
 

 
  



 

 
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 
(1 ตลุาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
 
 

 



 

ค าน า 
 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่อติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรและเป็นกำรเร่งรัด
กำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เป็นไปตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ โดยโครงกำรที่ปรำกฏในกำรรำยงำนนี้เป็นกำรด ำเนินงำน        
ในรอบท่ี 1 (ระยะเวลำ 1 ตุลำคม 2564 – 30 เมษำยน  2565) 
 
            ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ขอขอบคุณบุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำทุกท่ำนที่ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำภำยใต้โครงกำร        
ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร และโครงกำรตำมงบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรของส ำนักต่ำง ๆ ดังปรำกฏอยู่ในเอกสำรเล่มนี้ 
 
 
 
 
        กลุ่มนโยบำยและแผน 
                                                             ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2564 – 30 เมษายน 2565) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกแล้ว คงเหลือ 
1 ขับเคลื่อนงำนนโยบำยและแผน 130,000 128,480 31,520 
2 พัฒนำระบบบริหำรงบประมำณงบลงทุน ค่ำที่ดินและ

สิ่งก่อสร้ำง 
40,000 27,825 12,175 

3 ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนทั้งระบบ 30,000 14,200 15,800 
4 ประเมินคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรทดสอบระดับชำติ       

ขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
489,220 489,220 0 

5 โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ปีกำรศึกษำ 
2564 

0 0 0 

6 กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 

0 0 0 

7 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 20,000 19,620 380 
8 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  
เขต 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (เขตสุจริต) 

125,000 4,475 120,525 

9 นิเทศบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 290,660 75,600 215,060 
10 พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ

และทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
23,150 10,000 13,150 

11 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว PISA 15,850 0 15,850 
12 เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลใน

สถำนศึกษำ “โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม” 
26,000 10,500 15,500 

13 กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพกำรศึกษำ 

20,000 7,500 12,500 

14 โรงเรียนคุณภำพ 5 ดำว 20,000 0 20,000 
15 กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง          

สู่สถำนศึกษำ 
10,000 0 10,000 

16 กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำร      
จัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

33,740 0 33,740 

17 พัฒนำศักยภำพครูในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถพหุปัญญำ 

26,600 0 26,600 

18 เพ่ิมศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ           
ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 

30,000 0 30,000 

19 วำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูฯ 

14,000 0 14,000 

 



 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกแล้ว คงเหลือ 
20 กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอน กำรสอบคัดเลือก 

ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
90,000 77,880 12,120 

21 กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 

53,000 7,190 45,810 

22 เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจและพิธีมอบเครื่องรำช 
อิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 

12,000 11,280 720 

23 กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 2 ครั้ง (รอบ 1 เมษำยนและ 1 ตุลำคม) 

73,000 44,710 28,290 

24 พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ/บริหำรกำรศึกษำ 
สู่ควำมเป็นมืออำชีพ 

21,000 18,615 2,385 

25 กำรประกวดรำงวัลทรงคุณค่ำ สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

9,000 1,365 7,635 

26 เสริมสร้ำงพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเพ่ือประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ (PA) 

30,000 6,300 23,700 

27 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรนิเทศ อบรมพัฒนำ ครูผู้ช่วย  
สู่ครูมืออำชีพ 

34,000 6,600 27,400 

28 เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

80,000 0 80,000 

29 กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพผู้ปฏิบัติงำนให้ข้ำรำชกำร 
ต ำแหน่ง ธุรกำรโรงเรียน 

10,000 0 10,000 

30 พัฒนำเสริมสร้ำงคุณภำพและคุณค่ำซีวิตข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุ
รำชกำร เมื่อสิ้นปี 2565 

24,000 0 24,000 

31 กำรจัดตลำดนัดวิชำกำรโลกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 15,000 13,200 1,800 
32 ส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน          

ปีกำรศึกษำ 2565 
12,000 0 12,000 

33 ส่งเสริมและพัฒนำเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2565 

67,700 67,700 0 

34 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและ
กำรศึกษำทำงเลือก ปีกำรศึกษำ 2565 

8,000 0 8,000 

35 โครงกำรสนับสนุนและติดตำมกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำภำยใต้ชุดโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถำนศึกษำสังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

18,000 14,490 3,510 

 
 



 

ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกแล้ว คงเหลือ 
36 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ประจ ำปี 2565 
50,000 0 50,000 

37 สร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน 

30,000 0 30,000 

38 เพ่ิมประสิทธิภำพกิจกรรมสภำนักเรียน 30,000 0 30,000 
39 อบรมครูนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ สังกัด สพป.

ขอนแก่น เขต 1 
36,000 0 36,000 

40 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรพัฒนำคุณภำพอำหำรกลำงวัน 
ในโรงเรียน 

9,000 0 9,000 

41 KKzone1 Green and Clean Zero Waste 5,000 0 5,000 
42 กำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง

ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของ สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

30,000 976 29,024 

43 พัฒนำมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 14,400 480 13,920 
44 ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/

ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม-หน่วย/บุคลำกร สังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 

33,600 21,875 11,725 

45 กำรจัดงำนวันส ำคัญและงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ  20,000 11,400 8,600 
46 สื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 25,000 0 25,000 
47 ประชุมเชิงปฏิบัติปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2565 

10,000 0 10,000 

48 อบรมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนกำรใช้ระบบสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ AMSS++ 

12,000 0 12,000 

49 อบรมพัฒนำบุคลำกรหลักสูตร “กำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรสินทรัพย์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
(โครงกำรอบรมปฏิบัติกำรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำง) 

100,000 17,380 82,620 

50 ติดตำมตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณของ
สถำนศึกษำ 

30,000 9,600 20,400 

51 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนคุณภำพ
กำรศึกษำ 

120,000 48,800 71,200 

รวมงบประมาณ 2,455,920 1,167,261 1,318,659 
 

 
 
 



 

1. ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนงำนนโยบำยและแผน  
งบประมาณ  ที่ได้รับ 130,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 128,480 บำท งบประมำณคงเหลือ 31,520 บำท   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือทบทวนผลกำรด ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ 
  1.2 เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทำง และแนวทำงในกำร
พัฒนำหน่วยงำน 
  1.3 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน 
  1.4 เพ่ือให้หน่วยงำนมีกรอบในกำรวำงแผนและ
ตัดสินใจในกำรก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรงบประมำณ 
  1.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีถัดไป 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือรวบรวมข้อมูล ศึกษำ
สภำพหน่วยงำน นโยบำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่
เกีย่วข้อง จ ำนวน 40 คน  จ ำนวน 2 ครั้ง                                      
 2.2  ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 และก ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำ วิสัยทัศน์ กรอบแนวทำงกำร
ด ำเนินงำน ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ มำตรกำร เป้ำหมำย
กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนฯ โดยคณะท ำงำนจัดท ำ
แผนฯ จ ำนวน 60 คน ระยะเวลำ 2 วัน             
2.3 จัดท ำเล่มแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 
3. ผลการด าเนินงาน 
  3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำ 
พ.ศ. 2565 ที่สำมำรถใช้เป็นแนวทำงบริกำรจัดกำร 
ที่สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
  3.2 สถำนศึกษำ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำมำรถน ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 ใช้เป็นกรองแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร 
          อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร    
      ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 



 

2. ชื่อโครงการ  พัฒนำระบบบริหำรงบประมำณงบลงทุน ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  
งบประมาณ  ที่ได้รับ 40,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 27,825 บำท งบประมำณคงเหลือ 12,175 บำท   
 

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำ
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2566  
  1.2 เพ่ือให้กำรพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน 
รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566  เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และตรงตำม
สภำพควำมจ ำเป็นและขำดแคลน   
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือวิเครำะห์/กลั่นกรอง/
จัดท ำงบประมำณ/บันทึกข้อมูลกำรจัดตั้งงบประมำณ 
ปี พ.ศ.2566 
 2.2 ประชุมพิจำรณำจัดตั้งงบประมำณ ค่ำท่ีดินฯ
ปีงบประมำณ พ.ศ.2566 
3. ผลการด าเนินงาน 
   สพป.ขอนแก่น เขต 1 สำมำรถจัดตั้งงบประมำณ  
ปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้ำงให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ทันตำม
ก ำหนดเวลำ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และสภำพควำม
ขำดแคลนที่แท้จริง  ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสำมำรถ
บริหำรจัดกำรสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสม ปลอดภัยและ เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน ส่งผลต่อกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำของนักเรียน 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร 
          อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร    
      ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

3. ชื่อโครงการ  ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนทั้งระบบ  
งบประมาณ  ที่ได้รับ 30,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 14,200 บำท งบประมำณคงเหลือ 15,800 บำท   
 

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และเป็นแนวทำง
ในกำรจัดท ำสรุปรำยงำนผลกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน 
ขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำย 
สพฐ. ตัวชี้วัด แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
 1.2 เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำย
เสนอผู้ตรวจรำชกำรของกระทรวงศึกษำธิกำร 
  1.3 เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรตำม
แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีของส ำนักงำนเขต 
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 1.4 เพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนและจัดท ำรำยงำน
ประจ ำปี เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 1.5 เพ่ือน ำผลไปใช้ในกำรด ำเนินงำน ปรับปรุงและ
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในปีถัดไป 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  2.1 สรุปรวบรวมรำยงำน และจัดท ำรำยงำนผลกำร 
ด ำเนินงำนของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
  2.2 วิเครำะห์โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2565 และน ำโครงกำรเข้ำ และ
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ในระบบ eMENSCR 
  2.3 ติดตำม รำยงำนผลด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำร
ตรวจรำชกำรของ สป. รอบที่ 1 และผู้ตรวจรำชกำร
ของ สพฐ. 
  2.4 ประชุมติดตำม ประเมินผล และรำยงำน       
ตำมนโยบำย สพฐ. ตัวชี้วัดประจ ำปีงบประมำณ 
2565 
 3. ผลการด าเนินงาน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1 น ำผลไปใช้ในกำรด ำเนินงำนกำรปรับปรุง  
และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ในปีถัดไป  
 4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร    
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

