


 

ค ำน ำ 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนและขับเคลื่อนกำรบริหำรกำร จัดกำรศึกษำ โดยมี
สำระส ำคัญที่เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ    

กำรด ำเนินงำน  โครงกำร กิจกรรม ที่ปรำกฏในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ    พ.ศ. 
2565 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 มีกำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้องกับ 
แผน 3 ระดับ ดังนี้ แผนระดับที่ 1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทย ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง” แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566-
2570) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แนวนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำล 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 แผนพัฒนำจังหวัดที่เกี่ยวข้อง สภำพปัญหำและนโยบำยของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 กำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรกำรฉบับนี้ 
ได้ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพ่ือเป้ำหมำยคุณภำพของคนทุกช่วงวัย และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
โดยเฉพำะ กำรมุ่งเน้นผู้เรียน ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพตำมศักยภำพ      

  ขอขอบคุณคณะกรรมกำร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนและกลุ่มนโยบำยและแผน ที่ได้จัดท ำ
เอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2566  ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ขอนแก่น เขต 1 ส ำเร็จเรียบร้อยด้วยดี  และหวังว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสถำนศึกษำในสังกัด  และหน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องต่อไป   
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

   ส่วนที่  1    

บทน ำ 

1.  ควำมเป็นมำ 

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

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

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

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตาม  
ความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามวรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย           
ในการศึกษาตาม ความถนัดของตน  

มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้                  
จ. ด้ำนกำรศึกษำ 

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

(2) ให้ด าเนินการตามกฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหกให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต และอาจารย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน 
รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู  

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดและ
ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติ
และระดับพื้นท่ี  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 อยู่ภายใต้
การก ากับ  ดูแล ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 



๒ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

           จากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561  เรื่อง       
การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังนี้ 

ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมี
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

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

2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

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

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่ วน

ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน         
ที่จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน     
ด้านการศึกษา 

11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ                   
ที่ได้รับมอบหมาย 
  กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ก ำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

1) กลุ่มอ านวยการ 
2) กลุ่มนโยบายและแผน 
3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
5) กลุ่มบริหารงานบุคคล 
6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

           7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 



๓ 
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9) หน่วยตรวจสอบภายใน 
10) กลุ่มกฎหมายและคดี 
ซึ่งแต่ละกลุ่มงำนมีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
1) กลุ่มอ ำนวยกำร มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

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

ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(ก) จัดท านโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา 
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

(ข) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้งการจัดสรร
งบประมาณ 

(ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายและแผน 

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

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีอ านาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

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

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

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

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

และงานบริหารสินทรัพย ์
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 

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

ลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และด า เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อน

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

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

ด าเนินคดขีองรัฐ 
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ          

ที่ได้รับมอบหมาย 

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

วิชาชีพและจรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทาง  

การศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ    

หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร          

ทางการศึกษา 
(ช) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 
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7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(ก) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร

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

ประเมินผลการศึกษา 
(ง) วิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง

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

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือ           

ที่ได้รับมอบหมาย 

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

และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมข้อมูลการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน    ของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน 

(ง) ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับ
นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา 

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

เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็ก และ
เยาวชน และงานกิจการนักเรียนอ่ืน 

(ช) ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
(ซ) ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข    

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

ที่ได้รับมอบหมาย 
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9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการ และมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแล
ทรัพย์สิน 

(ข) ด าเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการด าเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่ก าหนด 

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

ที่ได้รับมอบหมาย 

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

 

 



๗ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฎหมายและคด ี

กลุ่มอ านวยการ กลุ่มนโยบายและแผน 
- งานตรวจสอบการเงิน การบัญช ี

และระบบดูแลทรัพย์สิน 
- งานตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงาน  
- งานเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียง 
- งานอื่น ๆ เกีย่วกบัการตรวจสอบ
ภายในทีก่ฎหมายก าหนด 

000 

- ด าเนินงานเกี่ยวกับงานวินัย 
- งานอธุรณ์ ร้องทุกข ์
- งานการด าเนินคดีของรัฐ 

 

 

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

- งานจัดท านโยบายและแผน 

- งานวิเคราะหจ์ัดตั้งงบประมาณ 
- งานตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
- งานยุบ  รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

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

 

- งานอบรมและพัฒนากอ่นแต่งตั้ง 
- งานอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
เพื่อการปฏิบัติงาน 
- งานพัฒนาครูและบุคลากรตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
- งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร 
- งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม การวจิัย 
- งานเสริมสรา้งระบบเครือข่ายพัฒนาครู 
 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบประเมิน และนเิทศการศึกษา 

