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รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 
(1 ตลุาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
 

 



2 
 

คำนำ 
 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการและเป็นการเร่งรัด
การดำเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ โดยโครงการที่ปรากฏในการรายงานนี้เป็นการดำเนินงานใน
รอบท่ี 1 (ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน  2564) 
 
            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขอขอบคุณบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกท่านที่ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาภายใต้โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการ และโครงการตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของสำนักต่าง ๆ ดังปรากฏอยู่ในเอกสาร
เล่มนี้ 
 
 
 
 
        กลุ่มนโยบายและแผน 
                                                             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
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สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบ 6 เดือน  (1 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกแล้ว คงเหลือ 
1 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  
ณ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 

150,000 49,900 100,100 

2 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ 
(Coaching Team) และการประเมินสัมฤทธิ์ผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   

21,000 8,400 12,600 

3 การอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 30,900 30,360 540 
4 เพ่ิมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
50,000 30,000 20,000 

5 ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ทั้งระบบ 35,000 7,800 27,200 
6 ขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
69,250 69,250 0 

7 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

55,750 43,750 12,000 

8 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตาม
ภารกิจได้มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 
2560 

440,000 335,412 104,588 

9 การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด   73,000 73,000 0 
10 การจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ   21,600 13,200 8,400 
11 โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของ

สถานศึกษาภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ประจำปีการศึกษา 2563 

19,000 19,000 0 

12 โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริม
สร้างสรรค์วันลาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) 

5,000 5,000 0 

13 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและ
การศึกษาทางเลือก ปีการศึกษา 2564   

8,090 0 8,090 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกแล้ว คงเหลือ 
14 ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียนปี

การศึกษา พ.ศ. 2564    
12,000 5,630 6,370 

15 พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         
ปีการศึกษา พ.ศ. 2563    

79,800 75,532 4,268 

16 สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี
การศึกษา พ.ศ. 2564 

138,900 0 138,900 

17 วันกำเนิดลูกเสือ 30,000 30,000 0 
18 ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการทดสอบระดับชาติ         

ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อย่างมีประสิทธิภาพ 
607,260 574,150 33,110 

19 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อย่างมีประสิทธิภาพ 62,495 59,540 2,955 
20 ประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) อย่างมีประสิทธิภาพ 50,570 44,040 6,530 
21 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 15,000 10,000 5,000 
22 ส่งเสริมสถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินให้สามารถผ่าน

การประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” และศูนย์การ
เรียนรู้ 

29,000 7,500 21,500 

23 โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น 10,500 10,500 0 
24 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทย 
40,000 8,400 31,600 

25 การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

500,000 41,360 458,640 

26 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

94,500 41,000 53,500 

27 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา         
กลุ่มเครือข่ายที่ 1 

20,000 20,000 0 

28 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา         
กลุ่มเครือข่ายที่ 2 

20,000 20,000 0 

29 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา         
กลุ่มเครือข่ายที่ 3 

20,000 17,400 2,600 

30 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา         
กลุ่มเครือข่ายที่ 4 

20,000 20,000 0 

31 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา         
กลุ่มเครือข่ายที่ 5 

20,000 20,000 0 

32 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา         
กลุ่มเครือข่ายที่ 6 

10,000 10,000 0 

33 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา         
กลุ่มเครือข่ายที่ 7 

20,000 17,550 2,450 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกแล้ว คงเหลือ 
34 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา         

กลุ่มเครือข่ายที่ 8 
20,000 17,000 3,000 

35 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา         
กลุ่มเครือข่ายที่ 9 

20,000 20,000 0 

36 พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา         
กลุ่มเครือข่ายที่ 10 

20,000 20,000 0 

37 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสู่
การประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปี 2564 

18,000 8,250 9,750 

38 พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 25,000 0 25,000 
39 พัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 22,000 0 22,000 
40 พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 45,000 0 45,000 
41 การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20,000 0 20,000 
42 การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 17,000 0 17,000 
43 ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
81,500 0 81,500 

44 อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการคุณธรรม” 9,800 0 9,800 
45 ถอดบทเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น/

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
5,700 0 5,700 

46 นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน 13,500 0 13,500 
47 จัดประกวดห้องสมุด และหนังสือเล่มเล็ก โดยใช้หนังสือ

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

20,500 0 20,500 

48 การพัฒนาศักยภาพครูในการเชื่อมโยงหลักสูตรสู่จัดการ
กระบวนการเรียนรู้การจัดทำนวัตกรรมการวัดและ
ประเมินผล 

90,000 0 90,000 

49 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 
สำหรับผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 

39,500 0 39,500 

50 การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล
การดำเนินงานระบบงานทะเบียน 

23,000 0 23,000 

51 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะดนตรีและวิชาการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1,000,000 0 1,000,000 

52 วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2564 และเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

14,000 2,425 11,575 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกแล้ว คงเหลือ 
53 การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือก

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
48,300 45,200 3,100 

54 การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว “การคัดเลือกอัตราจ้าง
โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564”       

53,000 6,450 46,550 

55 การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว  “การคัดเลือกข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)”       

46,550 12,380 34,170 

56 การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูฯ          

9,000 4,200 4,800 

57 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปีละ 2 ครั้ง          

73,000 42,640 30,360 

58 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจและพิธีมอบเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา         

12,000 7,000 5,000 

59 เสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิต และพิธีมอบประกาศ
เกียรติคุณบัตร         

24,000 0 24,000 

60 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE 
Online         

4,000 0 4,000 

61 ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานทำ   67,440 0 67,440 
62 การสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคาม

รูปแบบใหม่ 
29,700 0 29,700 

63 สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

30,900 0 30,900 

64 เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวัน     
ในโรงเรียน 

2,160 0 2,160 

65 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ประจำปี พ.ศ. 2564 

245,000 0 245,000 

66 ค่ายทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและ
อบายมุขด้วยหลักคุณธรรม 

83,680 0 83,680 

67 วันสถาปนาลูกเสือ 30,000 0 30,000 
68 ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณ          37,000 14,400 10,800 
69 ฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับ

หน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ          
44,580 44,580 0 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ เบิกแล้ว คงเหลือ 
70 ประชุมปฏิบัติการการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วย

ตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-pension’s Electronic 
Filing) ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          
 

68,420 0 68,420 

 รวมทั้งสิ้น 5,191,845 1,962,199 3,217,846 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  และโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่   
งบประมาณ  ที่ได้รับ 150,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 49,900 บาท งบประมาณคงเหลือ  100,100 บาท  
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือสร้างจิตสำนึกและสร้างพลังร่วมแห่งการ
ทำงานเป็นทีมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการ
ปรับปรุง พัฒนาตนเองและกระบวนการทำงาน 
  1.2 เพ่ือให้บุคลากรได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่าง
ต่อเนื่อง  มีศักยภาพ  และสามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.3 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในเทคนิค
วิธีการของการบริการที่ดี  และสามารถนำความรู้ไป
ปรับปรุงในการให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้เป็น
อย่างดี 
   1.4 เพ่ือให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการทำงานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 
  1.5 เพ่ือเสริมสร้างความรัก สามัคคีระหว่างบุคลากร
ในหน่วยงาน 
  1.6 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างองค์กรและ
บุคลากร 
   1.7  สอดคล้องกับนโยบายและตัวชี้วัดของ สพฐ. 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2 และโรงเรียนวัดบาง
พลีใหญ่   
3. ผลการดำเนินงาน 
    ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว        
ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานตำแหน่ง  เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุน และส่งเสริมการจัด
การศึกษา  ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน  
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
          ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว 
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2.ชื่อโครงการ  การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ (Coaching Team) และการประเมิน 
 สัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   
งบประมาณ  ที่ได้รับ 21,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 8,400 บาท งบประมาณคงเหลือ  12,600 บาท  
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถใน
ภารกิจด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณด้านการบริหาร   
งานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป 
   1.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีสมรรถสูง          
มีศักยภาพในการบริหารงานที่สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง
ทั้งภายในและต่างประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง
ค่อนข้างรวดเร็ว 
  1.3 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความกระตือรือร้น  
มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานมีความรู้ และ
ประสบการณ์ และมีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 
  1.4 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีศักยภาพ  ผ่าน
การประเมินสัมฤทธิ์ผลของคณะกรรมการการประเมิน  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน   
6  ราย ได้รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตำแหน่ง ครั้งที่ 2 จำนวน 6 ราย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
3. ผลการดำเนินงาน 
  3.1 ผู้บรหิารสถานศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานตำแหน่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัด
การศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อกาจัดการเรียนการ
สอน 
 3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนางานใน
หน้าที่ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  และ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามระเบียบ และวิธีการ       
ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
          ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว 
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3. ชื่อโครงการ  การอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพให้ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 30,900  บาท  เบิกเงินงบประมาณ 30,360 บาท งบประมาณคงเหลือ  540 บาท  
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความรู้ด้าน
บริหารงานบุคคลและด้านการเงินและพัสดุ 
 1.2 ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการทำ
ประกันสังคม 
 1.3  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   จัดอบรมให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
ให้ราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   
3. ผลการดำเนินงาน 
    3.1  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ได้รับการสร้างเสริมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน  
   3.2  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปฏิบัติงาน
ได้ถูกต้อง ตรงตามระเบียบและข้อกฎหมาย 
  3.3  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร 
  3.4  ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง เกิดจิตสำนึกรักองค์กรและร่วมกันพัฒนา
องค์กรให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
          ยังไม่ดำเนินการ 
          อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว 
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4. ชื่อโครงการ  เพ่ิมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 50,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  20,000 บาท  
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ของ
เขตพ้ืนที่การศึกษา, สถานศึกษาและการจัดทำ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
    2.2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
จัดทำระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) 
3. ผลการดำเนินงาน 
    3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับ
การพัฒนาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
    3.2 บุคลากรได้รับความรู้ และสามารถจัดประชุม
และเข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
         ยังไม่ดำเนินการ 
     อยู่ระหว่างดำเนินการ 
         ดำเนินการเสร็จแล้ว 
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5. ชื่อโครงการ  ติดตาม ประเมินผล และรายงาน ทั้งระบบ 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 35,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 7,800 บาท งบประมาณคงเหลือ  27,200 บาท  

 
ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

1.วัตถุประสงค์ 
  1.1  เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน และเป็น
แนวทางในการจัดทำสรุปรายงานผลการติดตาม  
การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 
 1.2 เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน ในระบบติดตาม
และประเมินผล ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)       
เป็นรอบที่ 1 และรอบที่ 2  
1.3 เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีของสำนักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา 
1.4  เพ่ือสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน
ประจำปี ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.5  เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงาน 
ประจำปี ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.6  เพื่อนำผลไปใช้ในการดำเนินงาน ปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 จัดทำเล่มจัดรายงานผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1ประจำปี พ.ศ. 2563     
    2.2 ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานนโยบาย
ผู้ตรวจราชการของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
3. ผลการดำเนินงาน 
    3.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เล่มรายงานการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประจำปี พ.ศ.2563     
   3.2 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายผู้ตรวจ
ราชการของสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
         ยังไม่ดำเนินการ 
     อยู่ระหว่างดำเนินการ 
         ดำเนินการเสร็จแล้ว 
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6. ชื่อโครงการ  ขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 69,250  บาท เบิกเงินงบประมาณ 69,250 บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท  