4. ชื่อโครงการ  ประเมินคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรทดสอบระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
งบประมาณ  ที่ได้รับ 489,220 บำท เบิกเงินงบประมำณ 489,220 บำท   
 

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
   ๑.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู มีควำมรู้ควำมเขำ
ใจในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู้ 
   1.๒ ประเมินคุณภำพผู้เรียนจำกกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O -NET) 
   1.๓ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดให้สูงขึ้น 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 กำรประชุมคณะท ำงำน วำงแผนกำรด ำเนินงำน 
 2.2 ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพของผู้เรียน (O-NET) 
3. ผลการด าเนินงาน 
    3.1 ทดสอบควำมรู้และควำมคิดของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๖ และชัน้มัธยมศึกษำปีที่ ๓  
   3.2 น ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพกำร
เรียนกำรสอนของโรงเรียน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน
สูงขึ้น 
   3.3 เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใช้ในกำรประเมินผลกำร
เรียนรู้ของนักเรียนระดับชำติ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร 
      อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 



 

5. ชื่อโครงการ  โครงกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ปีกำรศึกษำ 2564 
    งบประมาณ  ที่ได้รับ 0 บำท เบิกเงินงบประมำณ 0 บำท   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือประเมินควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์         
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 1.2 เ พ่ือประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย        
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
 1.3 เพ่ือส่งเสริม พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้
ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์และควำมสำมำรถ        
ด้ำนภำษำไทยของผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำในสังกัดแจ้งควำม
ประสงค์เข้ำรับกำรทดสอบด้วยควำมสมัครใจ 
 2.2 ประชุมประธำนศูนย์เครือข่ำยเพื่อก ำหนดแนวทำง 
รำยละเอียด ในกำรด ำเนินกำรสอบร่วมกัน 
 2 .3 แต่ งตั้ ง คณะกรรมกำรระดับศูนย์ สอบ  และ
คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
 2.4 สนำมสอบจัดสอบตำมวันเวลำที่ก ำหนด (17-18 
มีนำคม 2565) 
 2.5 สนำมสอบรำยงำนผลกำรสอบนกัเรียนรำยบุคคลเขำ้
ในระบบ NT Access ตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
2.6  สพป.ขอนแก่น เขต 1 วิเครำะห์ สรุปผลกำรประเมิน
คุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 
2564 (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 
2.7 จัดท ำรำยงำน เผยแพร่ผลกำรประเมินให้สถำนศึกษำ 
และผู้ที่เก่ียวข้องทรำบ (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 
3. ผลการด าเนินงาน 
 กำรประเมินคุณภำพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
ปีกำรศึกษำ 2564 พบวำ่ ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละดำ้นคณติศำสตร์ ด้ำนภำษำไทย 
และผลรวมทัง้ 2 ด้ำน สูงกวำ่ระดับประเทศและระดบั
สังกัด (สพฐ.) 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร 
      อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 



 

 6. ชื่อโครงการ  กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  
                      ปีกำรศึกษำ 2564 
    งบประมาณ  ที่ได้รับ 0 บำท เบิกเงินงบประมำณ 0 บำท   
 

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
   เพื่อกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 ประชำสัมพันธ์ให้สถำนศึกษำในสังกัดแจ้งควำม
ประสงค์เข้ำรับกำรทดสอบด้วยควำมสมัครใจ 
 2.2 ประชุมประธำนศูนย์ เครือข่ำยเ พ่ือก ำหนด
แนวทำง รำยละเอียด ในกำรด ำเนินกำรสอบร่วมกัน 
 2.3 แต่งตั้ งคณะกรรมกำรระดับศูนย์สอบ และ
คณะกรรมกำรระดับสนำมสอบ 
 2.4 สนำมสอบจัดสอบตำมวันเวลำที่ก ำหนด (3-4 
มีนำคม 2565) 
 2.5 สนำมสอบรำยงำนผลกำรสอบนักเรียนรำยบุคคล
เข้ำในระบบ NT Access ตำมวันเวลำที่ก ำหนด 
 2.6 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
โดยส ำนักงำนทดสอบทำงกำรศึกษำ ประกำศผลสอบ
วันที่ 20 เมษำยน 2565 
 2.7 สพป.ขอนแก่น เขต 1 วิเครำะห์ สรุปผลกำร
ทดสอบชั้น ป.1 (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 
 3. ผลการด าเนินงาน 
    ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 ส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ผลกำร
ประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT) ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564 พบว่ำ ผลกำร
ประเมิน RT ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้ำนสูง
กว่ำระดับประเทศ และระดับสังกัด ส่วนรำยด้ำน สูงกว่ำ
ระดับประเทศ 1 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง 
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (RT)    
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2564  
 4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร 
      อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
  

 
 
 

 
 
 

 

 



 

7. ชื่อโครงการ  พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
    งบประมาณ  ที่ได้รับ 20,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 19,620 บำท คงเหลืองบประมำณ  380 บำท   
 

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.๑ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ของ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
 1.๒ เพื่อส่งเสริมและพัฒนำกำรปรับห้องเรียนปฐมวัยให้
ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยั 
 1.๓ เพื่อนิเทศ ติดตำม สนบัสนนุให้สถำนศึกษำสำมำรถน ำ
แนวคดิตำมนวตักรรมกำรจัดกำรศึกษำปฐมวยัสู่กำร
ปฏิบัติกำรจดัประสบกำรณ์ในห้องเรียนจริงได้อยำ่งมีคุณภำพ
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   วิธีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ปฐมวัย รูปแบบการนิเทศแบบผสมผสาน (Blended 
Supervision) SSI MODEL พื่ อ พั ฒ น า วิ ธี ก า ร จั ด
ประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยแบบร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ในสถานการณ์การแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (Covid-๑๙) 

 3. ผลการด าเนินงาน 
  3.1 กำรจัดท ำคู่มือ “ลูกรัก หนูท ำได้” ทุกนวัตกรรม 
เพื่อใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับเด็กปฐมวัยในชว่ง
สถำนกำรณ์ COVID – ๑๙ ในรูปแบบ On – Demand  
3.2 พัฒนำศักยภำพครูปฐมวัย 
   - ด ำเนินกำรตำมวงจรกำรศึกษำชัน้เรียน(Lesson 
Study) ในสถำนกำรณ์ปกติ Onsite  
  - นิเทศออนไลน์ ในสถำนกำรณ์ COVID - ๑๙  
3.3 เปิดห้องเรียนปฐมวัย 
  - ประชุมสะท้อนผล แลกเปลีย่นประเด็นกำรน ำ
นวัตกรรม “ลูกรัก หนูท ำได้” ไปใช้ และแนวทำงกำร
พัฒนำ ควำมต้องกำรของครู ผูป้กครอง ผ่ำนชุมชนกำร
เรียนรู้แห่งวิชำชีพ (PLC)  คัดเลอืกและน ำเสนอวิธปีฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
 - กิจกรรมเปิดห้องเรียนปฐมวัย (Open Class 
Childhood) และมอบป้ำยพระรำชทำนบำ้น
นักวิทยำศำสตร์น้อย และโล่เกียรติคุณ/เกียรติบัตรแก่
โรงเรียนและครูที่ผำ่นเกณฑ ์
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร 
         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
     ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 

   

 
 

  
 

 



 

8. ชื่อโครงการ  เสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ         
                     ขอนแก่นเขต 1 ปีงบประมำณ พ.ศ.2565 (เขตสุจริต) 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 125,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 4,475 บำท คงเหลืองบประมำณ 120,525 บำท   
 

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับมีจิตส ำนึกและ
พฤติกรรมที่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม 
  1.2 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีผลกำร
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
  1.3 เพ่ือเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีในองค์กร และ
สำธำรณชนเกิดควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรท ำงำน 
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 กิจกรรมประกำศเจตจ ำนงสุจริตของเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำสุจริต 
 2.2 กิจกรรมประชุม/เสวนา ทบทวน ถอดบทเรียน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ 
2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต1 
2.3 กิจกรรมเข้ำแถวเคำรพธงชำติแสดงเจตนารมณ์ใน
การป้องกันการทุจริต 
2.4 กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยให้กับ
บุคลำกรในหน่วยงำน 
 3. ผลการด าเนินงาน 
  3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีกำรประเมินด้ำน
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
  3.2 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมมีกำรประเมินด้ำน
ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

9. ชื่อโครงการ  นิเทศบูรณำกำรเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 290,660บำท เบิกเงินงบประมำณ 75,600บำท คงเหลืองบประมำณ 215,060 บำท   
 

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้บรรลุตำมนโยบำย 
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 1.๒ เพ่ือวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรนิเทศต้นแบบ 
 1.๓ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
สถำนศึกษำโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐำน 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.๑ ก ำหนดกรอบ/แนวทำง แผนนิเทศฯ ปี ๒๕๖๕ 
 2.2 ประชุมยกร่ำงแผนนิเทศ พิจำรณำแผน อนุมัติ
เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ 
 2.3 นิเทศ ติดตำม คุณภำพกำรศึกษำ ของ
สถำนศึกษำ และพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ของ
สถำนศึกษำโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐำน 
3. ผลการด าเนินงาน 
  3.๑ นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ ตำม
มำตรฐำนของหลักสูตร 
 3.๒ ครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
ตำมหลักสูตร แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 3.๓ สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำบรรลุตำมนโยบำย  
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

10. ชื่อโครงการ พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 23,150 บำท เบิกเงินงบประมำณ 10,000บำท คงเหลืองบประมำณ 13,150 บำท   
 