กลุ่มบรหิารงานการเงินและสินทรพัย์ 

 
                             

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

 

- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
- งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
- งานสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา  
- งานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี
- งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 กลุ่มนิเทศ ตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสรมิการจดัการศึกษา 

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

 

- งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา 

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

 



๘ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอารยันต์  แสงนิกุล 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 
  นายบุญเย็น  โหว่สงคราม                นางประภาภรณ์  ภูขาว           นางสาวกมลวรรณ  ทิพยเนตร 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

 

 



๙ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มภำยในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

  

 

 

 

   นางสมคิด  เมืองสอน                   นางสุมัทนา  แก้วจินดา               นางอุทุมพรพัต  สุคนธาภิพัฒนกุล 
  ผู้อ านวยการกลุม่อ านวยการ              ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน              ปฏิบัติหน้าที่ผูอ้ านวยการกลุม่ ICT 

 
 
 
 
 
 

  นางวิมลพรรณ  พยัคฆกุล               นางสาววิจิตร  มูลแวง                   นางสุดสงวน  กลางการ 
ผู้อ านวยการกลุม่บริหารการเงินและสนิทรัพย์   ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล              ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ตดิตามฯ 

 
 
 
 
 
 

นางเจษฎาภรณ์  วงษ์ทรงยศ                นางอรอนงค์  ศรีชัย                       ด.ต.โอภาส  โคตา 
ปฏิบัตหิน้าที ่ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา        ปฏิบัตหิน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ                        ปฏิบตัิหนา้ที่ ผอ.กลุม่กฎหมายและคด ี
 
 
 
 
 
 
                                                  นางจรรยา  ส าเรงิ 
                                              ปฏ บตั หน้  ี่ผู้อ  นวย   หน วยต วจ อบภ ยใน 

 

 

 

 

 

ปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

 



๑๐ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

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

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

1.2 เขตพื้นที่บริกำร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเขตพ้ืนที่บริการในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 3  อ าเภอ ได้แก่ 

 
อ าเภอ 

 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 

 
ต าบล 

 
หมู่บ้าน 

 

เทศบาล 
 

อบต. 
นคร เมือง ต าบล 

เมืองขอนแก่น 953.400 18 267 1 2 11 5 
บ้านฝาง 334.000 7 74 - - 6 2 
พระยืน 172.000 5 46 - - 4 2 
รวม   1,459.400 30 387 1 2 21 9 

           1.3  แผนที่เขตพื้นที่บริกำรของเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

 



๑๑ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

    ข้อมูลกำรบริหำรงำนบุคคล 
                      สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. 2564 – 30 กันยำยน 2565) 
 1. ข้อมูลด้ำนอัตรำก ำลัง 
     อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
              ก. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ 

ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่ง 
กรอบที่ 
ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

วิทยฐำนะ จ ำนวน 

ไม่มี  
วิทย
ฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ต าแหน่งที่
มีคนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ผอ.สถานศึกษา 127 0 6 98 2 106 46 152 

2 รอง ผอ.สถานศึกษา 67 0 6 11 0 17 0 17 

3 คร ู 1600 306 159 609 1 1343 63 1406 

4 ครูผู้ช่วย  268          

5 ครูอัตราจ้าง  24          

6 พนักงานราชการ  50          

รวม 1794 648 171 718 3 1466 109 1575 

หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 ข. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
               ข (1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     
                       ตามมาตรา 38 ค (1) 

ล ำดับ
ที่ 

ต ำแหน่ง 
กรอบที่ 
ก.ค.ศ.
ก ำหนด 

วิทยฐำนะ จ ำนวน 
ไม่มี  
วิทย
ฐานะ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ

พิเศษ 

เชี่ยวชาญ ต าแหน่งที่
มีคนครอง 

ต าแหน่ง
ว่าง 

รวม 

1 ผอ.สพท. 1    1 1   1 

2 รอง ผอ.สพท. 3   3  3  3 

3 ศึกษานิเทศก์ 22  2 20 0 22  22 

รวม 26  2 23 1 26  26 

หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 



๑๒ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ข (2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) 
ล ำดับ

ที ่
 

ต ำแหน่ง 
กรอบท่ี 
ก.ค.ศ. 
ก ำหนด 

จ ำนวน  
หมำยเหตุ ต ำแหน่ง  

มีคนครอง 
ต ำแหน่ง  

ว่ำง 
รวม 

 ประเภทท่ัวไป      

1 เจ้าพนักงานธุรการ 10 8 2 10 ว่างไม่มมีเงิน 2 
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี      
3 เจ้าพนักงานพัสดุ      