 
ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือทบทวนผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา 
1.2 เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการ 

พัฒนาหน่วยงาน 
1.3 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการหน่วยงาน 
1.4 เพ่ือให้หน่วยงานมีกรอบในการวางแผนและ 

ตัดสินใจในการกำหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ 
1.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีถัดไป 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจำทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 
1/2564    
    2.2 ประชุมพิจารณาโครงการฯ เพื่อบรรจุ          
ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2564 
    2.3 จัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   
3. ผลการดำเนินงาน 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สามารถใช้เป็นแนวทาง
บริการจัดการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
         ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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7. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบบริหารงบประมาณงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 55,750 บาท เบิกเงินงบประมาณ 43,750 บาท งบประมาณคงเหลือ  12,000  บาท  
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการ 
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
    2.2 เพ่ือให้การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ         
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
ตรงตามสภาพความจำเป็นและขาดแคลน 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห์/กลั่นกรอง/
จัดทำงบประมาณ/บันทึกข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ 
ปี พ.ศ.2565 
    2.2 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ค่าที่ดินฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
    2.3 ประชุมคณะทำงานเพ่ือวิเคราะห์/กลั่นกรอง/
จัดทำงบประมาณ/บันทึกข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ 
ปี พ.ศ.2565 งบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและ
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    2.4 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบปประมาณ ปี พ.ศ.
2565 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียน
คุณภาพของชุมชน  
3. ผลการดำเนินงาน 
    สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถเสนอจัดตั้ง
งบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่ขาดแคลนได้    
ตามหลักเกณฑ์และตรงตามสภาพความจำเป็นและ
ขาดแคลน ร้อยละ 100 

4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
         ยังไม่ดำเนินการ 
     อยู่ระหว่างดำเนินการ 
         ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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8.ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการตามภารกิจได้มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 
งบประมาณ ที่ได้รับ 440,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 335,412 บาท งบประมาณคงเหลือ 104,588บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 สามารถบริหารจัดการภารกิจได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจและมีการพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศ  บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับ
การพัฒนาตามศักยภาพ 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    2.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
    2.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ปรับตกแต่งสถานที่ ศาลพระ
ภูมิ สวนหย่อม  น้ำตก ระบบน้ำประปา ไฟฟ้า  
    2.3 การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย และประธานกลุ่ม
สถานศึกษา 
    2.4 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิต
เพ่ือมนุษย์ที่รอรับการรักษา 
3. ผลการดำเนินงาน 
    3.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
น่าอยู่เป็นที่พักผ่อนแก่บุคลากรในสำนักงานและผู้มา
ติดต่อราชการ 
   3.2 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.
กลุ่ม/ผอ.หน่วย และประธานกลุ่มสถานศึกษารับทราบ
นโยบายจาก ผอ.สพท. และขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ได้รับข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ใน
หน่วยงาน 
 3.3 เพ่ือช่วยเหลือชีวิตเพ่ือมนุษย์ที่รอรับการรักษา 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
          ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว 
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9. ชื่อโครงการ  การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด   
งบประมาณ  ที่ได้รับ 73,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 73,000 บาท งบประมาณคงเหลือ    0      บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการออกกำลัง
กายเพ่ือสุขภาพ มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  

1.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มี
ความสามารถทางด้านกีฬา ให้มีโอกาสได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุนความสามารถทางด้านกีฬาในอนาคต 
   1.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    จัดแข่งขันกีฬานักเรียน 
3. ผลการดำเนินงาน 
    เชิงปริมาณ  
      1) นักเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
      2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 
     3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
ของ สพป.ขอนแกน เขต 1 จำนวน 12 คน 
   เชิงคุณภาพ 
    1) นักเรียนที่ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้าน
กีฬาและทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะรู้รักสามัคคี ความ
มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด 
   2) นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนกีฬาตาม
ความสามารถเฉพาะตน 
  3) นักเรียนได้รับประสบการณ์และสร้างสุขนิสัยรัก
การเล่นกีฬาเพ่ือห่างไกลยาเสพ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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10. ชื่อโครงการ  การจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ   
งบประมาณ  ที่ได้รับ 6,600 บาท ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. 15,000 บาท  รวม 21,600 บาท  
                 เบิกเงินงบประมาณ  13,200 บาท งบประมาณคงเหลือ  8,400   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนที ่จบการศึกษาภาค
บังคับเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนัก 
และกระตือรือร้นเตรียมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือก
อาชีพ สามารถเลือกอาชีพเพื ่อการมีงานทำ และมี
รายได้ระหว่างเรียน โดยให้เลือกอาชีพ ที่เหมาะสมกับ
นักเรียนและโรงเรียน 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    การจัดตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อ 
3. ผลการดำเนินงาน 
     เชิงปริมาณ  
      1) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ 
จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานช่างตัดผม, ฐาน ช่างเสริม
สวย, ฐานการตัดเย็บเสื้อผ้า และ ฐานนวดแผนไทย 
จำนวน 100 คน 
  2) ครูแนะแนวของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม 16 คน 
  3) เจ้าหน้าที่ของ สพป.ขอนแกน เขต 1 จำนวน 7 
คน 
   เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการ เลือกอาชีพ 
สามารถเลือกอาชีพเพื ่อการมีงานทำ และมีรายได้
ระหว ่างเร ียน โดยให้เล ือกอาช ีพที ่ เหมาะสมกับ
นักเร ียนและโรงเร ียน โดยมีครูแนะนำของแต่ละ
โรงเรียนแนะแนวและให้ความช่วยเหลือ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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11. ชื่อโครงการ  โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงิน
อุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ประจำปีการศึกษา 2563 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 19,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 19,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  0   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของ
สถานศึกษาภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา
สังกัด สพป.ขก. 1  

1.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจให้สถานศึกษาในสังกัด
สพป.ขก. 1 ในการดำเนินงานของสถานศึกษาภายใต้
ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ
แบบมีเงื่อนไข 

2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบ 
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา 2563 
วันที่ 1-2 เม.ย. 2564 ณ หอ้งประชุม สพป.ขก. 1
ผู้รับผิดชอบงานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมทุกคน 
3. ผลการดำเนินงาน 
    ผู้รับผิดชอบงานระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจนของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ขก.1 เข้าใจใน
ดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ดำเนินการตามขั้นตอนได้
อย่างถูกต้องและครบถ้วน สามารถปฏิบัติตามเอกสาร
คู่มือการดำเนินงานระบบคัดกรองปัจจัยพ้ืนฐาน
นักเรียนยากจนและคู่มือการรับเงินอุดหนุนสำหรับ
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตลอดจนติดตาม
กระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล และ
การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
          ยังไม่ดำเนินการ 
          อยู่ระหว่างดำเนินการ 
     ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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12. ชื่อโครงการ  โครงการกิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันลาเลนไทน์ ประจำปี 2564   
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 5,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 5,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  0   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษาปลอดภัยและจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวัง 
และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ประจำปี 2564 
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
1.2 เพ่ือให้นักเรียนในสังกัด สพป.ขก.1 ระดับชั้นป.
4 – 6 และระดับชั้น ม. 1 - 3 ทุกโรงเรียนส่งผลงาน
ภาพถ่าย เพื่อสื่อสารถึงความรักทุกรูปแบบเข้า
ประกวด ภายใต้กรอบแนวคิดของการส่งเสริมความ
รักทุกรูปแบบ มีความปรารถนาดี และห่วงใย รู้จักให้
กำลังใจกันในวันวาเลนไทน์แห่งความสุข : ครอบครัว
ปลอดภัยและโรงเรียนปลอดภัย (Happiness 
Valentine’s Day : safety family and safety 
school) รวมถึงมีความปลอดภัยจากโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  กิจกรรม การประกวดภาพถ่าย เพื่อสื่อสารถึงความ
รักทุกรูปแบบ 
3. ผลการดำเนินงาน 
  นักเรียนในสังกัด สพป.ขก. 1 ระดับชั้น ป.ที่ 4 – 6 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ได้ตระหนักถึงการ
แสดงความร ักทุกรูปแบบที ่มีความปลอดภัยจาก
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ
ได้รับเงินรางวัลการประกวดภาพถ่าย เพื่อสื่อสารถึง
ความรักทุกรูปแบบตามจำนวนรางวัลที่กำหนด 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
          ยังไม่ดำเนินการ 
          อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
 
 

รางวัลชนะเลิศระดับชั้น ป. 4 – 6 
เด็กหญิงนัฏทริชา แสงอินเฮียง โรงเรียนบ้านโนนเขวา 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
รางวัลชนะเลิศระดับชั้น ม.1 - 3 
เด็กหญิงธนพร กบิลพัฒน์ โรงเรียนพระบุบ้านราษฎร์
ประสาทระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 -  3 
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13. ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก ปีการศึกษา 2564   
    งบประมาณ  ที่ได้รับ 8,090 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 0 บาท งบประมาณคงเหลือ  8,090    บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 

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

2.2 เพ่ือสร้างความเข้าใจส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 
    2.3 เพื่อพัฒนายกระดับความก้าวหน้าของการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 
 2) ตรวจสอบเอกสารการขอจัดทำแผนการจัด
การศึกษา และขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) คณะกรรมการออกตรวจสภาพความพร้อมของบ้าน
เรียน / ศูนย์การเรียน ในการขอจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 4) เสนอแผนการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ
พิจารณาความสมบูรณ์ของแผนการจัดการศึกษา 
 5) สรุปแผนการจัดการศึกษา เสนอคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาอนุญาต 
 6) แจ้งผลการพิจารณาให้บ้านเรียนทราบ 
 7) คณะกรรมการออกนิเทศ ติดตาม วัดผลและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  
3. ผลการดำเนินงาน 
 1) สพป.ขก.1 ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน ได ้ตามกำหนดเวลา และ
ดำเนินการตามกฎกระทรวงและแนวทางปฏิบัติการ
ดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว  
2) สพป.ขก.1 มีบ้านเรียนในสังกัดจำนวน 10 บ้าน
เรียน มีผู้เรียน 11 คน และมีศูนย์การเรียน จำนวน 4 
ศูนย์การเรียน  
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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14. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา พ.ศ. 2564    
  งบประมาณ  ที่ได้รับ 12,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ  5,630 บาท งบประมาณคงเหลือ  6,370  บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือสำรวจข้อมูลสำมะโนประชากรเด็กในวัย
เรียน ปีการศึกษา 2563 ในสังกัดสำนักงานเขต  
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
  1.2 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ ได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาค  
  1.3 เพ่ือดำเนินการวางแผนการรับนักเรียน     
ปีการศึกษา 2563 ให้เกิดประสิทธิภาพ  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  1) จัดทำร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการรับ
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อเสนอ ศธจ. 
  2) ประสานอำเภอเมืองขอนแก่น  บ้านฝาง และ 
พระยืน เพ่ือขอข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี 2557  
  3) แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศนโยบายและแนว
ปฏิบ ัต ิ เก ี ่ยวกับการร ับนักเร ียนสังก ัดสำนั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน 
ของโรงเรียนในสังกัด  
5)ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนการรับนักเรียน 
เขตพื้นทีบ่ริการ รับนักเรียนต่อห้อง โรงเรียในสังกัด 
3. ผลการดำเนินงาน 
1) สพป.ขก.1 มีข้อมูลสารสนเทศข้อมูลประชากรวัย
เรียนที่เกิดปี 2557  ทั้ง 3 อำเภอ  