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.๑  เพ่ือพัฒนำศักยภำพครู  ด้ำนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
1.2 เพ่ือจัดประกวด  /แข่งขัน//แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  เพื่อพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
1.3 เพ่ือนิเทศ  ก ำกับติดตำม ประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัดในกำรด ำเนินงำน
จัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   ประชุมเชิงออนไลน์ เรื่อง พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ 
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑กิจกรรม กำร
จัดกำรเรียนรู้แบบ Active Learning และกำร
พัฒนำครูเตรียมควำมพร้อม PISA 2022 วันที่ 
14  มีนำคม 2565  
ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1  
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ครูได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
3.2 โรงเรียน มีเวที จัดประกวด  /แข่งขัน//
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 
3.3 โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ  ก ำกับติดตำม 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัดใน
กำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 
 
 

 

 
 

   

 

 
  



 

11. ชื่อโครงการ  กำรส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนว PISA 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 15,850 บำท เบิกเงินงบประมำณ 0 บำท คงเหลืองบประมำณ 0 บำท   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู มีควำมรูควำมเข
ำใจในกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนรู 
1.2 ครูมีทักษะในกำรออกขอสอบตำมมำตรฐำน
กำรเรียนรูและตัวชี้วัด 
1 .3 นัก เรี ยนสถำนศึกษำในสั งกัด ได้ รับกำร
เตรียมกำรทดสอบPISA 
1.4 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดใหสูงขึ้น 
1.5 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  ให้กับ
ครูผู้สอนด้ำนกำรวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
ตำมสัดส่วนพฤติกรรมกำรเรียนรู้ เตรียมสู่กำร
ประเมิน PISA 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  2.1 กำรเตรียมควำมพร้อมกำรประเมิน
สมรรถนะนักเรียนมำตรฐำนสำกล PISA 2022 
โดยกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร (ออนไลน์) ให้กับ
ครูผู้ดูแลระบบ PISA Style Testing โรงเรียนละ 
1 คน เพ่ือเตรียมควำมพร้อมนักเรียนรับกำร
ประเมินระดับนำนำชำติ และส่งเสริม พัฒนำให้ครู
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรประเมินตำมแนว 
PISA (PISA Style Testing) 
  2.2 นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยร้อยละ 100 สมัคร
เข้ำใช้งำนในระบบให้ PISA-STYLE ONLINE 
TESTING  
3. ผลการด าเนินงาน 
  3.1 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความฉลาดรู้ด้าน
การอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีความคิด
สร้างสรรค ์ครูสามารถจัดการเรียนรู้ วัดและ
ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบการประเมินผล
นานาชาติ PISA  
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 

 
 

 
 

 

  
 
 

 



 

12. ชื่อโครงการ  เสริมสร้ำงคณุธรรม จรยิธรรม และธรรมำภบิำลในสถำนศึกษำ “โรงเรียนวถิีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม” 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 26,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 10,500 บำท คงเหลืองบประมำณ 15,500 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด
พัฒนำตนเองตำมแนวทำงของโรงเรียนวิถีพุทธ/
โรงเรียนคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง  ยั่งยืน และมี
ประสิทธิภำพ 
  1.2 เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำและนักเรียนตระหนักรู้ เข้ำใจ และมี
กระบวนกำรคิด อย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่ง
คุณธรรมควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ มีควำมรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี  และภูมิใจในกำรท ำควำมดี  
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  2.1 ประชุมกรรมกำรคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ
ดีเด่น 
 2.2 ตรวจเอกสำรกำรประเมิน 
 2.3 ประเมินโรงเรียน 
 2.4 ค่ำรำงวัลโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้รับ
เลือก 
3. ผลการด าเนินงาน 
  สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรพัฒนำตำมแนวทำง
โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
ยั่งยืน2) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและนักเรียนตระหนักรู้ เข้ำใจ มีกระบวนกำร
คิด อย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่งคุณธรรมควำม
ดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ มีควำมรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ภูมิใจในกำรท ำควำมดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
อันดีงำม   
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

 
 

 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 



 

13. ชื่อโครงการ กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพกำรศึกษำ 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 20,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 7,500 บำท คงเหลืองบประมำณ 12,500 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือขยำยผลกำรใช้นวัตกรรมคุณภำพของ
สถำนศึกษำแกนน ำสู่สถำนศึกษำร่วมพัฒนำ 
 1.2 เพ่ือติดตำม ตรวจสอบผลกำรจัดกำรศึกษำสู่
กำรก ำหนดนโยบำยของเขตพ้ืนที่ฯ 
 1.๓ เพ่ือต่อยอดแนวทำงพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ บริบทส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ 
 1.๔ เพ่ือพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำร
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพ่ือกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำ 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 ด ำเนินกำรประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำย
ควำมร่วมมือเพ่ือเตรียมกำรและวำงแผนกำรพัฒนำ 
 2.๒ จัดประชุมและร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลง เรื่อง 
กำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยนวัตกรรมคุณภำพ
สถำนศึกษำ ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ฯ 
สถำนศึกษำแกนน ำ และสถำนศึกษำร่วมพัฒนำลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 2.3 ติดตำมและซักซ้อมโรงเรียนที่ประสงค์เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ระยะท่ี ๒ 
3. ผลการด าเนินงาน 
    สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัด
การศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและ
สามารถเป็นแบบอย่างเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
สถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 



 

14. ชื่อโครงการ   โรงเรียนคุณภำพ 5 ดำว 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 20,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ   0   บำท คงเหลืองบประมำณ   0 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือยกระดับคุณภำพโรงเรียนเทียบเท่ำโรงเรียน
ยอดนิยม และพัฒนำให้โรงเรียนมีคุณภำพทั้งด้ำน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำ และ
นักเรียนให้เป็นผู้น ำ มีทักษะด้ำนวิชำกำร มีคุณภำพด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี และมีทักษะตำม
ศตวรรษที่ 21 
 1.2 เพ่ือสร้ำงโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และ
ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ ให้เยำวชนเติบโตเป็น
พลเมืองดี มีทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ 
 1.3 เพ่ือพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ให้มีควำมพร้อมในทุกด้ำน  
 2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 สถำนศึกษำ ด ำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียน
คุณภำพ 5 ดำว 
 2.2 แจ้งสถำนศึกษำ เข้ำรับกำรประเมินกิจกรรมกำร
ด ำเนินงำนตำมโครงกำรโรงเรียนคุณภำพ  5 ดำว 
 2.3 นิเทศ ติดตำม กำรพัฒนำตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัด
ของโรงเรียนคุณภำพ 5 ดำว ของสถำนศึกษำในสังกัด
(บูรณำกำรเข้ำกับโครงกำรต่ำง ๆ ของศึกษำนิเทศก์ และ
สถำนศึกษำ) 
 3. ผลการด าเนินงาน 
   3.1 นักเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีผล
กำรทดสอบ O-Net, NT, RT มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ 
ระดับประเทศ สูงกว่ำระดับสังกัด สพฐ. และส่งเสริม 
และสนับสนุนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น 
  3.2 ผู้บรหิำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ผู้เรียนทุกคนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 
1 เป็นผู้น ำ มีทักษะด้ำนวิชำกำร มีคุณภำพด้ำน
คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี  และมีทักษะตำม
ศตวรรษท่ี 21 
  4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 



 

15. ชื่อโครงการ   กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 10,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ   0   บำท คงเหลืองบประมำณ   0 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้สถำนศึกษำทุกแห่งในสังกัด สำมำรถ
น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมให้สถำนศึกษำสำมำรถผ่ำนกำร
ประเมินสถำนศึกษำแบบอย่ำงกำรจัดกำรเรียนรู้
และกำรบริหำรกำรศึกษำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถำนศึกษำพอเพียง)  
 1.3 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำพอเพียงที่มีกำร
ขับเคลื่อนและบ่มเพำะอย่ำงต่อเนื่อง ยั่งยืนและ
สำมำรถเป็นแบบอย่ำงกำรขับเคลื่อนได้ ขอรับกำร
ประเมินเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   จัดหำ/รวบรวมเอกสำร สื่อกำรเรียนรู้ เพ่ือ
ส่งเสริมกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณำกำรในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
ของครูผู้สอน 
3. ผลการด าเนินงาน 
  3.1 ผู้บรหิำร ครู มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถบูรณำ
กำรในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกำร
บริหำรสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 3.2 นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์อยู่อย่ำงพอเพียงตำมที่หลักสูตรก ำหนด
ได้เต็มตำมศักยภำพของแต่ละบุคคล 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 



 

16. ชื่อโครงการ  กำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 33,740 บำท เบิกเงินงบประมำณ   0   บำท คงเหลืองบประมำณ   0 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือก ำหนดนโยบำย แผนกลยุทธ์ ในกำร
นิเทศ ติดตำม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 
 1.2 เพ่ือติดตำม ตรวจสอบคุณภำพและผลกำร
ปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน  
 1.3 เพ่ือน ำผลกำรติดตำมมำจัดท ำข้อมูล
สำรสนเทศและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยเกี่ยวกับ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ และน ำมำใช้ในกำร
ตัดสินใจวำงแผนพัฒนำ และปรับปรุงคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด 
1.4 เพ่ือรำยงำนผลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำศึกษำของ
สถำนศึกษำในสังกัดต่อหน่วยงำนและสำธำรณชน  
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
จัดประชุมวำงแผน ก ำหนดกรอบ/ ประเด็น / 
เครือ่งมือกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ, กำรสรุปผลกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น./         
รองผอ.สพป.ขก1/ประธำนกลุ่มเครือข่ำยฯ/
ศึกษำนิเทศก์ 
3. ผลการด าเนินงาน 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต  มีแนวทำงในกำรวำงแผนก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ
ที่ชัดเจนและเป็นระบบ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 



 