รวม 10 8 2 10  
 ประเภทวิชำกำร      

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

รวม 42 35 7 42  
 ในสถำนศึกษำ      

1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1  1  
2 เจ้าพนักงานพัสดุ 2 1 1 2  

รวม 3 2 1 2  
รวมทั้งสิ้น 55 45 10 55  

      หมายเหตุ : ข้อมูลบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
 

 

 

 

 
 
 
 
 



๑๓ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ค. จ านวนนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ล าดับที่ ระดับ จ านวน(คน) หมายเหตุ 

  ก่อนประถมศึกษา               
1 อนุบาล 1       668         
2 อนุบาล 2       1,824         
3 อนุบาล 3       1,998         

  รวม       4,490         
  ประถมศึกษา               

1 ประถมศึกษาปีที่ 1     2,608         
2 ประถมศึกษาปีที่ 2     2,715         
3 ประถมศึกษาปีที่ 3     3,030         
4 ประถมศึกษาปีที่ 4     2,922         
5 ประถมศึกษาปีที่ 5     2,846         
6 ประถมศึกษาปีที่ 6     2,943         

  รวม       16,875         
  มัธยมศึกษาตอนต้น               

1 มัธยมศึกษาปีที่ 1     875         
2 มัธยมศึกษาปีที่ 2     886         
3 มัธยมศึกษาปีที่ 3     808         

  รวม       2,569         
  รวมทั้งสิ้น       23,934         

   หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 
2. อัตรำก ำลังครู 
2.1 อัตราลังครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

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

2562 -134/77 53/27 52 -81/154 

2563 -62/47 74/34 75 +12/154 

2564 -295/118 16/14 24 -279/153 

2565 -246/127 8/6 19 -238/152 

2.2 การให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



๑๔ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 

จ านวน 
ครั้ง ราย 

1. การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู ต าแหน่งครูผู้ช่วย   

    1.1 ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันได ้ 9 90 

    1.2 ครูผู้ช่วย  (โครงการผลติครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560) 2 17 

    1.3 กรณีย้าย โอนต าแหน่ง 5 5 

    1.4 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วยทีผ่่านการพัฒนา
อย่างเข้มข้น 

9 158 

2. การบรรจุและแต่งตั้งผูผ้่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 0 0 

3. การบรรจุและแต่งตั้งผูผ้่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 0 0 

4. การบรรจุและแต่งตั้งผูผ้่านการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ 0 0 

5. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค(2)   

    5.1 ต าแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบตัิการ   

    5.2 ประเภทวิชาการ   

6. เลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 2 4 

7. การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา(ในสถานศกึษา)   

    7.1 ข้าราชการครูสายผูส้อน 2 78 

    7.2 ข้าราชการครูสายงานบริหารสถานศึกษา 1 16 

    7.3 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (1) ศึกษานิเทศก์   

    7.4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2)  1 1 

8. การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา(ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา)   
 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

2.3 การให้ความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2.3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 

 

กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ 
เรื่องท่ีพิจารณา 

ผลการพิจารณา (ขั้น/คน) 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้

เลื่อน 
รวม

ทั้งสิ้น 
3.1.1 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เม.ย. 2565) 
         - กลุ่มท่ี 1 คศ.3 ลงมา 
         - กลุ่มท่ี 2 คศ. 4 - 5 

 
 

1,183 
5 

 
 

244 
0 

 
 

13 
0 

 
 

1 
0 

 
 

22 
0 

 
 

1,463 
5 

รวมทั้งสิ้น 1,188 244 13 1 22 1,468 
3.1.2 เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2565) 
         - กลุ่มท่ี 1 คศ.3 ลงมา 
         - กลุ่มท่ี 2 คศ. 4 - 5 

 
 

1,366 
5 

 
 

112 
0 

 
 

14 
0 

 
 

3 
0 

 
 

22 
0 

 
 

1,517 
5 

รวมทั้งสิ้น 1,371 112 14 3 22 1,522 
 
      2.3.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 

กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและงานทะเบียนประวัติ 
เรื่องท่ีพิจารณา 

ผลการพิจารณา (ขั้น/คน) 

ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ไม่ได้
เลื่อน 

รวม 

3.2.1 เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
         ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
         -  ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2565) 
         -  ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2565) 

 
 

36 
38 

 
 

8 
10 

 
 

0 
0 

 
 

1 
0 

 
 

1 
1 

 
 

46 
49 

รวมทั้งสิ้น 38 10 0 0 1 49 
 

 



 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

16 
ข้อมูลเชิงสถิติกำรให้บริกำรตำมภำรกิจ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566   

  