 2) สพป.ขก.1 มีการกำกับดูแล ดำเนินการตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประจำปี 
2564 และโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน 
  4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
         ยังไม่ดำเนินการ 
     อยู่ระหว่างดำเนินการ 
         ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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15. ชื่อโครงการ  พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา พ.ศ. 2563    
งบประมาณ  ที่ได้รับ 79,800 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 75,532 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,268     บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื่อเสริมสร้างอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการ พัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
1.2 เพื่อเปิดโอกาสผู้เรียนได้มีทักษะการคิดระดับสูง มี
ทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถทาง 
วิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวที
โลกและเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนมีความสนใจ
ในการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 ประชาสัมพันธ์สอบแข่งขันโรงเรียนในสังกัด และ
ต่างสังกัด ในการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที ่๔–๖  
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการสอบ                                                                 
2.3 ประสานโรงเรียนเพ่ือขอใช้สถานที่ในการจัดสอบ   
2.4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทางเว็บไซต์ สพป.ขก.1 
2.5 ดำเนินการจัดสอบ ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  
และจัดส่งชุดคำตอบและข้อสอบไปยัง สสวท.  
2.6 ประกาศผลสอบ และแจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนผ่าน
การสอบทำการพิมพ์เกียรติบัตร และรายงานผลจัดสอบ 
3. ผลการดำเนินงาน 
  3.1 ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความ
สนใจนำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
  3.2 นักเรียนได้ร ับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อม
กับได้แสดงความรู้ความสามารถได้เต็มศักยภาพอย่าง
เต็มที่ นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับที่สูง
ต่อไปเป็นกำลังพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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18. ชื่อโครงการ  สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 138,900 บาท เบิกเงินงบประมาณ 0 บาท งบประมาณคงเหลือ 138,900   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติเป็นสื่อกลางสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความ
ทันสมัยเท่าทันมาตรฐานสากล 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด และต่างสังกัด  
ในการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่     
๔–๖ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3        
เพ่ือเข้าสอบแข่งขัน โดยการทำหนังสือราชการแจ้ง
ทางไปรษณีย์และทางเว็บไซต์ สพป.ขก. 1 
 2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสอบ แต่ติดช่วง        
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 2019 รอบท่ี 3 
เลื่อนการสอบไม่มีกำหนด 
3. ผลการดำเนินงาน 
    อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสอบ แต่ติดช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 2019 รอบท่ี 3 มีการ
เลื่อนสอบไม่มีกำหนด 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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17. ชื่อโครงการ  วันกำเนิดลูกเสือ 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 30,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0     บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา 
 1.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษ ได้จัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 1.3 เพื่อฝึกทักษะวิชาการลูกเสือและวิชาพิเศษลูกเสือ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
 1.4 เพ่ือให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
ในการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือและนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   จัดกิจกรรม “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 
ประจำปี 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้
พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามฝึกอบรม       
ค่ายลูกเสือแก่นนคร ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น              
ในวันที่ 25 พ.ย. 2563  
3. ผลการดำเนินงาน 
    นักเรียนร่วมกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนมีความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข           
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง          
เป็นพลเมืองดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี           
มีคุณธรรม จริยธรรม   
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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18. ชื่อโครงการ  ประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) อย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 607,260 บาท เบิกเงินงบประมาณ 574,150 บาท  งบประมาณคงเหลือ 33,110 บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1.วัตถุประสงค์ 
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรูความเขาใจ
ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
1.2 ประเมินคุณภาพผู้เรียนจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) 
1.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดใหสูงขึ้น 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดศูนย์สอบ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
นำข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ประจำปี
การศึกษา 2563 เข้าระบบ O-NET  
2.2 ตรวจสอบสถานศึกษานำข้อมูลนักเรียนชั้น ป.6 
และชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าระบบ       
O-NET ตามกำหนดเวลา 
2.3กำหนดสนามสอบ จำนวน 20 สนามสอบ และห้องสอบ 
2.4 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และ
คณะกรรมการระดับสนามสอบ และประชุมกรรมการ 
2.5 รับข้อสอบจาก สทศ.และ จัดสอบ O-NET ชั้น  
ป.6 วันที่ 13 มีนาคม 2564 และชั้น ม.3 ประจำปี
การศึกษา 2563 วันที่ 13 และ14 มีนาคม 2564 
2.6 ส่งข้อสอบ สทศ. เพื่อนำไปตรวจและประมวลผล  
2.7วิเคราะห์สรุปผลการทดสอบชั้น ป.6 และชั้น ม.3 
2.8จ ัดทำรายงาน เผยแพร ่ผลการประเม ินให้
สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องทราบ 
3. ผลการดำเนินงาน 
    -หน้าถัดไป- 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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ผลการดำเนินงาน 
1. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี

การศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

ระดับ คะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2563 คะแนน            
รวมเฉลี่ย             

ปีการศึกษา 
2562 

ผลต่าง                   
ปี2563

และ
2562 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย 

ประเทศ 56.20 43.55 29.99 38.78 42.13 37.99 +4.14 
กระทรวงศึกษาธิการ 56.28 43.67 30.16 38.89 42.25 38.16 +4.09 
สังกัด 54.96 38.87 28.59 37.64 40.02 36.18 +3.84 
จังหวัด(เฉพาะสพฐ.) 55.46 38.44 27.99 37.49 39.85 35.96 +3.89 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 56.28 42.26 30.24 38.59 41.84 37.80 +4.04 
ขนาดโรงเรียนสังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 1   
   - เล็ก 52.17 33.90 26.53 35.46 37.02 - - 
   - กลาง 54.70 35.73 24.65 36.22 37.83 - - 
   - ใหญ่ - - - - - - - 
   - ใหญ่พิเศษ 61.37 53.80 36.31 42.90 48.59 - - 
ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 1 - - 
   - ในเมือง 57.46 44.92 31.57 39.39 43.34 - - 
   - นอกเมือง 52.18 33.04 25.63 35.83 36.67 - - 
จำนวนนักเรียนที่ได้
คะแนนเต็มร้อย (คน) 

0 10 คน 
(รร อนุบาล 

8 คน, 
สนามบิน 2 

คน) 

8  คน 
(รร อนุบาล 7 
คน, สนามบิน 
1 คน) 

0 - - - 

หมายเหตุ      ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พบว่า 
                  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 

ระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่  ภาษาไทย และคณิตศาสตร์  
2. เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2563 และ2562 พบว่า คะแนนรวมเฉลี่ยทั้ง  
    4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มข้ึน 4.04 
3. จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็มร้อย 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จำนวน  
    10 คน และคณิตศาสตร์ จำนวน 8 คน 
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19. ชื่อโครงการ  ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ  ที่ได้รับ   62,495  บาท  เบิกเงินงบประมาณ 59,540 บาท งบประมาณคงเหลือ  2,955   บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรูความเขาใจ
ในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
1.2 ประเมินคุณภาพผู้เรียนจากโครงการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (NT)ของโรงเรียนในสังกัด 
1.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดใหสูงขึ้น 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดศูนย์สอบ
สพป.ขก.1 นำข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 
2563 เข้าระบบ NT Access  และตรวจสอบข้อมูล
นักเรียนชั้น ป.3 ตาม สพฐ.กำหนด 
2.2 กำหนดสนามสอบโดยให้โรงเรียนเป็นสนามสอบ 
และห้องสอบ 
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และ
คณะกรรมการระดับสนามสอบ ประชุมคณะกรรมการฯ 
2.4 รับข้อสอบจาก สพฐ. โดย สทศ. 
2.5 จัดสอบ NT ชั้น ป.3 วันที่ 24 มีนาคม 2564 
ประจำปีการศึกษา 2563  
2.6 สนามสอบตรวจข้อสอบอัตนัย และส่ง
กระดาษคำตอบให้ศูนย์สอบสพป.ขอนแก่น เขต 1 เพ่ือ 
สพฐ. นำไปประมวลผล และประกาศผลวันที่ 5 
พฤษภาคม 2564 
2.7 สพฐ. โดย สทศ.รับกระดาษคำตอบและเอกสารการ
สอบจากศูนย์สอบสพป.ขอนแก่น เขต 1 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 สพป.ขก.1 และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการประเมิน NT ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนขึ้นสูง 
3.2 สพป.ขก.1 และสถานศึกษานำผลการประเมิน NT 
ปีการศึกษา 2563 ไปกำหนดเป็นนโยบายในการบริหาร
สถานศึกษา 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
         ยังไม่ดำเนินการ 
     อยู่ระหว่างดำเนินการ 
         ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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20. ชื่อโครงการ  ประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT) อย่างมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ  ที่ได้รับ   50,570  บาท  เบิกเงินงบประมาณ 44,040 บาท งบประมาณคงเหลือ  6,530  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรู
ความเขาใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
1.2 เพ่ือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT)ของ
โรงเรียนในสังกัด 
1.3 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
โรงเรียนในสังกัดใหสูงขึ้น 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดศูนย์สอบ
สพป.ขก.1 นำข้อมูลนักเรียนชั้น ป.1 ประจำปี
การศึกษา 2563 เข้าระบบ NT Access ตรวจสอบ
การนำข้อมูลนร.ป.1 ในระบบ NT Access 
2.2 กำหนดสนามสอบโดยให้โรงเรียนเป็นสนามสอบ 
และห้องสอบ 
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และ
คณะกรรมการระดับสนามสอบ ประชุมคณะกรรมการ 
2.4 รับข้อสอบจาก สพฐ. โดย สทศ. 
2.5 จัดสอบ RT ชั้น ป.1 วันที่ 18 มีนาคม 2564 
ประจำปกีารศึกษา 2563  
2.6 สนามสอบตรวจข้อสอบ และบันทึกผลการสอบ
ในระบบ เพื่อ สพฐ.นำไปประมวลผล และประกาศผล
วันที่ 20 เมษายน 2564 
2.7 วิเคราะห์ สรุปผลการทดสอบชั้น ป.1 รายงานผล 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 สพป.ขก.1 และสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ของผู้เรียนขึ้นสูง 
 3.2 สพป.ขก.1 และสถานศึกษานำผลการประเมิน 
RT ปีการศึกษา 2563 ไปกำหนดเป็นนโยบายในการ
บริหารสถานศึกษา 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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ผลการดำเนินงาน 
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 