17. ชื่อโครงการ พัฒนำศักยภำพครูในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เพื่อเสริมสร้ำงให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถพหุปัญญำ 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 26,600 บำท เบิกเงินงบประมำณ   0   บำท คงเหลืองบประมำณ   0 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ให้นักเรียนมีควำมสำมำรถทำงพหุปัญญำ      
 1.2 เพ่ือเสริมสร้ำงโรงเรียนต้นแบบในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีควำมสำมำรถทำง
พหุปัญญำ   
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องในกำร
จัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำพหุปัญญำ 
 2.2 จัดท ำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำ
ควำมสำมำรถทำงพหุปัญญำ 
3. ผลการด าเนินงาน 
  3.1 โรงเรียนทุกโรงในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถทาง
พหุปัญญาให้กับนักเรียน 
 3.2 ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ความสามารถทางพหุปัญญาให้กับนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 3.3 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนของครูเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ 
ทางพหุปัญญา 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

18. ชื่อโครงการ  เพ่ิมศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 26,600 บำท เบิกเงินงบประมำณ   0   บำท คงเหลืองบประมำณ   0 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพครูในกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ให้นักเรียนมีควำมสำมำรถทำงพหุปัญญำ      
 1.2 เพ่ือเสริมสร้ำงโรงเรียนต้นแบบในกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ให้นักเรียนมีควำมสำมำรถทำง
พหุปัญญำ   
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 ๒.๑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน  
3. ผลการด าเนินงาน 
  ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหาของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19. ชื่อโครงการ  วำงแผนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเกลี่ยอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครู 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 14,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ   0   บำท คงเหลืองบประมำณ   0 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 ก ำหนดรูปแบบกำรวำงแผนก ำลังคนส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน 
สถำนศึกษำ  สังกัด สพป.ขก.1 
   1.2  สพป.ขก.1   และสถำนศึกษำน ำแผน
ก ำลังคนไปใช้บริหำรจัดกำร 
   1.3 เพ่ือให้อัตรำก ำลังคนสอดคล้องกับภำรกิจ
และปริมำณงำนท่ีมีในสถำนศึกษำเพ่ือสนับสนุน
ภำระกิจกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
   1.4  ก ำหนดอัตรำก ำลังคนให้เหมำะสม  และ
สร้ำงมำตรฐำนอัตรำก ำลังในสถำนศึกษำ         
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 วิเคราะห์ จัดท าข้อมูลอัตราก าลังข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.2 กิจกรรมต่ำง ๆ เริ่มด ำเนินกำรในไตรมำสที่ 
3 
3. ผลการด าเนินงาน 
   3.1  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 และสถำนศึกษำ มีอัตรำก ำลัง 
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด มีครูตำม
เกณฑ์ และตรงวิชำเอก  
  3.2  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถบริหำรจัด
กำรศึกษำได้ ท ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน นักเรียนมีผลกำรเรียน
สูงขึ้น 
 4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 

 



 

20. ชื่อโครงการ กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง ย้ำย โอนกำรสอบคัดเลือก ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 90,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 77,880 บำท คงเหลืองบประมำณ 12,120 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 

   2.    1.1 เพ่ือให้สถำนศึกษำมีอัตรำก ำลัง ข้ำรำชกำรครู
และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ ในสถำนศึ กษำ           
ครบตำมเกณฑ์อัตรำก ำลัง ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

          1.2 เ พ่ือให้สถำนศึกษำมีข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ตรงตำมควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำ   

   1.3 เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1  กำรคัดเลือกนักศึกษำทุนโครงกำรผลิตครู
เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 
 2.2  กำรย้ำยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่งครู ปี พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ผลิตครูระบบจ ำกัดรับในสำขำและพ้ืนที่ที่ขำด
แคลนและจะเป็นต่อกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ี สพฐ.ก ำหนด 
 3.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครูผู้ช่วย ที่มีคุณภำพ   
 3.3 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ต ำแหน่งครู ได้ย้ำยตำมค ำร้องขอย้ำย 
 3.4 สพท. มีระบบกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง 
ย้ำย โอน กำรสอบคัดเลือก ข้ำรำชกำรครูและ 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ยึดหลักธรรมำภิบำลในกำร
ด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้   
3.5 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ต ำแหน่งครู มีขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่  

 4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 



 

21. ชื่อโครงการ กำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ครูผู้ทรงคุณค่ำ 
      แห่งแผ่นดินและลูกจ้ำงชั่วครำว 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 53,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 7,190 บำท คงเหลืองบประมำณ 45,810 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกย้ำย โอน เลื่อนระดับ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ 38 ค.(2) ที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมควำมต้องกำร 
 1.2 เพ่ือด ำเนินกำรสรรหำ พนักงำนรำชกำร ครูผู้
ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน และลูกจ้ำงชั่วครำวที่มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ  ปฏิบัติงำน แทนต ำแหน่งที่ว่ำงที่ได้รับ
กำรจัดสรร 
 1.3  เพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนอัตรำก ำลังในสังกัด 
 1.4  เพื่อส่งเสริม และสร้ำงขวัญก ำลังใจให้แก่
บุคลำกรในสังกัด ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนมี
ประสิทธิภำพ  
และมีคุณภำพ 
 1.5  เพื่อให้โรงเรียนสำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนได้
เต็มศักยภำพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน  

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  2.1  สพฐ. จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นค่ำตอบแทนกำรจ้ำงอัตรำจ้ำงครู    
ผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 
  2.2  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประชุมจัดสรรอัตรำ        
ให้โรงเรียนในสังกัด 
  2.3  สพป.ขอนแก่น เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรคัดเลือกอัตรำจ้ำงโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำ
แห่งแผ่นดิน  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
3. ผลการด าเนินงาน 
  อัตรำจ้ำงโครงกำรครูผู้ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ผ่ำนกำรคัดเลือก  
จ ำนวน  3 รำย  
 4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 



 

22. ชื่อโครงการ  เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจและพิธีมอบเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมำลำ 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 12,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 11,280 บำท คงเหลืองบประมำณ 720 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำร ได้รับ  พระรำชทำน 
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตำมท่ีเสนอขอ 
 1.2 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนรำชกำรมีควำมภำคภูมิใจ  

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  2.1 จัดประชุมคณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติ       
ผู้เสนอขอพระรำชทำนฯ 
  2.2 สพฐ.แจ้งจัดสรรเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และ
ก ำหนดกำรในกำรไปตรวจรับ 
 2.3 แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เดินทำงไปตรวจรับเครื่องรำช 
อิสริยำภรณ์ 
3. ผลการด าเนินงาน 
   ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับพระรำชทำนเครื่องรำช 
อิสริยำภรณ์ ครบทุกท่ำนที่ขอและมีคุณสมบัติ ตำม
หลักเกณฑ์และวิธีกำร มีขวัญและก ำลังใจส่งผลต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
เป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล มีควำมภำคภูมิใจในตนเอง 
และมีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
 4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23. ชื่อโครงการ กำรเลื่อนเงินเดือนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 2 ครั้ง (รอบ 1 เมษำยน และ 1 ตุลำคม) 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 73,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 44,710 บำท คงเหลืองบประมำณ 28,290 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำร 

ปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
มีควำมม่ันใจในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใส เป็น
ธรรม สำมำรถตรวจสอบได้ 
1.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนเลื่อนเงินเดือน 
ของข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ลูกจ้ำงประจ ำ ให้กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร 
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และ 
ก.ค.ศ.ก ำหนด 
1.3  เพ่ือให้ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเลื่อนเงินเดือนของสถำนศึกษำ          
มีควำมรู้ควำมควำมเข้ำใจใน กฎ ระเบียบ  

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำนเลื่อนเงินเดือนให้
สอดคล้องกับปฏิทินตำมแนวปฏิบัติ ของ สพฐ. 
 2.2 ตรวจสอบจ ำนวนมีตัวของข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ณ วันที่  1 มีนำคม 2565            
พร้อมจัดท ำบัญชีสรุปส่ง สพฐ  
 2.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลกำรปฏิบัติงำน ต ำแหน่งผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
ผู้บังคับบัญชำ/คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน 
ระดับสถำนศึกษำ ด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของข้ำรำชกำรในสังกัด และจัดท ำบัญชีแสดงผลกำร
เลื่อนเงินเดือนตำมวงเงินที่ได้รับจัดสรร  
3. ผลการด าเนินงาน 
  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ลูกจ้ำงประจ ำ ในสังกัดได้รับกำรเลื่อนเงินเดือนตำม
กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ อย่ำงเป็นธรรมตำมหลักธรรมำ 
ภิบำล ไม่มีกำรร้องเรียนใด ๆ ทั้งสิ้น 
 4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 



 

24. ชื่อโครงการ พัฒนำศักยภำพผู้บริหำรสถำนศึกษำ/บริหำรกำรศึกษำ สู่ควำมเป็นมืออำชีพ 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 21,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 18,615 บำท คงเหลืองบประมำณ 2,385 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
ภารกิจด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณด้านการบริหาร   
งานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป 
 1.2 เพ่ือให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีสมรรถะสูง  มี
ศักยภำพในกำรบริหำรงำนที่สอดคล้องกับควำม
เปลี่ยนแปลงของสภำพสังคมเศรษฐกิจ และกำรเมืองทั้ง
ภำยในและต่ำงประเทศท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงค่อนข้ำง
รวดเร็ว 
 1.3 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้  และ
ประสบการณ์ ศักยภาพ และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
เป็นระบบผ่านการประเมินสัมฤทธิ์ผลของคณะกรรมการ
การประเมิน 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 กำรนิเทศ ติดตำม กำรให้ค ำแนะกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่  ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
2.2 กำรนิเทศ  ติดตำม  กำรให้ค ำแนะกำรปฏิบัติงำนใน
หน้ำที่ ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
2.3 กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่  
ต ำแหน่ง  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
2.4  กำรประเมินสัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่  
ต ำแหน่ง  รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
3. ผลการด าเนินงาน 
   ผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำ  เป็น
ผู้ปฏิบัติงำนในหน้ำที่  ได้ตำมภำระงำน  ทั้ง 4 งำน  
ได้แก่ กำรบริหำรงำนวิชำกำร  กำรบริหำรงบประมำณ  
กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรส่งเสริมวินัย กำรรักษำวินัย  
กำรบริหำรงำนทั่วไป  และงำนนโยบำยของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

