง ก.ค.ศ. 16 อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้  Multi - User

ผลการด�าเนินงาน

 เชิงปริมาณ
 ข้�ร�ชก�รครแูละบุคล�กรท�งก�รศกึษ�เข้�ร่วมประชมุ

เชิงปฏิบัติก�ร ปรับปรุง ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นปัจจุบัน  

จำ�นวน 75 คน และได้ปรับปรุงข้อมูลข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กร

ท�งก�รศึกษ�ในอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ 100 % ทุกโรงเรียน  

จำ�นวน 162 โรงเรียน จำ�นวนข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กร 

ท�งก�รศึกษ� จำ�นวน 1,783 คน

 เชิงคุณภาพ
 ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในสังกัด ได้ปรับปรุงทะเบียนประวัติในระบบอิเล็กทรอนิกส ์

ให้เป็นปัจจุบันส�ม�รถใช้ข้อมูลประวัติก.ค.ศ.16เป็นฐ�นข้อมูลในระบบบริห�รง�นบุคคลได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ข้�ร�ชก�รครูและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� ส�ม�รถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ดี และส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�  

ปรับปรุง ในสถ�นศึกษ�ได้

ร ปรับปรุง ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นปัจจุบัน  

ในอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ 100 % ทุกโรงเรียน 

25รายงานผลการดำาเนินงาน
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการดำาเนินงาน

4. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพร่างกายด้วยกิจกรรมแอโรบิค

และโยคะ

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
 บุคล�กรในสำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  และผู้สนใจ รวม 100 คน  

ออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พม�กขึ้น

  

  

 เชิงคุณภาพ
 1.  บุคล�กรมีจิตสำ�นึกทีด่ี รักก�รออกกำ�ลังก�ย มีสุขภ�พก�ยสุขภ�พจิตทีด่ี ร่�งก�ยแข็งแรง 

ด้วยก�รออกกำ�ลังก�ยต่อเนื่องอย่�งสมำ่�เสมอ

 2.  บุคล�กรใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ด้วยก�รออกกำ�ลังก�ยเพื่อสุขภ�พ

ยเพื่อสุขภ

  

  

พจิตทีด่ี ร่ ยแข็งแรง
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำาเนินงาน

 3. ลดคว�มเสี่ยงต่อก�รเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่�ง ๆ

 4.  มีก�รรวมกลุ่มรวมพลังก�รจัดกิจกรรมในก�รเสริมสร้�งสุขภ�พของสำ�นักง�นและเป็นพื้นฐ�น  

ในก�รมีส่วนร่วมพัฒน�บุคลิกภ�พ ร่�งก�ยในด้�นสุขภ�พอน�มัย

 5.   ผู้เข้�ร่วมโครงก�รมีคว�มรู้  คว�มเข้�ใจแนวคิด ก�รสร้�งสุขภ�พและนำ�ไปพัฒน�ให้มีสุขภ�พดี

 6.   บุคล�กรใน สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  ได้รับก�รพัฒน�ใน 

ด้�นก�รเสริมสุขภ�พ สู่คว�มเป็นหนึ่ง ด้�นสุขภ�พก�ย สุขภ�พจิต ที่ดี



28
สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการดำาเนินงาน

5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำาแผนปฏิบัติการ ประจำาปี 2557

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
 1. สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1  ได้ดำ�เนินก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติ 

ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปี 2557 โดยมีผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ� รองผู้อำ�นวยก�ร 

สำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศึกษ� ผู้อำ�นวยก�รกลุ่ม/หน่วย ศึกษ�นิเทศก์ บุคล�กรท�งก�รศึกษ� และผู้มีส่วน 

ได้ส่วนเสียของเขตพื้นทีก่�รศึกษ�เพื่อร่วมกำ�หนดกรอบแนวท�งก�รดำ�เนินง�นให้สอดคล้องกับนโยบ�ยของ 

รัฐบ�ลนโยบ�ยกระทรวงศึกษ�ธิก�ร สพฐ. และจังหวัดขอนแก่น โดยได้จัดทำ�โครงก�ร/กิจกรรม จำ�นวน 2 งบ  

คือ งบต�มภ�ระง�น จำ�นวน 18 โครงก�ร และงบเพิ่มประสิทธิผลกลยุทธ์ จำ�นวน 18 โครงก�ร 

 2. จัดทำ�เอกส�รแผนปฏิบัติก�ร ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557 จำ�นวน 200 เล่ม
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดำาเนินงาน

 เชิงคุณภาพ
 สำ�นักง�นเขตพื้นทีก่�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีงบประม�ณ  

พ.ศ. 2557 ใช้เป็นกรอบทิศท�งก�รดำ�เนินง�นจัดก�รศึกษ� ให้บรรลุผลต�มเป้�หม�ยของรัฐบ�ล กระทรวง

ศึกษ�ธิก�ร สพฐ. และจังหวัดขอนแก่น
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สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2557
รายงานผลการดำาเนินงาน

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สพป.ขอนแก่น เขต 1

ผลการด�าเนินงาน
 เชิงปริมาณ
 สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�โครงก�ร/กิจกรรม  

เพื่อพัฒน�ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รของเขตพื้นที่  จำ�นวน 70 กิจกรรม เช่น

 1. โครงก�รยกระดับผลสัมฤทธิ์ท�งก�รเรียน

 2. โครงก�รรักษ์วัฒนธรรมไทย

 3. โครงก�รจัดง�นวันครู ครั้งที่ 58

 4. โครงก�รปรับปรุงภูมิทัศน์ สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1

 5. โครงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พก�รบริห�รจัดก�รศึกษ� ปี 2557

 6. โครงก�รจัดอบรมเกี่ยวกับม�ตรก�รรักษ�คว�มปลอดภัย

 7. โครงก�รจัดง�นวันสถ�ปน�เขตพื้นที่ก�รศึกษ�ครบรอบ 11 ปี

 8. โครงก�รส่งเสริมประช�ธิปไตย ปรองดอง สม�นฉันท์ ครู บุคล�ก�รท�งก�รศึกษ� ผู้ปกครองและ

นักเรียน

 9. โครงก�รจัดซื้อเครื่องสำ�รองไฟฟ้�สำ�หรับเครื่อง Server

 10. โครงก�รปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

 11. โครงก�รประชุมจัดทำ�คำ�รับรองปฏิบัติร�ชก�ร

 12. ค่�ใช้จ่�ยปรับปรุง ซ่อมแซม บำ�รุงรักษ� อุปกรณ์สำ�นักง�น ของเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

13. ค่�ใช้จ่�ยเดินท�งไปร�ชก�รของข้�ร�ชก�รในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�

 เชิงคุณภาพ
 จ�กก�รดำ�เนินง�นต�มโครงก�รเพิ่มประสิทธภิ�พก�รบริห�รจัดก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศกึษ�ประถม

ศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 บุคล�กรทุกคนในสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มีคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ ในก�รปฏิบัติง�น

อย่�งมีประสิทธิภ�พเพิ่มม�กขึ้น สถ�นศึกษ�มีก�รบริห�รจัดก�รศึกษ�ที่มีประสิทธิภ�พ และสำ�นักง�นเขตพื้นที่

ก�รศึกษ�ประถมศึกษ�ขอนแก่น เขต 1 ผ่�นเกณฑ์ก�รประเมินคุณภ�พต�มเกณฑ์ม�ตรฐ�นของสำ�นักง�นเขต

พื้นที่ก�รศึกษ�

เนินงาน