2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

ระดับ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ ด้าน 

ศูนย์สอบ สพป.ขอนแก่น เขต 1 76.61 72.16 74.40 
จังหวัด 75.35 72.85 74.19 
ศึกษาธิการภาค 76.23 74.22 75.26 
สังกัด 74.13 72.23 73.20 
ประเทศ 74.14 71.86 73.02 

 
  หมายเหตุ      ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการประเมิน RT สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรายด้าน สูงกว่า 
ระดับประเทศ ทั้ง 2 ด้าน (ด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง) และ 
ผลรวมทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ 
 

************************************* 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ด้าน ร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ  

ดีมาก  ดี พอใช้ ปรับปรุง 
การอ่านออกเสียง 63.04 18.52         11.92 6.51 
การอ่านรู้เรื่อง 49.51 38.95 9.18        2.34 
รวม 2 ด้าน 58.65 27.26 11.16  2.91 
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21. ชื่อโครงการ   บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
งบประมาณ  ที่ได้รับ  15,000 บาท  เบิกเงินประมาณ 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,000   บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1.วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมประสบการณ์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   
1.2 เพ่ือพัฒนา สร้างความเข้มแข็งโรงเรียนในโครงการ
ให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ผ่านการประเมิน
และรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 สำรวจโรงเรียนที่จะขอรับการประเมินฯ            
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
2.2วางแผนการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานฯ 
2.3แต่งตั้งคณะวิทยากรและคณะกรรมการตรวจ 
ประเมินผลงานแจ้งทีมวิทยากรแกนนำประชุมเตรียม
ความพร้อมการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานฯ 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 โรงเรียนที่จะขอรับการประเมินฯ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ รับทราบและมีความพร้อมที่จะเข้ารับการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานกิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยระดับปฐมวัย 
(ทดแทน)  
3.2 คณะวิทยากรและคณะกรรมการตรวจ ประเมินผล
งาน คณะวิทยากร จำนวน ๕ คน เข้าร่วมประชุมตรียม
การจัดการฝึกอบรมฯ  
3.3 ครูผู ้สอนระดับปฐมวัยโรงเร ียนที ่จะขอรับการ
ประเมินเพื ่อขอร ับตราพระราชทานฯ จำนวน ๕๙ 
โรงเรียน เข้ารับการฝึกอบรมฯ  
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
         ยังไม่ดำเนินการ 
     อยู่ระหว่างดำเนินการ 
         ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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22. ชื่อโครงการ   ส่งเสริมสถานศึกษาท่ีขอรับการประเมินให้สามารถผ่านการประเมินเป็น  
                       “สถานศึกษาพอเพียง” และศูนย์การเรียนรู้ 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   29,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ  7,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 21,500 บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สามารถน้อมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
1.2 เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถผ่านการประเมิน
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเร ียนรู ้และการ
บร ิหารการศึกษาตามหลักปร ัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  ส่งเสริมขับเคลื่อน โดยการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ให้กับสถานศึกษา
พอเพียงที่ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี
การศึกษา 2563 จำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียน
ชุมชนบ้านท่าพระ ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 9  เมษายน 
2564      
3. ผลการดำเนินงาน 
  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระเข้ารับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และรอประกาศผลจากกระทรวงศึกษาธิการ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
          ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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23. ชื่อโครงการ   โรงเรียนวถิีพุทธดีเด่น 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   10,500 บาท เบิกเงินงบประมาณ 10,500 บาท  งบประมาณคงเหลือ   0    บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีการจัดกิจกรรม
พัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่การเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง  
1.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธที่มีการ
พัฒนากิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ มีขวัญกำลังใจในการ
พัฒนาตนตามอัตลักษณ์ 29 ประการโรงเรียนวิถีพุทธ
อย่างยั่งยืนและเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาอ่ืน 
1.3 เพ่ือใหผู้้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี  และภูมิใจในการทำความดี  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวถิีพุทธในสังกัดท่ีสนใจ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ
ดีเด่นฯ ประชุมกรรมการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ
ดีเด่น ตรวจประเมินสภาพจริง  
2.3 ประกาศผลมอบรางวัลโล่ เกียรติบัตร    
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
เกิดความตระหนักและร่วมมือจัดกิจกรรมพัฒนาตน
ตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
อย่างต่อเนื่อง 
3.2 โรงเรียนได้รับคัดเลือกระดับดีเด่น  จำนวน  8 
รางวัล 
-โรงเรียนได้รับคัดเลือกระดับดีมากจำนวน ๑๐ รางวัล  
-โรงเรียนได้รับคัดเลือกระดับชมเชยจำนวน  2 รางวัล      
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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24. ชื่อโครงการ   การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
งบประมาณ  ที่ได้รับ   40,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 8,400 บาท งบประมาณคงเหลือ  31,600    บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.๑ เพื ่อส ่งเสริมและพัฒนาครูผ ู ้สอนภาษาไทยให้
สามารถพัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน
ในศตวรรษที่  ๒๑ 
1.๓ เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให้สูง
กว่าระดับชาติหรือพัฒนาขึ้นร้อยละ  ๕  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 จัดทำเครื่องมือทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1-3 ระดับเขต
พ้ืนที่ เพ่ือใช้ทดสอบนักเรียนในวันที 2 พฤศจิกายน 
2563  
2.2 จัดทำเครื่องมือทดสอบความสามารถด้านการอ่าน
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.1-3 ระดับเขต
พ้ืนที่ เพ่ือใช้ทดสอบนักเรียนในวันที 16 และ 18  
มีนาคม 2564  
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 สพป.ขก.1 มีข้อมูลสารสนเทศการอ่านออกเขียนได้
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่สามารถ
นำไปใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกำหนดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนการ
สอนภาษาไทยและการอ่านการเขียนของนักเรียน 
3.๒ สพป.ขก.1 มีเครื่องมือทดสอบความสามารถด้าน
การอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 – 3 ที่สอดคล้องกับการคัดกรอง
ความสามารถด้านการอ่านการเขียนของสถาบัน
ภาษาไทย 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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25. ชื่อโครงการ    การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
งบประมาณ ที่ได้รับ 500,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 41,360 บาท งบประมาณคงเหลือ 458,640  บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการ 
จัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตามนโยบาย และจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
1.2 เพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศต้นแบบ 
1.3 เพื ่อนำผลการติดตามมาจัดทำข้อมูลสารสนเทศและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา 
และนำมาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
1.4 เพื ่อติดตาม ตรวจสอบผลการจัดการศึกษาสู ่การ
กำหนดนโยบายของเขตพ้ืนที่ฯ 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 กำหนด กรอบ/แนวทาง จัดทำแผนนิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2564 
2.2 ยกร่างแผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ 2564 
2.3 ประชุมยกร่างแผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2564 
2.4 ประชุมตรวจสอบ พิจารณาแผนนิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ 2564 
2.5 กิจกรรมการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามอย่างมีคุณภาพ  
3.2 ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 ศึกษานิเทศก์ มีนวัตกรรมการนิเทศต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ 
3.4 เนื่องจากช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงส่งผลให้กระบวนการนิเทศ ติดตามโรงเรียนใน
สังกัด การลงพ้ืนที่ขาดความการต่อเนื่อง 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
          ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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26. ชื่อโครงการ    การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
งบประมาณ   ที่ได้รับ 94,500 บาท เบิกเงินงบประมาณ 41,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 53,500   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและผลการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  
1.2 เพ่ือนำผลการติดตามมาจัดทำข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษา และนำมาใช้         
ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
1.3 เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาศึกษาของสถานศึกษา
ต่อหน่วยงานและสาธารณชน  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และการกำหนด
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2564 ระหว่างวันที่ 26 – 27  ตุลาคม  2563        
ณ โรงแรมเดอะเลค โฮเทล  จ.ขอนแก่น 
1.2 การประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เพ่ือขับเคลื่อนการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ. ตามนโยบายการบูรณาการด้าน
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในการนี้ได้
กำหนดให้ สพป.ขก.1 เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุม
จุดที่ 5 ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรม
เดอะเลค โฮเทล จ.ขอนแก่น 
3. ผลการดำเนินงาน 
 สพป.ขก.1 มีข้อมูลสารสนเทศ และเป้าหมายทิศทาง
ในพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน  
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
         ยังไม่ดำเนินการ 
     อยู่ระหว่างดำเนินการ 
         ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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27. ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 1 
                  “อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมครูวิชาการในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มท่ี ๑”    

งบประมาณ  ที่ได้รับ   20,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 20,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ    0      บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสพป.ขก.1 อย่าง
มีคุณภาพโดยใช้กลุ่มสถานศึกษาเป็นฐาน 
1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขก.1ด้วยการกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มสถานศึกษา  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ 
 2.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมครูวิชาการในกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๑         
(โนนท่อน สำราญ บ้านค้อ) ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ 
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  ณ หอประชุมโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ๘๔ โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน 
3. ผลการดำเนินงาน 
 3.1 บุคลากรได้รับการพัฒนาความสามารถในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Online  ด้วย
โปรแกรม Zoom , Google meeting และ  G suite 
3.2 บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและผู้บริหาร
เป็นผู้นำวิชาการมีความสามารถในการบริหารงาน
วิชาการและการจัดการได้เป็นอย่างดี   
3.3 บุคลากรสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีพัฒนาตนเอง
และการเรียนการสอน 
3.4 นักเรียนได้รับการกิจกกรรมการเรียนการสอน 
online ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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28. ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 2 
                  “พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” 