   
 
 

 

 



 

25. ชื่อโครงการ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ. (OBEC AWARDS),ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 9,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 1,365 บำท คงเหลืองบประมำณ 7,635 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริม
บุคลำกรภำยในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  1 ที่มีผลงำนยอดเยี่ยม
และมีควำมประพฤติในกำรครองตน ครองคน  ครองงำน   
1.2 เป็นแบบอย่ำงท่ีดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลใน
วิชำชีพและสังคม  รวมทั้งเสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับ
บุคลำกรในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน   
1.3 ยกย่องหน่วยงำนและสถำนศึกษำที่สำมำรถท ำ
หน้ำที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และเป็นตัวอย่ำงที่ดี 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  ด ำเนินกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ใน
ปีงบประมำณ 2564  ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 
1 – 5  โดยส่งผลกำรคัดเลือกเข้ำร่วมคัดเลือกระดับ
จังหวัด จ ำนวน 3 คน 
3. ผลการด าเนินงาน 
    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 
1 ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้มีโอกำสแสดงผลงำน
ทำงวิชำกำร ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ มีเวทีให้
โอกำสได้แข่งขัน คัดเลือก ได้มีผลผลติใหม่ ๆ หรือ
นวัตกรรมใหม่ ที่ท ำให้นักเรียนได้รับจำกผลกำรพัฒนำ
ตน พัฒนำงำนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
คุณครูมีผลกำรปฏิบัติงำน สำมำรถน ำมำประกอบกำรขอ
วิทยฐำนะให้สูงขึ้นได้. 
 4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 



 

26. ชื่อโครงการ เสริมสร้ำงพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะ (PA) 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 30,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 6,300 บำท คงเหลืองบประมำณ 23,700 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจในกำรประเมินต ำแหน่ง และสำมำรถ
ออกแบบภำระงำนในหน้ำที่ให้ตรงกับต ำแหน่ง  
วิทยฐำนะ และข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน  (PA) 
 1.2 บูรณำกำรจัดกำรเรียนกำรอนในรูปแบบ
หลำกหลำย มีแนวทำงและประสบกำรณ์ กำรจัดกำร
ศึกษำ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือ
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำ
งำน (Performance Ageement : PA ) ได้อย่ำงถูกต้อง   

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  2..1 จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรให้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ ในกำรจัดท ำข้อตกลงฯ 
 2.2 จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำข้อตกลงในกำร
พัฒนำงำน 
 2.3 จัดท ำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน 
 2.4 ประชุมคณะท ำงำนรำยงำนกำรด ำเนินงำนกำร
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรขับเคลื่อนนโยบำยจุดเน้น 
สพฐ. และนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
ศึกษำธิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับ
กำรรำยงำนติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งผู้บริหำรกำรศึกษำ 
สังกัด สพฐ.   
3. ผลการด าเนินงาน 
    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำร
พัฒนำ น ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรพัฒนำ  
โดยได้วิเครำะห์ สังเครำะห์ แล้วน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อสถำนศึกษำ และองค์กร ส่งผล
ต่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 
 4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 

 



 

27. ชื่อโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติกำรนิเทศ อบรมพัฒนำ ครูผู้ช่วย สู่ครูมืออำชีพ  
    งบประมาณ ที่ได้รับ 34,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ  6,600 บำท คงเหลืองบประมำณ 27,400 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมและเพ่ิมพูน
ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทักษะ  เจตคติ  และ
บุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย  ให้เป็นผู้ปฏิบัติงำน        
ในวิชำชีพ  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  1.2  เพ่ือเป็นเสริมสร้ำงเครือข่ำย ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
กำรสอน 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  จัดอบรมพัฒนำครูผู้ช่วยออนไลน์ กิจกรรม ดังนี้ 
    - กำรวำงแผนและกำรสร้ำงวินัยด้ำนกำรเงินและกำร
ออมเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินครู  
   - ควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำชีพ 
   - ทักษะกำรสอนแบบออนไลน์ อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ในสถำนกำรณ์โควิด 19 
   - จิตวิญญำณควำมเป็นครู 
3. ผลการด าเนินงาน 
  3.1 ผู้ เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ เป็นผู้ปฏิบัติงำนได้
มำตรฐำนคุณภำพงำน  และตำมมำตฐำนวิชำชีพ   
  3.2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ เป็นผู้ปฏิบัติตนได้ตำม
จรรยำยบรรณวิชำชีพ 
  3.3 ผู้เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำ เป็นผู้ปฏิบัติตน เป็น
พลเมืองทีด่ีตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 3.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่สูงขึ้น 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

28. ชื่อโครงการ  เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรใน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1  
    งบประมาณ ที่ได้รับ 80,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 13,688 บำท คงเหลืองบประมำณ 66,312 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 กำรปรับปรุง พัฒนำตนเองและกระบวนกำรท ำงำน 
 1.2 เพ่ือให้บุคลำกรได้รับพัฒนำสมรรถนะอย่ำง
ต่อเนื่อง  มีศักยภำพ  และสำมำรถดึงศักยภำพ    
ของตนเองมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 1.3 เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเทคนิค
วิธีกำรของกำรบริกำรที่ดี  และสำมำรถน ำควำมรู้         
ไปปรับปรุงในกำรให้บริกำรแก่บุคลำกรในสังกัดได้เป็น
อย่ำงดี 
 1.4 เพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
ในกำรท ำงำนซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 
 1.5 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรัก สำมัคคีระหว่ำงบุคลำกรใน
หน่วยงำน 
 1.6 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงองค์กรและบุคลำกร 
 1.7 สอดคล้องกับนโยบำยและตัวชี้วัดของ สพฐ. 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  2.1 รับมอบนโยบำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน
ปีงบประมำณ  2565  เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำน 
  2.2 กิจกรรมสร้ำงควำมสัมพันธ์ บุคลำกรใน สพป.
ขอนแก่น เขต  1 
  2.3 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  เข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ิมสมรรถนะเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ผู้ปฏิบัติงำน ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคลให้มีประสิทธิภำพ
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจ ำปี พ.ศ. 2565   
3. ผลการด าเนินงาน 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
พัฒนา น าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา  โดยได้วิเคราะห์  
สังเคราะห์ แล้วน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง          
ต่อผู้เรียน ต่อสถานศึกษา และองค์กร ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการศึกษา  เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

29. ชื่อโครงการ  กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร ต ำแหน่ง ธุรกำรโรงเรียน  
    งบประมาณ ที่ได้รับ 10,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ  0  บำท คงเหลืองบประมำณ 10,000  บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของ
กำรจัดกำรงำนธุรกำร 
  1.2 เพ่ือให้กำรจัดระบบงำนธุรกำร  และกำรวิเครำะห์
ปัญหำในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  1.3 เพ่ือสร้ำงทัศนคติ และวิธีคิดในกำรท ำงำนให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนธุรกำร 
  1.4 เพ่ือเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนใน
บทบำทหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติงำนให้รำชกำร  ต ำแหน่งธุรกำร
โรงเรียน  เพ่ือให้ภำรกิจงำนของส ำนักงำนเขต   
  1.5 พ้ืนที่กำรศึกษำบรรลุตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   ด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 4 
3. ผลการด าเนินงาน 
   ด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 4 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
     ยังไม่ด ำเนินกำร 
         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30. ชื่อโครงการ  พัฒนำเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
      ลูกจ้างประจ าที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 24,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ  0 บำท คงเหลืองบประมำณ  0   บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจ แก่ข้ำรำชกำรครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ และเกิด
ควำมรู้สึกภำคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ 

1.2 สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงข้ำรำชกำรครู  
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ สังกัด 
สพป.ขอนแก่น เขต 1  
  1.3 สร้ำงเสริมคุณภำพและคุณค่ำชีวิตของข้ำรำชกำร
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจ ำ  

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   ด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 4 
3. ผลการด าเนินงาน 
    ด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 4 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
     ยังไม่ด ำเนินกำร 
         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31. ชื่อโครงการ  กำรจัดตลำดนัดวิชำกำรโลกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 15,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 13,200 บำท คงเหลืองบประมำณ 1,800 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนที่จบกำรศึกษำภำคบังคับ
เรียนต่อจนจบกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ตระหนักและ
กระตือรือร้นเตรียมกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3        
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรเลือก
อำชีพ สำมำรถเลือกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ และมีรำยได้
ระหว่ำงเรียน โดยให้เลือกอำชีพที่เหมำะสมกับนักเรียน
และโรงเรียน 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  จัดตลำดนัดวิชำกำรโลกอำชีพเพ่ือกำรมีงำนท ำ ปี
กำรศึกษำ 2564 สพป.ขอนแก่น เขต 1 วันที่ 24 – 
25 มีนำคม พ.ศ. 25654 ณ ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบ
และตำมอัธยำศัยอ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
จ ำนวน 13 โรงเรียน จ ำนวนครูแนะแนว 13 คน 
จ ำนวนนักเรียน 78 คน รวม 91 คน   
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ครูแนะแนวและนักเรียนมีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในโลกอำชีพเพ่ิมข้ึน นักเรียนได้แนว
ทำงกำรมีงำนท ำตำมควำมสนใจของนักเรียน และ
วิเครำะห์ตนเองเพ่ือกำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพตำม
ศักยภำพของตนเองไดโ้ดยมีครูแนะน ำของแต่ละโรงเรียน
แนะแนวและให้ควำมช่วยเหลือ 
3.2 ผลกำรด ำเนินงำนของกิจกรรมนี้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร ครูแนะแนว
และนักเรียนมีสนใจและตระหนักที่จะเรียนรู้เพ่ือที่จะ
เพ่ิมประสบกำรณในโลกอำชีพเพ่ือมีงำนท ำตำมควำม
สนใจของนักเรียน และสำมำรถวิเครำะห์ตนเองเพ่ือ
กำรศึกษำต่อและประกอบอำชีพตำมศักยภำพของตนเอง 
ลดพฤติกรรมเสี่ยงด้ำนยำเสพติดและลดอัตรำออก
กลำงคัน 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
     ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

32. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนำกำรด ำเนินงำนกำรรับนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 
    งบประมาณ ที่ได้รับ 12,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 0  บำท คงเหลืองบประมำณ  0  บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือส ำรวจข้อมูลส ำมะโนประชำกรเด็กในวัย
เรียน ปีกำรศึกษำ 2565 ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1   
 1.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำค
บังคับ ได้เข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงเสมอภำค  
 1.3 เพ่ือด ำเนินกำรวำงแผนกำรรับนักเรียน ปี
กำรศึกษำ 2565 ให้เกิดประสิทธิภำพ  

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  2.1 กิจกรรมย่อย ด ำเนินกำรติดตำมเด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลำงคัน  ในระบบพำน้องกลับมำเรียน  
จ ำนวน 106 คน จำก 54 โรงเรียน ตำมข้อมูลที่ได้รับ
จำก สพฐ. และ กสศ. ติดตำมครบทั้ง 106 คน  
  2.2 ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำน “พำน้อง
กลับมำเรียน” ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ประสำนงำน พำน้องกลับมำ
เรียน  และแจ้งสถำนศึกษำด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์
ประสำนงำนพำน้องกลับมำเรียน ระดับสถำนศึกษำ 
พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำศูนย์ประสำนงำน
พำน้องกลับมำเรียน 
  2.3 แจ้งโรงเรียนด ำเนินกำรติดตำมเด็กตกหล่นและ
เด็กออกกลำงคัน กรณีตัวอย่ำง และให้รำยงำน สพป.
ขอนแก่น เขต 1       
3. ผลการด าเนินงาน 
   นักเรียนได้เข้ำเรียน และได้รับกำรช่วยเหลือตำมท่ี
ต้องกำร และได้รับกำรส่งต่อไปยังหน่วยงำนกำรศึกษำ
อ่ืนหรือหน่วยงำนด้ำนอำชีพ ตำมท่ีต้องกำรได้พัฒนำ
ตนเองตำมศักยภำพ ได้ศึกษำในสำขำวิชำหรือตำมที่
ต้องกำร มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชีวิต
ต่อไป 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

33. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนำเด็กท่ีมีควำมสำมำรถพิเศษ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
    งบประมาณ ที่ได้รับจำก สพท. 43,000 บำท ได้รับจัดสรร จำก สพฐ. 17,600 บำท ได้รับจัดสรร 
    จำก สสวท. 26,400 บำท รวมงบประมำณ 87,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 51,660 บำท  
    คงเหลืองบประมำณ 35,340 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือเสริมสร้ำงอัจฉริยภำพผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถ
ด้ำนคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์ควบคู่กับกำรพัฒนำ
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
1.2 เพ่ือใช้กระบวนกำรแข่งขันทำงวิชำกำรระดับ
นำนำชำติเป็นสื่อกลำงสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำร 
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงต่อเนื่องและพัฒนำเนื้อหำสำระให้มีควำม
ทันสมัยเท่ำทันมำตรฐำนสำกล 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  2.1 จัดสอบทำงวิชำกำร ระดับนำนำชำติ ประจ ำปี 
พ.ศ.2565 รอบแรก ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ในวันที่ 
24 เมษำยน 2565  ณ โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น           
มีนักเรียนเข้ำสอบแข่งขัน จ ำนวน 457 คน จำก 12 
โรงเรียน จังหวัดขอนแก่น 
  2.2 จัดสอบแข่งขันโครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำง
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
ด ำเนินกำรสอบในวันที่ 30 เมษำยน 2565 ณ โรงเรียน
อนุบำลขอนแก่น มีนักเรียนเข้ำสอบแข่งขัน จ ำนวน  
198 คน จำก 15  โรงเรียน ในจังหวัดขอนแก่น   
3. ผลการด าเนินงาน 
   นักเรียนที่เข้ำสอบทั้งสองโครงกำรได้รับควำมรู้ ในวิชำ
วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ ได้พัฒนำตนเองเต็มตำม
ศักยภำพ เพ่ือกำรพัฒนำต่อยอดต่อไป 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

ภาพกิจกรรมการจัดสอบ โครงการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ รอบแรก 

 
 

 
ภาพกิจกรรมการสอบโครงการพัฒนาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ 

 
 

 
   

 



 

34. ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรศึกษำทำงเลือก ปีกำรศึกษำ 2565 
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 10,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 0 บำท คงเหลืองบประมำณ 0 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้กำรศึกษำเป็นไปตำมมำตรำ 12 ตำม 
พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545    
 1.2 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจส่งเสริมสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรศึกษำทำงเลือก 
 1.3 เพ่ือพัฒนำยกระดับควำมก้ำวหน้ำของกำรจัด
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยและกำรศึกษำทำงเลือก 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้รับหนังสือยื่นขออนุญำตจัด
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดยครอบครัว จำกผู้ขออนุญำตจัด
กำรศึกษำ จ ำนวน  7  บ้ำนเรียน  และด ำเนินกำรด้ำน
เอกสำรเสนอไปยังศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น และได้
บ้ำนเรียนได้รับอนุญำตจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโดย
ครอบครัว จ ำนวน 7 บ้ำนเรียน 
3. ผลการด าเนินงาน 
   ผู้เรียนได้รับกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนโดยครอบครัว
ที่เป็นไปตำมศักยภำพ ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำ ได้
พัฒนำตนเองเต็มตำมศักยภำพ และที่ตรงกับควำม
ต้องกำรของตนเอง ตำมแผนกำรจัดกำรศึกษำที่บูรณำ
กำรของหลักสูตรแกนกลำงและหลักสูตรส ำหรับ
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35. ชื่อโครงการ  สนับสนุนและติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ภำยใต้ชุดโครงกำรจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564  
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 18,000บำท เบิกเงินงบประมำณ 14,490 บำท คงเหลืองบประมำณ 3,510 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
   ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้รับผิดชอบงำนระบบ
ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนของสถำนศึกษำทุกแห่ง 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 รับทรำบนโยบำยและแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ         
ที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 
สำมำรถปฏิบัติตำมเอกสำรคู่มือกำรด ำเนินงำนระบบ      
คัดกรองปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนและคู่มือกำรรับ
เงินอุดหนุนส ำหรับนักเรียนยำกจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
ตลอดจนติดตำมกระบวนกำรคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบ
ข้อมูล และกำรใช้จ่ำยเงินของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 2564   

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
             ด ำ เนินกิจกรรมกำรประชุมเชิ งปฏิบัติกำรกำร

ด ำ เนิ น งำนระบบปั จจั ย พ้ืนฐำนนั ก เ รี ยนยำกจน                
ปีกำรศึกษำ 2564 ผ่ำนโปรแกรม Zoom Cloud 
Meetings โดยให้ทุกคนที่เข้ำร่วมกำรประชุมฯ ท ำ Pre-
TEST และ POST- TEST ซึ่ งผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมที่ท ำ 
POST-TEST ผ่ำนตำมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดจะได้รับ
เ กี ย ร ติ บั ต ร จ ำ ก ส ำ นั ก ง ำน เ ข ต พ้ื นที่ ก ำ ร ศึ ก ษ ำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
   โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 เข้ำใจนโยบำยและแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนมำกข้ึน และด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำท่ีขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยำกจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนได้อย่ำงถูกต้อง
และครบถ้วน 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

36. ชื่อโครงการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประจ ำปี 2565  
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 50,000บำท เบิกเงินงบประมำณ 0 บำท คงเหลืองบประมำณ 50,000  บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน เขต 1  ด ำเนินงำน
ตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรตำมระเบียบส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ว่ำด้วย 
สวัสดิกำรเพ่ือช่วยเหลือข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและนักเรียน พ.ศ. 2561    
 2.2 แต่งตั้ งคณะกรรมกำรบริหำรสวัสดิกำรเ พ่ือ
ช่วยเหลือข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
นักเรียน พ.ศ. 2561 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 
มกรำคม 2565)      
 2.3 ด ำเนินกำรเสนอเพ่ือขออนุมัติเงินช่วยเหลือตำม  
ระเบยีบฯ เมื่อได้รับรำยงำนจำกโรงเรียนในสังกัด 

  2.4 ศูนย์เฉพำะกิจและคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 พร้อมด้วยนักจิตวิทยำโรงเรียน 
ประจ ำ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ลงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนโรงเรียนตำมภำรกิจและหน้ำที่ที่ ได้ รั บ
มอบหมำย      

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
           3.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้รับกำร
ส่งเ    สนับสนุน ส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนระบบดูแล 
        ช่วยเหลือนักเรียนลดอัตรำกำรหลุดออกจำกระบบกำร 
        กำรศึกษำ 
   โรง   3.2 โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้รับกำร
ส่งเ    ส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเร  นักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
         ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