งบประมาณ  ที่ได้รับ   20,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา คร ูบุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัด
สพป.ขก.1อย่างมีคุณภาพโดยใช้กลุ่มสถานศึกษา 
เป็นฐาน 
1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขก.1ด้วยการกระจาย
อำนาจและความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มสถานศึกษา  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.๑ กิจกรรมการอบรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้ 
ICT เพ่ือการจัดการเรียนการสอน โดยการใช้งาน 
Google Classroom  
2.๒ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโค้ชและการ
ดูแลให้คำแนะนำเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะครู
ประถมศึกษา 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่ม
เครือข่ายที่ 2 สพป.ขก.1 จำนวน 50 คน สามารถใช้
งาน Google Classroom ในการจัดการเรียนการสอน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่ม
ที่ 2 สพป.ขก.1 จำนวน 24 คน สามารถจัดการเรียนรู้
ท ี ่ เน ้นการโค้ชและการดูแลให้คำแนะนำอย ่างมี
คุณภาพ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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29. ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 3 
                  “ พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนสู่โลกออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564” 
งบประมาณ  ที่ได้รับ   20,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 17,400บาท  งบประมาณคงเหลือ  2,600   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื ่อพัฒนาผู ้บร ิหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเร ียนของโรงเร ียน ในสังกัด
สพป.ขก.1 อย่างมีคุณภาพโดยใช้กลุ่มสถานศึกษา 
เป็นฐาน 
1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขก.1ด้วยการกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มสถานศึกษา  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
วิชาการโรงเรียน ภายใต้โครงการ“พัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนสู่โลกออนไลน์ ประจำปี
งบประมาณ 2564” ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ 
มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น  
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 ครูผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ทักษะ การใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการพัฒนาการจัดการเรียนการ 
สอนแบบออนไลน์อย่างเต็มศักยภาพ 
3.2 ครูที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นำความรู้ที่
ได้รับไปขยายผลต่อที่โรงเรียนของตนเอง ทุก 
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๓ 
ครบทุกโรงเรียน 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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30. ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 4 
  “การพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของนักเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ 
  ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3” 
งบประมาณ  ที่ได้รับ   20,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 20,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ  0  บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสพป.ขก.1อย่าง
มีคุณภาพโดยใช้กลุ่มสถานศึกษาเป็นฐาน 
1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขก.1ด้วยการกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มสถานศึกษา  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 จัดอบรมครูภาษาไทยและครูภาษาอังกฤษ  
ชั้น ป. 3 สังกัด กลุ่มเครือข่าย ที่ 4 เพ่ือเข้าอบรมสร้าง
บทเรียนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม ZOOM,Google 
Froms, OBS (Open Broadcaster Software) ณ 
ห้องประชุม โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย           
จ. ขอนแก่น  วันที่ 17  มีนาคม  ๒๕๖๔   
2.2 นกัเรียนชั้น ป.5 และ ป.3 สังกัด กลุ่มเครือข่ายที่ 
4 จำนวน 23๙ คน เรียนรู้บทเรียนออนไลน์ผ่าน
กิจกรรมค่ายวิชาการพัฒนาทักษะการอ่าน - เขียน 
Academy Walk Rally ในสถานศึกษา ให้ความรู้
ประสบการณ์ เพ่ือเพ่ิมทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองยิ่งขึ้น  ใน
สถานศึกษาตนเอง ในวันที่ 26  มีนาคม  2564  
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 ครูผู้สอนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน 34 
คน สร้างบทเรียนออนไลน์สำหรับใช้พัฒนา 
ทักษะการอ่าน-เขียน อย่างน้อยคนละ 1 บทเรียน 
3.๒ นักเรียนมีทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดีขึ้นกว่าก่อนเข้ารับการเข้าค่ายวิชาการ
พัฒนาทักษะการอ่าน - เขียน Academy Walk Rally 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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31. ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 5 
“การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
ผ่านแพลตฟอร์ม Plat form” 
งบประมาณ  ที่ได้รับ   20,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  0   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสพป.ขก.1 
อย่างมีคุณภาพโดยใช้กลุ่มสถานศึกษาเป็นฐาน 
1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขก.1ด้วยการกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มสถานศึกษา  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดทำและนำแพลตฟอร์ม (Plat 
form) รวมทั้งสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ   ในวันที่ 7 เมษายน 
2564ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 
3. ผลการดำเนินงาน 
3 .๑คร ู และบ ุ คล ากรทา งการศ ึ กษาม ี ค ว าม รู้
ความสามารถ ผ่านเกณฑ์ทักษะทางว ิชาการ(งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน) ได้รับเหรียญรางวัลตามเกณฑ์
การแข่งขัน และเป็นตัวแทนกลุ ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที ่  ๕  เข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 
ระดับภาค/ระดับชาติ 
3 .๒คร ู และบ ุ คล ากรทา งการศ ึ กษาม ี ค ว าม รู้
ความสามารถในการจัดทำและนำแพลตฟอร์ม (Plat 
form)รวมทั้งสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ  มาจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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32. ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 6 
“พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)  
โดยใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line)  และ Google form” 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 10,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 10,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  0   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสพป.ขก.1 
อย่างมีคุณภาพโดยใช้กลุ่มสถานศึกษาเป็นฐาน 
1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขก.1ด้วยการกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มสถานศึกษา  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 ผู้เข้าอบรมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงโรคระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   
2.2 จัดอบรมข้าราชการครู เทคนิคการสอนออนไลน์โดย
ใช้แอปพลิเคชันไลน์ (Line) ในการจัดการเรียนการสอน 
2.3 จัดอบรมข้าราชการคร ูเรื่องเทคนิคการสร้าง
แบบทดสอบ แบบฝึกหัด และแบบสอบถาม โดยใช ้
Google formการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ 
3. ผลการดำเนินงาน 
1) ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จำนวน 20 คน  สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในบทเรียนผ่านแอปพลิเค
ชันไลน์ (Line) และ Google  form   
2) ครูวิชาการสายชั้น จำนวน 26 คน สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในบทเรียนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (Line) 
และ Google  form   
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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33. ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 7 
“อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอนไร้ขีดจำกัดด้วย Google Classroom”  
งบประมาณ  ที่ได้รับ 20,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 17,550 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,450 บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสพป.ขก.1 
อย่างมีคุณภาพโดยใช้กลุ่มสถานศึกษาเป็นฐาน 
2) เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขก.1ด้วยการกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มสถานศึกษา  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบ google 
classroom ให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากร
โรงเรียนสนามบิน จำนวน 138 คน  จัดอบรมในวันที่  
22  ม.ค. 2564 สถานที่ : หอ้งประชุมท่านเจ้าคุณ
อลงกต   
3. ผลการดำเนินงาน 
๑) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในการสอนออนไลน์  
ด้วยระบบการจัดการด้วย Google Classroom 
 ๒) การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย ระบบการ
จ ัดการเร ียนการสอนด ้วย  Google  Classroom        
ม ีค ุณภาพ และมีประส ิทธ ิภาพมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาและสภาพของ
ชมุชน 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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34. ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 8 
“เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน”  
งบประมาณ  ที่ได้รับ 20,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 17,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  3,000 บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสพป.ขก.1 
อย่างมีคุณภาพโดยใช้กลุ่มสถานศึกษาเป็นฐาน 
1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขก.1ด้วยการกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มสถานศึกษา  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET 
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
ใช้สื่อ ICT 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ มีความรู้ความชำนาญสามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตาม
มาตรฐานการศึกษา 
3.3 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกที่มีระดับคุณภาพดีถึงดีเยี่ยม 
3.4 สถานศึกษาใช้สื่อ ICT ในการบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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35. ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 9 
“พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ”  
งบประมาณ  ที่ได้รับ 20,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 20,000 บาท  งบประมาณคงเหลือ 0  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสพป.ขก.1        
อย่างมีคุณภาพโดยใช้กลุ่มสถานศึกษาเป็นฐาน 
1.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขก.1ด้วยการกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มสถานศึกษา  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา  จำนวน 32 คน เพ่ือเตรียมความพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 
2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET 
2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
ใช้สื่อ ICT 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 32 คนมี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม     
หลักสูตร มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความเป็น
นวัตกร    
3.2 ครูจัดการเรียนการสอนที่สนองการพัฒนาพหุ
ปัญญาใช้นวัตกรรมเป็นฐานและสอดคล้องกับ 
ทักษะในศตวรรษ ที่ 21 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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36. ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายที่ 10 
“โครงการอบรมทักษะภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐานสำหรับบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้สอน)”  

งบประมาณ  ที่ได้รับ 20,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 20,000 บาท งบประมาณคงเหลือ  0 บาท 
ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสพป.ขก.1 อย่าง
มีคุณภาพโดยใช้กลุ่มสถานศึกษาเป็นฐาน 
1.2 เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพ
สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขก.1ด้วยการกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบให้แก่กลุ่มสถานศึกษา  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 จัดโครงการอบรมทักษะภาษาจีนกลางขั้นพ้ืนฐาน
สำหรับบุคลากรทางการศึกษา 
2.2 ลงนามความร่วมมือ  (MOU) กับสถาบันขงจื้อ  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.3 มอบเกียรติบัตรและใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการ
ทดสอบวัดระดับความรู้พ้นฐานภาษาจีนกลาง YCT1 
2.4 ฝึกพ้ืนฐานการออกเสียงเบื้องต้นของภาษาจีน  /
เสียงพยัญชนะในภาษาจีน มีทั้งหมด 23 เสียง/เสียงสระ
ในภาษาจีน มีทั้งหมด  36  ตัว 
2.5 ฝึกการสนทนาภาษาจนีกลางเพ่ือการสื่อสาร การ
สวัสดีทักทาย /การแนะนำตนเอง/การนับตัวเลข/ หมวด
สี /การตัดกระดาษอักษรภาษาจีน 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 พัฒนาครูที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนให้สามารถสื่อสาร
ได-้ช่วยสอนได้ 
3.2 ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและ
ความสามารถในการใช้ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวันได้ 
3.3 ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นศูนย์กลางแห่ง
การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง สามารถพัฒนาตนเองสู่ความ
เป็นเลิศทางด้านภาษาจีนกลาง 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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37. ชื่อโครงการ    การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในสู่การประเมินคุณภาพภายนอก 
                  เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2564 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   18,000 บาท  เบิกงบประมาณ 8,250  งบประมาณคงเหลือ  9,750   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเพ่ิมจำนวนสถานศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศทุกวิชาที่จัดสอบ        
ร้อยละ 50  
 1.2 เพ่ือลดจำนวนสถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงในการ
รับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4    
ให้ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 80 
 1.3 เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษา แบบร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
รับผิดชอบ 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือเตรียมการและวางแผนการพัฒนาฯ 
 2.2 กำหนดแนวดำเนินการ เน้นคุณภาพห้องเรียน/
เตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
3. ผลการดำเนินงาน 
 3.1 สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นต้นแบบ 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและเป็น
เครือข่ายสำหรับการพัฒนาสถานศึกษาอ่ืน ๆ  
 3.2 สถานศึกษาในสังกัดได้รับติดตาม ตรวจสอบผล
การจัดการศึกษาสู่การกำหนดนโยบายของเขตพ้ืนที่ 
 3.3 สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพระดับ
ห้องเรียน 
 3.4 สถานศึกษามีผลการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกระดับดีขึ้นไป 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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38.  ชื่อโครงการ    พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   25,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 0  บาท งบประมาณคงเหลือ  25,000   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้เด็กพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่
เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ใน
รูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล 
ได้รับบริการ สื่อ สิ่งอำนวย ความสะดวกเพ่ือเข้าถึง
บริการ ทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพ ทักษะการ
ดำรงชีวิต และพ้ืนฐานอาชีพ เพ่ือพ่ึงตนเองได้  
 2)เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนที่จัดการ
เรียนรวมในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับสภาพความพิการในแต่ละ
ประเภท เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม 
Best practice และ แหล่งเรยีนรู้ (Resource 
Center) ทั้งด้านหลักสูตร การเรียนการสอน
และการวัดผลเด็กพิการ ฯลฯ  
3)เพ่ือพัฒนาโรงเรียนที่จัดการเรียนรวมเข้าสู่
มาตรฐานการเรียนรวม และจัดระบบประกัน
คุณภาพ ทางการศึกษาทั้งการบริหารจัดการ 
คุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียน  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  1) ดำเนินงาน นิเทศก่อนการพัฒนาจำนวน 3 
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโนนเขวา โรงเรียนบ้าน
ทองหลาง และโรงเรียนบ้านโนนม่วง 
3. ผลการดำเนินงาน 
 1) โรงเรียน จัดการศึกษาเรียนรวม ได้รับการนิเทศ 
ในภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 3 โรงเรียน โรงเรียน
บ้านโนนเขวา โรงเรียนบ้านทองหลาง และโรงเรียน
บ้านโนนม่วง 
2) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการได้รับการิเทศ 3 โรงเรียน       
เรื่องการจัดทำแผน IEP 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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39. ชื่อโครงการ    พัฒนาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   22,000 บาท  เบิกงบประมาณ 0  บาท  งบประมาณคงเหลือ  20,000   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาการเรียนรู้   
1.2 เพ่ือพัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 2 
1.3 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพ 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
  นิเทศก่อนการพัฒนา  กิจกรรมเดียว โดยบูรณาการ
นิเทศ กับโครงการนิเทศของกลุ่มนิเทศ  ได้จำนวน 2 
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองชาติวิทยาคม และ
โรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม   
3. ผลการดำเนินงาน 
 เชิงปริมาณ  
  -โรงเรียนได้รับการนิเทศจำนวน 2 โรงเรียน ครูได้รับ
การนิเทศทุกคน ร้อยละ 100 
เชิงคุณภาพ 
 - ครูโรงเรียนห้วยหว้าวิทยาคม ได้รับการนิเทศเรื่อง  
มอนเตสเซ่อรี่ และ การสอน แบบ SLC 
 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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40. ชื่อโครงการ    พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   45,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ  0  บาท  งบประมาณคงเหลือ  45,000  บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์ของ
ครูผู้สอนปฐมวัยให้ได้มาตรฐานตามแนวคิดของ
นวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนเลือกใช้ 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษาในด้าน หลักสูตร การจัด
ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย การนิเทศภายใน 
1.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการปรับห้องเรียนปฐมวัย
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
1.4 เพ่ือนิเทศสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถนำแนวคิด
การจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยตามนวัตกรรม 
ที่ตรงบริบทของโรงเรียนลงสู่ห้องเรียนจริงได้อย่างมี
คุณภาพ  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 กิจกรรมที่ 1ประชุมวางแผน ผู้รับผิดชอบ
โครงการ กำหนดปฏิทินการทำงานและการนิเทศ  
จัดทำโครงการและจัดทำแผนการนิเทศ 
2.2 กิจกรรที่ 2 ออกนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ตามปฏิทินการนิเทศ  สำรวจข้อมูลพื ้นฐานความ
ต้องการพัฒนาจัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียน 