37. ชื่อโครงการ  สร้ำงจิตส ำนึกและควำมรู้ในกำรผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่ำงยั่งยืน  
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 30,000บำท เบิกเงินงบประมำณ 0 บำท คงเหลืองบประมำณ 0  บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด ำเนินกำรตำม
นโยบำยและจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ ที่ถูกต้องและสร้ำง
จิตส ำนึกกำรผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
น ำไปปฏิบัติใช้ที่บ้ำนและชุมชน เช่น กำรส่งเสริมอำชีพ 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 1.2 เพ่ือกำรลดใช้สำรเคมีจำกปุ๋ยและยำฆ่ำแมลง      
กำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงำน 
 1.3 เพ่ือลดปริมำณขยะและมีกำรส่งเสริมคัดแยกขยะ
ในชุมชนเพ่ือลดปริมำณคำร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
 1.4 กำรบูรณำกำรเรื่องกำรจัดกำรคัดแยกขยะแบบ 
มีส่วนร่วมและกำรน ำขยะมำใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรก 
ในสำระกำรเรียนรู้ที่เก่ียวข้อง นักเรียนได้เรียนรู้จำก
แหล่งเรียนรู้  

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   ด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 3 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
           ด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 3 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
      ยังไม่ด ำเนินกำร 
          อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38. ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภำพกิจกรรมสภำนักเรียน  
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 30,000บำท เบิกเงินงบประมำณ 0 บำท คงเหลืองบประมำณ 30,000  บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 ๑.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำงำนสภำนักเรียนในโรงเรียน 
และขับเคลื่อนงำนสภำนักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 1.๒ เพ่ือพัฒนำนักเรียนแกนน ำให้ได้เรียนรู้บทบำท
หน้ำที่ตำมหลักวิถีประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงควำมเป็นไทย มีคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมำภิบำล มีวินัย เคำรพกฎ กติกำ 
ด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกัน
อย่ำงมีควำมสุข  
 1.๓ ส่งเสริมให้ ครู ผู้รับผิดชอบงำนสภำนักเรียน ให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรท ำงำนอย่ำงถูกต้องและ
ต่อเนื่อง  

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   ด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 3 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
           ด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 3 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
      ยังไม่ด ำเนินกำร 
          อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

39. ชื่อโครงการ  อบรมครูนักจิตวิทยำประจ ำสถำนศึกษำ สังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1   
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 36,000บำท เบิกเงินงบประมำณ 0 บำท คงเหลืองบประมำณ 36,000  บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรขับเคลื่อนและพัฒนำงำน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดขึ้นอย่ำงมีระบบ 
 1.2 เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในฐำนะนักจิตวิทยำ
โรงเรียนประจ ำสถำนศึกษำ 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   ด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 3 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
           ด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 3 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
      ยังไม่ด ำเนินกำร 
          อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 
 

 

 

 

40. ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรพัฒนำคุณภำพอำหำรกลำงวันในโรงเรียน   
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 9,000บำท เบิกเงินงบประมำณ 0 บำท คงเหลืองบประมำณ 9,000 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนครูผู้รับผิดชอบโครงกำร
อำหำรกลำงวันในโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School 
Lunch ในกำรจัดส ำรับอำหำรกลำงวันในโรงเรียนให้มี
คุณภำพ 
  1.๒ เพ่ือนิเทศ ติดตำมโรงเรียนในกลุ่มเป้ำหมำย        
ที่ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกกองทุนเพ่ือโครงกำร
อำหำรกลำงวัน ด ำเนินงำนตำมโครงกำร มีผลผลิตและ
ผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
   ด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 3 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
           ด ำเนินกิจกรรมในช่วงไตรมำสที่ 3 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
      ยังไม่ด ำเนินกำร 
          อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 
         ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 
 

 

 



 

41. ชื่อโครงการ  KKzone1 Green and Clean Zero Waste   
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 5,000บำท เบิกเงินงบประมำณ 0 บำท คงเหลืองบประมำณ 5,000 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพื่อให้ สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีสภำพแวดล้อม
สวยงำมเป็นส ำนักงำนสีเขียว และปลอดขยะ  Green 
and Clean  and  Green Office 
 1.2 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกที่ดีแก่ข้ำรำชกำรทุกคน
ในสังกัดและผู้มำติดต่อรำชกำร ในกำรรักษำควำมสะอำด 
สิ่งแวดล้อม 
 1.3  เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนในสังกัดและผู้มำติดต่อรำชกำร
มีระเบียบวินัยในกำรทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกประเภท 
 1.4 เพ่ือให้บุคลำกรทุกคนในสังกัด ตระหนักที่จะพัฒนำ
ตนเองและสภำพแวดล้อมให้น่ำอยู่อย่ำงต่อเนื่องและเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของบุคลำกรในส ำนักงำน 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  2.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนและประสำนงำนที่เกี่ยวข้อง   
  2.2 ประกำศเจตนำรมณ์กำรคัดแยกขยะมูลฝอย       
ในหน่วยงำนภำครัฐ 
  2.3 ด ำเนินโครงกำรปุ๋ยหมักจำกเศษวัสดุอินทรีย์  
ด ำเนินกำรโดยกำรกวำด เก็บ ใบไม้บริเวณส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ลงบ่อปุ๋ยหมัก 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
  สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีควำมสะอำด ถูกสุขลักษณะ
มั่นคง แข็งแรงปลอดภัย สวยงำมทั้งอำคำรสถำนที่และ
ภูมิทัศน์ เป็นแบบอย่ำงให้กับสถำนศึกษำในสังกัดในกำร
จัดภูมิทัศน์ อำคำร สถำนที่ สมกับเป็นส ำนักงำน Clean 
and Green Office  บุคลำกรทุกคนในสังกัดและผู้มำ
ติดต่อรำชกำรมีศำลพระภูมิเจ้ำที่(ศำลตำ-ยำย) ที่สวยงำม 
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ ำส ำนักงำนคุ้มครองและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 



 

42. ชื่อโครงการกำรประเมินตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของ สพท.ปี 2565  
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 30,000บำท เบิกเงินงบประมำณ 976 บำท คงเหลืองบประมำณ 29,024  บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงในกำรปฏิรูป
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรและบทบำทภำรกิจ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในปัจจุบัน 
 1.2 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ใช้ประเมิน
ตนเองในกำรพัฒนำและกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
 2.1 ประชุม ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่ม/หน่วย และ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 2.2 แต่งตั้งคณะท ำงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
 2.3 ประชุมคณะท ำงำนผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ชี้แจง
รำยละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์กำรประเมินและแจ้งรอบระยะ 
เวลำในกำรรำยงำนตัวชี้วัดในแต่ละรอบรำยงำน 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1 ได้รำยงำนตัวชี้วัดตำมมำตรกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร จ ำนวน 15 ตัวชีว้ัด 
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ KRS เสร็จทันก ำหนดเวลำที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

43. ชื่อโครงการ พัฒนำมำตรฐำนส ำนกงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 14,400บำท เบิกเงินงบประมำณ 480 บำท คงเหลืองบประมำณ 13,920  บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ใช้ประเมิน
ตนเองในกำรพัฒนำกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มี
ควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1 ได้รำยงำนมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
จ ำนวน 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ 20 ประเด็นพิจำรณำ 
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  2.1 ประชุม ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่ม/หน่วย และ
เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
  2.2 แต่งตั้งคณะท ำงำนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
  2.3 ประชุมคณะท ำงำนผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ชี้แจง
รำยละเอียดตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมินและแจ้งรอบระยะ 
เวลำในกำรรำยงำนตัวบ่งชี้ในแต่ละรอบรำยงำน 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น 
เขต 1 ได้รำยงำนตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่ กำรศึกษำ จ ำนวน 3 มำตรฐำน 14 ตัวบ่งชี้ 52 
ประเด็นกำรพิจำรณำ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES 
เสร็จทันก ำหนดเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 

 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

44. ชื่อโครงการ ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ประธำนกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 33,600บำท เบิกเงินงบประมำณ 21,875 บำท คงเหลืองบประมำณ 11,725 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือชี้แจงนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินงำนของ
สพป.ขอนแก่น เขต 1 
  1.2 เพ่ือชี้แจงและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ สพป.
ขอนแก่น เขต 1 
 1.3 เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยน
และหำแนวทำงแก้ไขร่วมกัน   

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  ประชุมผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผอ.
กลุ่ม-หน่วย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 
2564  อำคำรเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบำลขอนแก่น  
  -  ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2565  
ผ่ำนโปรแกรม ZOOM 
 - การรับฟังรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." และการประชุม"
Morning Talk ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1  

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
  3.1 ผู้เข้ำประชุม มีควำมเข้ำใจในนโยบำยและแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
3.2 ผู้ เข้ำประชุม ได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
3.3 ผู้เข้ำประชุม ได้รับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แลกเปลี่ยนและหำแนวทำงแก้ไขกำรท ำงำนร่วมกัน  
 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 



 

45. ชื่อโครงการ  กำรจัดงำนวันส ำคัญและงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ  
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 20,000บำท เบิกเงินงบประมำณ 11,400 บำท คงเหลืองบประมำณ 8,600 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
ให้ยั่งยืนถำวรตลอดไป 
 1.2 เพ่ือแสดงออกถึงควำมสำมัคคีของบุคลำกรใน
หน่วยงำนและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนอื่น 
 1.3 เพ่ือให้บุคลำกรในส ำนักงำนได้ร่วมกิจกรรมวัน
ส ำคัญและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงำม 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
  2.1 รว่มงำนพิธีวันคล้ำยวันสวรรคตรัชกำลที่ 9 
  2.2 รว่มงำนพิธีวันปิยะมหำรำช 
  2.3 รว่มงำนพิธีวันพ่อแห่งชำติ 
  2.4 รว่มงำนพิธีวันที่ระลึกจอมพลสฤษธิ์  ธนะรัชย์ 
  2.6 รว่มงำนพิธีวันที่ระลึกรัชกำลที่ 3 /งำนวัน
ข้ำรำชกำรพลเรือน 
  2.7 รว่มงำนพิธีวันจักรี 
  2.8 งำนอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรำนต์ 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
    บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 มีควำมจงรักภักดีในสถำบันชำติ ศำสนำ 
แ ล ะ พ ร ะ ม ห ำ ก ษั ต ริ ย์  แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
ศิลปวัฒนธรรมไทย งำนรำชพิธี รัฐพิธีต่ำง ๆ ตลอดจน
ปฏิบัติตำมนโยบำยของรัฐบำล สืบสำนประเพณีไทยให้คง
อยู่ต่อไป 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 