3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 กิจกรรมที่ 1 โครงการ “พัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย” มีแผนการนิเทศการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
มีปฏิทินการนิเทศโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย 

3.2 กิจกรรมที่ 2 มีข้อมูลครูครูผู้สอนระดับปฐมวัยจะ
มีอยู่ ๕ ประเภท ได้แก่ (๑) ครูที่จบตรงวิชาเอก และ
ไม่จบตรงเอกแต่ม ีประสบการณ์ จ ัดกล ุ ่มพัฒนา
โรงเรียน๑) โรงเรียนต้นแบบ๒) โรงเรียนคู่พัฒนา ๓) 
โรงเรียนพ่ี - น้อง 

4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ    
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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41. ชื่อโครงการ    การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   20,000 บาท  เบิกงบประมาณ 0 บาท  งบประมาณคงเหลือ  20,000   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่
ผู้บริหารโรงเรียน ในการบริหารจัดการการศึกษา 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
สามารถนำการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนได้ (Action Research) 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   จัดทำคู่มือการทำวิจัยในชั้นเรียน  
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 คู่มือการทำวิจัยในชั้นเรียน 
3.2 ครูทำวิจัยในชั้นเรียนเป็น 
3.3 คุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครู 
- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
โคโรนา -2019 (COVID - 19) ทำให้การดำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผน/ขั้นตอนที่กำหนดไว้ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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42.  ชื่อโครงการ    การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   17,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ   0  บาท  งบประมาณคงเหลือ  17,000    บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
1.2 เพ่ือส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา และActive learning ใน
สถานศึกษา 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ โคโรนา -2019 (COVID - 19) ทำให้การ
ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ขั้นตอนที่กำหนดไว้ 
3. ผลการดำเนินงาน 

- 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

43. ชื่อโครงการ    ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   81,500 บาท  เบิกงบประมาณ  0  บาท  งบประมาณคงเหลือ   81,500     บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
1.2 เพ่ือส่งเสริม พัฒนานักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ         
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
โคโรนา -2019 (COVID - 19) ทำให้การดำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผน/ขั้นตอนที่กำหนดไว้ 
3. ผลการดำเนินงาน 
       - 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
            ดำเนินการเสร็จแลว้   
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44.  ชื่อโครงการ    อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการคุณธรรม” 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   9,800 บาท  เบิกเงินงบประมาณ   0   บาท  งบประมาณคงเหลือ  9,800     บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื ่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนา
ตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม
อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 
1.2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา
และนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิด อย่างมี
เหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ 
มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการทำความดี  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   กิจกรรมเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3  
3. ผลการดำเนินงาน  - 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

45. ชื่อโครงการ    ถอดบทเรียนโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น/โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   5,700 บาท  เบิกเงินงบประมาณ   0  บาท  งบประมาณคงเหลือ  5,700    บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนา
ตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียน
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยนื และมีประสิทธิภาพ 
1.2 เพ่ือให้ผู้บรหิารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนตระหนักรู ้เข้าใจ และมีกระบวนการ
คิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่าง
เป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี  และภูมิใจในการ
ทำความดี  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    กิจกรรมเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 3 
3. ผลการดำเนินงาน   - 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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46. ชื่อโครงการ    นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   13,500 บาท  เบิกเงินงบประมาณ   0  บาท  งบประมาณคงเหลือ   13,500     บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด
พัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/
โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมี
ประสิทธิภาพ 
1.2 เพ่ือใหผู้้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่ง
คุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิด
ชอบชั่วดี  และภูมิใจในการทำความดี  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
โคโรนา -2019 (COVID - 19) ทำให้การดำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผน/ขั้นตอนที่กำหนดไว้  
3. ผลการดำเนินงาน    - 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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47. ชื่อโครงการ   จัดประกวดห้องสมุด และหนังสือเล่มเล็ก โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
งบประมาณ   ที่ได้รับ   20,500 บาท  เบิกเงินงบประมาณ   0  บาท  งบประมาณคงเหลือ  20,500  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ
และสื่อการสอนที่มีคุณภาพ และพอเพียงพอความ
ต้องการและเหมาะสมกับนักเรียน ครู ผู้บริหารและคน
ในชุมชน  
1.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาห้องสมุด
ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบาย     ห้องสมุด ๓ ดี 
1.3 เพ่ือพัฒนานักเรียนแกนนำของโรงเรียนให้เป็น “ 
ยุวบรรณารักษ์ ” ( Youth Librarian ) 
1.4 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 
1.5 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ครูบรรณารักษ์ ครูหรือ
บุคลากรที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์มีสมรรถนะในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริม นิสัยรักการอ่านและการ
เรียนรู้สู่คุณภาพที่ดี 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
โคโรนา -2019 (COVID - 19) ทำให้การดำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามแผน/ขั้นตอนที่กำหนดไว้  
3. ผลการดำเนินงาน    - 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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48. ชื่อโครงการ   การพัฒนาศักยภาพครูในการเชื่อมโยงหลักสูตรสู่จัดการกระบวนการเรียนรู้การจัดทำ 
      นวัตกรรมการวัดและประเมินผล 
งบประมาณ   ที่ได้รับ  90,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ   0   บาท  งบประมาณคงเหลือ  90,000    บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนาความสามารถของครูในการเชื่อมโยง
หลักสูตรสู่การจัดกระบวนการเรียนรู้       
การจัดทำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดและ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนมีความสามารถทางพหุปัญญา
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
1.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัล การสร้างเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดต่อ โคโรนา -2019 (COVID - 19) 
ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ขั้นตอนที่
กำหนดไว้ ซึ่ง สพฐ. ให้งดการอบรม สัมมนาในเดือน
เมษายน ซึ่งเป็นระยะเวลา ที่โครงการกำหนดกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิชาการทุกโรงเรียน 
3. ผลการดำเนินงาน    -  
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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49. ชื่อโครงการ   การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
งบประมาณ   ที่ได้รับ  39,500 บาท  เบิกเงินงบประมาณ   0  บาท  งบประมาณคงเหลือ  39,500 บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 
ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ในอนาคต  
1.2 เพ่ือขับเคลื่อนครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 1 - 3  ให้ใช้งาน DEEP ระดับโรงเรียน          
เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแพลตฟอร์มให้กับนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ โคโรนา -2019 (COVID - 19) ทำให้
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ขั้นตอนที่กำหนดไว้ 
3. ผลการดำเนินงาน    -  
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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50. ชื่อโครงการ   การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผลการดำเนินงานระบบงานทะเบียน 
งบประมาณ   ที่ได้รับ  23,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ   0  บาท  งบประมาณคงเหลือ  23,000   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 ครูผู้ที่รับผิดชอบระบบงานทะเบียน (School 
MIS) มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำข้อมูลในระบบงาน
ทะเบียน (School MIS) 
1.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกโรง มีการรายงานข้อมูลด้าน
การจบการศึกษาของผู้เรียนในระบบงานทะเบียน 
(School MIS)  อย่างต่อเนื่องเป็นระบบและตาม
กำหนดเวลา 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    กิจกรรมดำเนินการในไตรมาสที่ 3 
3. ผลการดำเนินงาน  - 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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51. ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะดนตรีและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
งบประมาณ ที่ได้รับ 1,000,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 0 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000,000 บาท 
รองบประมาณ จาก อบจ.ขอนแก่น   
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน ครูผู้สอนและทุกภาคส่วน 
ได้ร่วมกันเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้เต็มตามศักยภาพ 
 2) เพื ่อจ ัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้น ักเร ียนแสดง
ความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี และ
ศิลปะ 
 3) เพื่อจัดเวทีให้โอกาสแก่นักเรียน ครู และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้แสดงความสามารถ และนำเสนอผลงาน
เผยแผ่สู่สาธารณะ และเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ 
 4) เพ ื ่อค ัดเล ือกน ักเร ียน  คร ู  ผ ู ้บร ิหาร และ
สถานศึกษา เป็นตัวแทนของระดับกลุ่มสถานศึกษา, 
ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา เข้าแข่งข ันระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับชาติ ตามลำดับ 
 5) เพ ื ่อส ่งเสร ิมก ิจกรรมน ิเทศ ต ิดตาม กำกับ 
ช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมให้โรงเรียนทั้งภาครัฐ
และเอกชนทั ้งในสังกัดและนอกสังกัด ได้ร ับการ
ส่งเสริมศักยภาพนักเร ียนด้านศิลปะ ดนตรีและ
วิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 1) รองบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น     
 2) กิจกรรมเริ่มดำเนินการไตรมาสที่ 3 
3. ผลการดำเนินงาน 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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52. ชื่อโครงการ   วางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2564 และเกลี่ย 
      อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ   ที่ได้รับ  14,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ  2,425 บาท งบประมาณคงเหลือ 11,575  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 กำหนดรูปแบบการวางแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา สังกัด 
สพป.ขก.1 
1.2 สพป.ขก.1    และสถานศึกษานำแผนกำลังคนไปใช้
บริหารจัดการ 
1.3 เพ่ือให้อัตรากำลังคนสอดคล้องกับภารกิจและปริมาณ
งานที่มีในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุนภาระกิจการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
1.4 กำหนดอัตรากำลังคนให้เหมาะสม  และสร้างมาตรฐาน
อัตรากำลังในสถานศึกษา  
1.5 เพ่ือสนับสนุนการบริหาร และการจัดการศึกษาของ
ผู้บริหาร 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 สพฐ. จัดสรรอัตราตำแหน่งพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ สพป.ขก.
1 แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมเกลี่ยอัตรากำลัง ตำแหน่ง
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียน 
2.2 แจ้งผู้ปฏิบัติงานตำแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ แจ้งความ
ประสงค์ขอไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเดิมหรือโรงเรยีนใหม ่
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล ประชุม
คณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังฯเพ่ือดำเนินการเกลี่ย
อัตรากำลังฯ สรุปผลและแจ้งคำสั่งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ
และถือปฏิบัติ     
3. ผลการดำเนินงาน 
  สพป.ขก.1 และสถานศึกษา มีอัตรากำลัง เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด มีครูตามเกณฑ์ และตรง
วิชาเอก ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษา
ได้ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลต่อการจัดการเรียนการ
สอน นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
          ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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53. ชื่อโครงการ   การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
งบประมาณ   ที่ได้รับ  48,300 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 45,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,100  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 โรงเรียนในสังกัด มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครบตามเกณฑ์  
อัตรากำลัง ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 

 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพิจารณาย้าย โอน ตามความประสงค์ และจำนวน
ตำแหน่งว่างที่มีในสถานศึกษา มีขวัญกำลังใจ 

 1.3 เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 สพป.ขก. 1 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างพร้อม
ข้อมูลอัตรากำลังครูและสาขาวิชาเอกที่ต้องการของแต่
ละสถานศึกษาและสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู ขาด/
เกิน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนดของทุกสถานศึกษา 
2.2 สพป.ขก.1 ประชาสัมพันธ์ยืนคำร้องขอย้ายของ
ข้าราชการครู และสายผู้บริหารสถานสึกษา 
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาการย้าย
ข้าราชการครู และสายผู้บริหารสถานศึกษา 
3. ผลการดำเนินงาน 
ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอ
ย้าย  ได้รับการพิจารณาย้ายตามตำแหน่งว่าง          
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ค.ศ.         
และหลักเกณฑ์ที่ สพฐ.กำหนด  ได้ครูตรงตามวิชาเอก
ที่สถานศึกษาต้องการ ครูครบชั้น เกิดคุณภาพทาง
การศึกษา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนสูงขึ้น 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
          ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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54. ชื่อโครงการ   การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว   
“การคัดเลือกอัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”       
งบประมาณ   ที่ได้รับ  53,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ  6,450 บาท งบประมาณคงเหลือ 46,550 บาท             
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือดำเนินการสรรหา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
และลูกจ้างชั่วคราวที่มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงาน
แทนตำแหน่งที่ว่างที่ได้รับการจัดสรร 
1.2 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังในสังกัด 
1.3 เพ่ือส่งเสริม และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรใน
สังกัด ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และมี
คุณภาพ 
1.4 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็ม
ศักยภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังพนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือดำเนินการจัดสรรและ
อัตราจ้างโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปี 2564   
2.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอัตราจ้าง
โครงการครูผู้ทรงคุณค่าฯ 
2.3 สพป.ขก.1 รับสมัครคัดเลือก ดำเนินการคัดเลือกโดย
การสอบสัมภาษณ์และประเมินผลงาน ประกาศผล สรุปผล
การคัดเลือกและรายงาน สพฐ. 
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 สถานศึกษา ได้รับจัดสรรตำแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดิน ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้าง จากเงินงบประมาณ ครบถ้วน 
ถูกต้องตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร 
3.2 สพป.ขก. 1 ดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้าง
จากเงินงบประมาณ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กำหนด ถูกต้อง โปร่งใส 
3.3  สถานศึกษามีลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงิน
งบประมาณ ที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามความ
ต้องการ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
          ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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55. ชื่อโครงการ   การคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างชั่วคราว   
“การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)”       
งบประมาณ   ที่ได้รับ  46,550 บาท  เบิกเงินงบประมาณ  12,380 บาท งบประมาณคงเหลือ 34,170 บาท             
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือดำเนินการคัดเลือกย้าย โอน เลื่อนระดับ
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)         
ที่มีความรูความสามารถตรงตามความต้องการ 
1.2 เพ่ือส่งเสริม และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร
ในสังกัด ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และ 
มีคุณภาพ 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 2.1 ก.ค.ศ. แจ้งกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
 2.2 สพป.ขก.1 เสนอ อกศจ./กศจ.ขอนแก่น เพ่ือ
ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งที่ว่าง 
 2.3 ดำเนินการคัดเลือก ตามประกาศของ ศธจ.
ขอนแก่น เสนอผลการคัดเลือกแก่ อกศจ./กศจ.
ขอนแก่น 
 2.4 แจ้งคำสั่งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ 
3. ผลการดำเนินงาน 
 3.1 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  
ร้อยละ 100 มีอัตรากำลังครบถ้วน ตามกรอบ
อัตรากำลัง 
 3.2 สพป.ขก. 1 ดำเนินการ โอน ย้าย และเลื่อน 
ระดับ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  
 3.3 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 
และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อการ           
จัดการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
          ยังไม่ดำเนินการ 
      อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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56. ชื่อโครงการ   การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูฯ          
งบประมาณ   ที่ได้รับ  9,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 4,200 บาท งบประมาณคงเหลือ  4,800 บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริม
บุคลากรภายในสังกัด สพป.ขก.1 ที่มีผลงานยอดเยี่ยม
และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน   
 1.2 เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลใน
วิชาชีพและสังคม รวมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ
บุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน   
 1.3 ยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาท่ีสามารถทำ
หน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
และเป็นตัวอย่างที่ดี 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 สพป.ขก.1 ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัล
หน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่
ประจักษ์ เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ .(OBEC 
AWARDS)  ผู้มีผลงานดีเด่นส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ผ่านการคัดเลือกรับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเข้า
ประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จำนวน 30 ราย 
3. ผลการดำเนินงาน 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
รางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างความภาคภูมิใจ
ในนวัตกรรมใหม่ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนได้รับการยกย่อง
ประกาศเกียรติคุณ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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57. ชื่อโครงการ   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีละ 2 ครั้ง          
งบประมาณ   ที่ได้รับ  73,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 42,640 บาท งบประมาณคงเหลือ 30,360 บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1.วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ผู้บริหาร 
สถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการ และ
บุคลากรทางการศึกษา มีความม่ันใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ 
 1.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจำ ให้การดำเนินการด้วยความถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ.กำหนด 
1.3 เพ่ือให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลื่อนเงินเดือนของสถานศึกษา     
มีความรู้ความความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลกำหนด 
 2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากรอบวงเงิน
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 
2.2 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 
2.3 ออกประเมินผลงานผู้บริหารสถานศึกษา             
ของคณะกรรมการ 10 กลุ่มเครือข่าย 
2.4 ประชุมสรุปผลการประเมินผลงานผู้บริหาร
สถานศึกษา     
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ได้รับการเลื่อนเงินเดือน
และค่าตอบแทนสูงขึ้นทุกราย ยกเว้นกรณีที่ไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด มีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



65 
 

58. ชื่อโครงการ   เสริมสร้างขวัญและกำลังใจและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา         
งบประมาณ   ที่ได้รับ  12,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 7,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,000  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ได้รับ  
พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีเสนอขอ 
 1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการมีความภาคภูมิใจ  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   สพป.ขก.1 ไปรับเครื่องราช เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 หน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
ณ หอประชุมคุรุสภา  
3. ผลการดำเนินงาน 
 3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ มีความภาคภูมิใจ  
 3.2 เป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล  
 3.3 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อ
คุณภาพการเรียนการสอนต่อเด็กนักเรียน      
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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59.  ชื่อโครงการ   เสริมสรา้งคุณภาพและคุณค่าชีวิต และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร         
งบประมาณ   ที่ได้รับ  24,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ  0  บาท งบประมาณคงเหลือ 0   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ และเกิด
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
 1.2 สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สังกัด
สพป.ขก. 1  
 1.3 สร้างเสริมคุณภาพและคุณค่าชีวิตของข้าราชการ
ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    กิจกรรมดำเนินการโครงการ ในไตรมาสที่ 4  
3. ผลการดำเนินงาน  - 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยังไม่ดำเนินการ 
           อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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60.  ชื่อโครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online         
งบประมาณ   ที่ได้รับ  4,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ  0  บาท  งบประมาณคงเหลือ 4,000   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
โอกาสได้รับการพัฒนาควบคู่กับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่โดยทั่วถึง และเท่าเทียมกันตามศักยภาพโดย       
ไม่ทิ้งห้องเรียน 
 1.2 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ตาม
มาตรฐานวิทยฐานะ 
1.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถนำเสนอแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม  
และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติงานเป็น
เครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาในหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    กิจกรรมดำเนินการโครงการ ในไตรมาสที่ 3 
3. ผลการดำเนินงาน     - 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
      ยังไม่ดำเนินการ 
          อยู่ระหว่างดำเนินการ 
         ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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61.  ชื่อโครงการ  ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานทำ   
งบประมาณ  ที่ได้รับ 67,440 บาท  งบประมาณคงเหลือ   0    บาท  รองบประมาณจาก สพฐ. 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนที ่จบการศึกษาภาค
บังคับเรียนต่อจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตระหนัก 
และกระตือรือร้นเตรียมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