 
 

 

 



 

46. ชื่อโครงการ  สื่อสำรและประชำสัมพันธ์  
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 25,000บำท เบิกเงินงบประมำณ  0   บำท คงเหลืองบประมำณ 25,000 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1 .1 เ พ่ือให้บุ คลำกรที่ มี ควำมเกี่ ยวข้ องกั บกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ให้ควำมร่วมมือสนับสนุน 
มีศรัทธำ ที่จะช่วยประสำนเกิดควำมเข้ำใจรวมทั้งมี
ควำมสัมพันธ์ อันดีในกำรจัดกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำ
อุดมศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
 1.2 เพ่ือเผยแพร่ข่ำวสำรกำรศึกษำและสิ่งที่น่ำรู้กิจกรรม
ดี เด่นของหน่วยงำน บุคลำกร โรงเรียนแก่บุคคล              
ที่เก่ียวข้อง ได้รับทรำบอย่ำงทั่วถึง 
1.3 เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน 
ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรศึกษำ และเปิดโอกำสได้มีโอกำส
ออกรำยกำร วิทยุ/โทรทัศน์ 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
    ด ำเนินกิจกรรมช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ร่วมบริจำค
โลหิต โดยผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ          
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และประชำชนผู้สนใจ    
ร่วมบริจำคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือชีวิตเพ่ือมนุษย์ที่รอรับกำร
รักษำ โดยเหล่ำกำชำดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์คลัง
เลือดกลำง โรงพยำบำลขอนแก่น ออกหน่วยเพื่อขอรับ
บริจำคโลหิตเคลื่อนที่ มีผู้ร่วมจำคทั้งสิ้น 93 รำย ได้โลหิต 
39,850 ซี.ซ.ี ณ หอประชุม 72 ปี ดร.ประภำ ภักดิโ์พธิ์ 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
    ผลงำน นวัตกรรม ผลส ำเร็จ กิจกรรม ของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  สถำนศึกษำกลุ่มสถำนศึกษำ นักเรียน 
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ได้เผยแพร่สู่
สำธำรณชนอย่ำงสม่ ำเสมอทำงเว็บไซต์กลุ่มเครือข่ำย
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ, ทำงเว็บไซต์  ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 และ
ช่องทำงสื่อต่ำง ๆ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 



 

47. ชื่อโครงการ  ประชุมเชงิปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน ปี พ.ศ.2565  
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 10,000บำท เบิกเงินงบประมำณ  0   บำท คงเหลืองบประมำณ 10,000 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
   1.1  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรควบคุมภำยในและแนวทำงในกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงที่
กระทรวงกำรคลัง ก ำหนดใหม่ 
   1.2  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
และโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลมำกข้ึน รวมทั้งกำรป้องกันหรือลดควำม
ผิดพลำดควำมเสียหำย กำรรั่วไหล กำรสิ้นเปลืองหรือ 
กำรทุจริตในหน่วยงำน ด้ำนควำมเชื่อถือได้ของรำยงำน
ทำงกำรเงินและด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
    เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดได้ 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
    เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดได้ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
     ยังไม่ด ำเนินกำร 
         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48. ชื่อโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนกำรใช้ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนฯ AMSS++ 
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 12,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ  0   บำท คงเหลืองบประมำณ 12,000 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือทบกำรกำรใช้ระบบ AMSS++ ของบุคลำกร      
ในสพป.ขอนแก่น เขต 1 ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถ 
ใช้ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำในกำรบริหำรจัดกำรงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และของสถำนศึกษำในสังกัดได้ดียิ่งขึ้น 
   1.2 เพ่ือให้บุคลำกรระดับสถำนศึกษำ มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและสำมำรถใช้ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำ AMSS++  ไปใช้ ในกำรบริหำรจัดกำรและ
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำต่อยอด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร สถำนศึกษำ ให้มีควำมเข้มแข็งและ     
มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ  

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
    เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดได้ 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
    เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019  (COVID-19) ส่งผลให้ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมระยะเวลำที่ก ำหนดได้ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
     ยังไม่ด ำเนินกำร 
         อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49. ชื่อโครงการ  อบรมพัฒนำบุคลำกรหลักสูตร “กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรสินทรัพย์ประจ ำปี 
                       งบประมำณ พ.ศ. 2565 (โครงกำรอบรมปฏิบัติกำรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง) 
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 100,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ 17,380 บำท คงเหลืองบประมำณ 82,620 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนและโรงเรียนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
  1.2 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนและโรงเรียนมี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำรบริหำรสัญญำและกำร
บริหำรพัสดุ ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรงำนพัสดุภำครัฐฯอย่ำงถูกต้อง สำมำรถ
ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐมีกรอบ
กำรปฏิบัติที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน  

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
    อบรมพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง 2564 หลักสูตร “ข้อควรรู้และข้อควรระวัง
เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรสัญญำตำม
หนังสือ  ว.845  ว 693 กำรจัดท ำเอกสำรกำรซื้อและ
จ้ำงแต่ละวิธี และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ  ระหว่ำงวันที่  7 – 9 
ม ก ร ำ ค ม  พ . ศ . 25๖ ๔  ณ  โ ร ง แ ร ม ส ย ำ ม แ ก ร น             
จังหวัดอุดรธำนี  

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
    ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่มีหน้ำที่ปฏิบัติงำนด้ำนพัสดุ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560  สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย่ำงถูกต้อง     
มีประสิทธิภำพ 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร   
      อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

50. ชื่อโครงการ  ติดตำมตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำ 
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 30,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ  9,600 บำท คงเหลืองบประมำณ 20,400 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจว่ำ
เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ ค ำสั่ง มติคณะ 
รัฐมนตรีและนโยบำยที่ก ำหนด 
 1.2 เพ่ือสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของหน่วยรับ ตรวจว่ำเพียงพอ 
และเหมำะสม 
 1.3 เพ่ือติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรงำนและกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทำงกำร
ปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรงำนและกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง 
ๆ ให้มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
งำนรวมทั้งให้มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
1.4 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถ 
น ำมำปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
    2.1 ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโครงกำรเงินกู้เพ่ือแก้ไข
ปัญหำเศรษฐกิจและสังคมจำกกำรระบำดของโรคเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ช่วยเหลือบรรเทำภำระค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรศึกษำฯ จ ำนวน 10 โรงเรียน 
    2.2 ให้ควำมรู้และแนะน ำกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน 
บัญชีและพัสดุของสถำนศึกษำ จ ำนวน 10 โรงเรียน 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
  สถำนศึกษำในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติงำน
ได้ถูกต้องเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ  ข้อบังคับและมติ
คณะรัฐมนตรี รวมทั้ง มีระบบกำรควบคุมภำยในที่รัดกุม 
มีกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร   
      อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 



 

51. ชื่อโครงการ  พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 
    งบประมาณ ที่ได้รับสรร 120,000 บำท เบิกเงินงบประมำณ  48,800 บำท คงเหลืองบประมำณ 71,200 บำท 
   

ผลการด าเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีด าเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำให้บรรลุตำมนโยบำย และ 
จุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรประชุมทำงไกลด้วยระบบ 
Video Conference 
  1.๒ เพ่ือพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพด้วยระบบระบบ Video Conference 
  1.๓ เพ่ือพัฒนำบุคลำกรในกำรน ำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ 

   2    2. กิจกรรมที่ด าเนินการ 
    2.1 ค่ำเช่ำระบบห้องประชุมทำงไกลด้วยระบบ 
Video Conference   
    2.2 ค่ำวัสดุห้องประชุมทำงไกลด้วยระบบ Video 
Conference 

กำร3. 3. ผลการด าเนินงาน 
  3.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต ๑ มีห้องประชุมทำงไกลด้วยระบบ Video 
Conference อย่ำงทันสมัย และมีคุณภำพ สำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรกับสถำนศึกษำ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำร
องค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยระบบเทคโนโลยี 
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ 
          ยังไม่ด ำเนินกำร   
      อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร  
          ด ำเนินกำรเสร็จแล้ว 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 (งบประจ า) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
      

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการ 
จัดสรร

งบประมาณ      
ปี พ.ศ. 2565 

เบิกงบประมาณ
แล้ว 

คงเหลือ 

ก. ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
1 ค่ำเบี้ยเลี้ยงที่พักและพำหนะ 250,000 90,800 84,200 
2 ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 100,000 12,210 57,790 
3 ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 73,311.75 3,311.75 
4 ค่ำก ำจัดขยะมูลฝอย 3,600 1,800 720 
5 วัสดุส ำนักงำน 150,000 32,785 72,215 
6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 69,972.10 70,027.90 
7 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง (ประกัน) 8,000 6,448.89 848.89 
8 ค่ำจ้ำงถ่ำยเอกสำร 30,000 - 30,000 
9 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว (5รำย) 615,000 330,000 100,500 

10 ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมที่จ ำเป็น (ส ำรอง
จ่ำย) 

933,400 174,509 499,871 

 รวม 2,390,000 791,836.74 919,484.54 
ข. ค่ำสำธำรณูปโภค     
1 ค่ำไฟฟ้ำ 500,000 373,481.23 23,481.23 
2 ค่ำน้ ำประปำ 20,000 54,752.97 -34,752.97 
3 ค่ำโทรศัพท์ 35,000 6,118.32 18,381.68 
4 ค่ำไปรษณีย์โทรเลข 50,000 19,608 15,392 
5 ค่ำอินเทอร์เน็ต 75,000 11,877 40,623 
  รวม 680,000 465,837.52 132,630.88 

รวมทั้งสิ้น 3,070,000 1,257,674.26 1,052,115.42 



 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