1.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการเลือก
อาชีพ สามารถเลือกอาชีพเพื ่อการมีงานทำ และมี
รายได้ระหว่างเรียน โดยให้เลือกอาชีพ ที่เหมาะสมกับ
นักเรียนและโรงเรียน 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 3     
แต่ติดช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 2019  
รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.  
3. ผลการดำเนินงาน   - 
   4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยังไม่ดำเนินการ 
           อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

62.  ชื่อโครงการ  การสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 29,700 บาท  เบิกเงินงบประมาณ  0  บาท งบประมาณคงเหลือ 29,700  บาท 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่และสามารถบูรณาการ
เนื้อหาในชั้นเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 3   
แต่ติดช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 2019  
3. ผลการดำเนินงาน 
    -ไม่ม-ี  
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
            ดำเนินการเสร็จแลว้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



69 
 

63.  ชื่อโครงการ  สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 30,900 บาท  เบิกเงินงบประมาณ  0 บาท งบประมาณคงเหลือ 30,900  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งดำเนินการตาม
นโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้าง
จิตสำนึกการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริม
อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 2) เพ่ือการลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง การ
นำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงาน 
 3) เพ่ือลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมคัดแยกขยะ
ในชุมชนเพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  
 4) การบูรณาการเรื่องการจัดการคัดแยกขยะแบบมี
ส่วนร่วมและการนำขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรก
ในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้  
 5) นักเรียน โรงเรียน ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   - แผนดำเนินกิจกรรมโครงการในไตรมาสที่ 4  
3. ผลการดำเนินงาน     - 
    
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
      ยังไม่ดำเนินการ 
          อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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64.  ชื่อโครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียน 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 2,160 บาท  เบิกเงินงบประมาณ  0  บาท งบประมาณคงเหลือ  2,160  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
   1.1  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูผู้รับผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนใช้โปรแกรม Thai School 
Lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มี
คุณภาพ 
    1.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนและการใช้โปรแกรม Thai 
School Lunch ในการจัดสำรับอาหารกลางวันใน
โรงเรียนให้มีคุณภาพ 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
    อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 3   
แต่ติดช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 2019 
3. ผลการดำเนินงาน     - 
 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
      ยังไม่ดำเนินการ 
          อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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65.  ชื่อโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี พ.ศ. 2564 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 245,000 บาท เบิกเงินงบประมาณ 0 บาท  รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนที ่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติด ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันภัยยา
เสพติดผ ่านกิจกรรมลูกเส ือต ้านภัยยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันภัยเกี่ยวกับยาเสพติด  สามารถเป็นแกนนำ
ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 1.2 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยยาเสพติดและ
อบายมุขให้กับนักเรียนและเยาวชนวัยเสี่ยงด้วยหลัก
คูณธรรม ให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักวิธีปฏิเสธ
และป้องกันตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 1.3 เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่และสามารถบูรณา
การเนื้อหาในชั้นเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น 
 1.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาในสังกัดในการ
ดำเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NIPA และ 
CATAS)  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 2.1 อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 3 
แต่ติดช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 2019 
 2.2 รอจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. 
3. ผลการดำเนินงาน    - 
 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยังไม่ดำเนินการ 
           อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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66.  ชื่อโครงการ  ค่ายทักษะชีวิตเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและอบายมุขด้วยหลักคุณธรรม 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 83,680 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 0 บาท รอจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพื ่อส่งเสริมให้นักเรียนที ่เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพ
ติด ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันภัยยา
เสพติดผ ่านกิจกรรมลูกเส ือต ้านภัยยาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันภัยเกี่ยวกับยาเสพติด  สามารถเป็นแกนนำ
ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  1.2 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันป้องกันภัยยาเสพติด
และอบายมุขให้กับนักเรียนและเยาวชนวัยเสี่ยงด้วย
หลักคูณธรรม ให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักวิธี
ปฏ ิเสธและป้องกันตนเอง เป ็นคนดี ม ีค ุณธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  1.3 เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่และสามารถบูรณา
การเนื้อหาในชั้นเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น 
  1.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาในสังกัดใน
การดำเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
(NIPA และ CATAS)  
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 2.1 อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 3  
แต่ติดช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 2019 
 2.2 รอจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. 
3. ผลการดำเนินงาน     - 
 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยังไม่ดำเนินการ 
          อยู่ระหว่างดำเนินการ 
          ดำเนินการเสร็จแล้ว   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



73 
 

67.  ชื่อโครงการ  วันสถาปนาลูกเสือ 
งบประมาณ  ที่ได้รับ 30,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ  0 บาท งบประมาณคงเหลือ 30,000  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือยกระดับการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา 
 1.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษ ได้จัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได้ถูกต้องตามระเบียบ
ข้อบังคับของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 1.3 เพื่อฝึกทักษะวิชาการลูกเสือและวิชาพิเศษลูกเสือ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ  
 1.4 เพ่ือให้ลูกเสือได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
ในการจัดมวลกิจกรรมลูกเสือและนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 แผนการดำเนินกิจกรรมใน ไตรมาสที่ 3 ในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2564      
3. ผลการดำเนินงาน  -  
 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยังไม่ดำเนินการ 
           อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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68.  ชื่อโครงการ   ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณ          
งบประมาณ   ที่ได้รับ  37,000 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 14,400 งบประมาณคงเหลือ 10,800 บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
และตัวเลขต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี   
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ
ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ   
คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กำหนด 
1.3 เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับ ตรวจว่า 
เพียงพอและเหมาะสม 
1.4 เพ่ือติดตามและประเมินผลการบริหารงานและ
การดำเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือ 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งให้มีการบริหาร
จัดการที่ดี 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
 2.1 ตรวจสอบติดตามการบริหารงานการเงิน              
การบัญชีของโรงเรียน ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่  25  
ม.ค. - 25 ก.พ. 2564 จำนวน 15  โรงเรียน 
 2.2 ตรวจสอบการเบิกการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ตามมติ ครม. ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) 
และไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม 2564) 
3. ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี 
การพัสดุ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ  คำสั่งและ มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องได้ 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
       อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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69. ชื่อโครงการ   ฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ          
งบประมาณ   ที่ได้รับ  44,580 บาท  เบิกเงินงบประมาณ 44,580 บาท งบประมาณคงเหลือ   0   บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพื่อจัดหาระบบ New GFMIS Thai ที่เป็นระบบ
เปิด (Open System)  เพื่อทดแทนระบบ GFMIS ที่
ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (SAP)   
1.2 เพื ่อให้ระบบ New GFMIS Thai ให้รองรับการ
เชื่อมต่อกับระบบงานภายนอก ให้สามารถใช้งานได้
สอดคล้องกับกระบวนการปัจจุบัน 
1.3 เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้ระบบเดิมที่ล้าสมัย 
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของ ผลิตภัณฑ์และไม่
รองรับความต้องการปัจจุบัน 
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
2.1 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับการ
อบรม  และอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน เพื่อ
เตรียมพร้อมในการใช้งานจริงในช่วงเดือนพฤษภาคม 
2564 
2.2 อบรม  New GFMIS Thai Online  ระหว่าง
วันที่  15 – 19 ก.พ. 2564  ณ ห้องประชุมอ้อพงษ์  
สพป.ขก. 1   
3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 หน่วยงานมีบุคลากรที่มีความพร้อม ความรู้ 
เข้าใจระบบงาน GFMIS สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  หลักฐานเอกสารด้านการเงิน ครบถ้วน 
ถูกต้องตามระเบียบ 
3.2 บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ได้รับการอบรม พัฒนาศักยภาพการใช้ ระบบงาน 
New GFMIS Thai มีส่วนร่วมในการตรวจสอบทาน
เอกสารทางการเงิน แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย การเงินการคลัง ครบทุกคน   
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
           ยังไม่ดำเนินการ 
         อยู่ระหว่างดำเนินการ 
      ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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70. ชื่อโครงการ   ประชุมปฏิบัติการการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-pension’s  
                  Electronic Filing) ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณ 
                  อายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564          
งบประมาณ   ที่ได้รับ  68,420 บาท  เบิกเงินงบประมาณ  0 บาท งบประมาณคงเหลือ 68,420  บาท 
 

ผลการดำเนินงาน ภาพกิจกรรมท่ีดำเนินการ 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย
ระเบียบ และวิธีปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการ
ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Pension’s Electronic Filing) ได้
อย่างถูกต้อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะ
เกษียณอายุราชการ สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 1.2 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้
ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณ   
2. กิจกรรมที่ดำเนินการ 
   อยู่ระหว่างดำเนินการโครงการในไตรมาสที่ 3  
3. ผลการดำเนินงาน     - 
 
4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
       ยังไม่ดำเนินการ 
           อยู่ระหว่างดำเนินการ 
           ดำเนินการเสร็จแล้ว   
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แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564 (งบประจำ) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการ 
จัดสรร

งบประมาณ      
ปี พ.ศ. 2564 

เบิก
งบประมาณ

แล้ว 

คงเหลือ 

ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ      
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 250,000 106,361 143,639 
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 90,000 21,196.95 68,803.05 
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 46,935.55 3,064.45 
4 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 3,600 2,100 1,500 
5 วัสดุสำนักงาน 104,400 53,412.80 50,987.20 
6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 200,000 129,423.06 70,576.94 
7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประกัน) 8,000 0 8,000 
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 30,000 6,629 23,371 
9 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (5ราย) 615,000 391,774.23 223,225.77 

10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จำเป็น (สำรองจ่าย) 800,000 700,457 99,543 
 รวม 2,151,000 1,458,290 692,710 

ข. ค่าสาธารณูปโภค     
1 ค่าไฟฟ้า 500,000 259,289 240,711 
2 ค่าน้ำประปา 20,000 20,000 0 
3 ค่าโทรศัพท์ 35,000 23,684.14 11,315.86 
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 50,000 39,820 10,180 
5 ค่าอินเทอร์เน็ต 44,000 28,836.50 15,163.50 
  รวม 649,000 371,630 277,370 

รวมทั้งสิ้น 2,800,000 1,829,920 970,080 
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โครงการตามแผนปฏิบตัิการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ของ กลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย งบประมาณ หมายเหต ุ

1 กลุ่มอำนวยการ 440,000  

2 กลุ่มนโยบายและแผน 160,000  

3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 50,000  

4 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรพัย ์ 113,000  

5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 450,000  

6 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 1,100,000  

7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 150,000  

8 หน่วยตรวจสอบภายใน 37,000  

9 กลุ่มเครอืข่ายพฒันาคณุภาพการศึกษา 200,000  

รวมทั้งสิ้น 2,700,000  
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