รำยกำร จ ำนวน (รำย) รวม 

ตค.64 พย.64 ธค.64 มค.65 กพ.65 มีค.65 เมย.65 พค.65 มิย.65 กค.65 สค.65 กย.65 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          



 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

ข้อมูลขนำดของโรงเรียน 
 

ขนาดโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษา 

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

ใหญ่พิเศษ 1501 คนข้ึนไป 

ขนาดโรงเรียนสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 7 ขนาด 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๘ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

โรงเรียนขนำดเล็ก ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 93 โรงเรียน 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
1 40010001 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต 93 6 
2 40010004 บ้านเลิง 40 3 
3 40010007 หนองเต่าบึงเรือใหญ ่ 51 3 
4 40010008 บ้านหนองหวัววั 49 3 
5 40010009 บ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) 51 6 
6 40010010 บ้านดอนหญ้านาง 66 4 
7 40010011 บ้านป่าสังข์หนองฮี 53 2 
8 40010012 บ้านป่าเหลื่อม 11 0 
9 40010015 บ้านดอนหันวิทยาคาร 61 3 
10 40010016 บ้านโนนเขวา 68 4 
11 40010017 บ้านโนนตุ่นประชาบ ารงุ 39 3 
12 40010021 บ้านเหลา่นกชุมวิทยาสรรค ์ 102 9 
13 40010024 บ้านหนองกอยสิทธริาษฎร์บ ารงุ 64 4 
14 40010027 บ้านท่าพระเนาว ์ 27 1 
15 40010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวงัหิน 118 14 
16 40010029 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบ ารัง) 114 5 
17 40010030 บ้านหนองบวัดีหมี (คุรุสามัคคร3ี) 72 5 
18 40010032 บ้านห้วยเตยพัฒนา 59 3 
19 40010033 บ้านค าบอน 83 5 
20 40010035 บ้านบึงแก 104 5 
21 40010036 บ้านหนองค้ากลางฮุง 42 2 
22 40010037 บ้านหนองเบ็ญ 79 5 
23 40010040 บ้านโคกสโีคกเปี้ย 95 7 
24 40010042 บ้านโนนเรือง 32 2 
25 40010043 บ้านโนนลาน 68 5 
26 40010046 บ้านหนองกุงน้อย 19 1 
27 40010047 บ้านหนองปอ 27 1 
28 40010049 บ้านตอกแป้น 1 0 
29 40010050 บ้านเหลา่เกวียนหัก 47 3 
30 40010052 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค ์ 89 5 
31 40010053 บ้านกุดนางทุย 10 2 
32 40010058 บ้านหนองขามประชาบ ารุง 97 5 
33 40010060 บ้านกอก 117 5 
34 40010062 บ้านทองหลาง 80 5 



๑๙ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
35 40010064 บ้านหนองค ู 27 1 
36 40010067 บ้านเหลา่นางาม 10 1 
37 40010068 บ้านโคกสูงวิทยาคม 17 0 
38 40010071 บ้านดอนดู่คุรุราษฎรว์ิทยา 64 3 
39 40010075 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 108 5 
40 40010076 บ้านดงพอง 50 2 
41 40010077 บ้านผือ (สวัสดิร์าษฎรว์ิทยา) 29 3 
42 40010079 บ้านเลิงเปือย 101 4 
43 40010082 บ้านหนองไฮโพธิช์ัย 51 2 
44 40010086 บ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 75 5 
45 40010087 บ้านโกทา 72 5 
46 40010088 บ้านดอนยาง 4 2 
47 40010092 บ้านศิลา 43 3 
48 40010097 บ้านโคกล่าม 69 3 
49 40010098 บ้านโนนกู ่ 0 0 
50 40010104 บ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น 81 5 
51 40010105 บ้านลาดนาเพียง 89 4 
52 40010107 บ้านหินขาว 48 2 
53 40010108 บ้านไก่นา 0 1 
54 40010110 บ้านนาเพียง 6 0 
55 40010111 บ้านโคกนางามปลาเซียม 55 5 
56 40010112 บ้านโนนแต ้ 0 0 
57 40010115 บ้านหนองบวัน้อย 47 4 
58 40010117 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 0 1 
59 40010118 บ้านโคกท่า 109 5 
60 40010119 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 47 2 
61 40010122 บ้านค าหญ้าแดง 85 4 
62 40010123 บ้านโนนค้อ 61 4 
63 40010124 โนนฆ้องวิทยาคาร 68 4 
64 40010125 พงษ์ภิญโญ 2 18 4 
65 40010126 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 72 3 
66 40010127 หินฮาวคุรุประชาสรรค ์ 21 2 
67 40010130 บ้านแก่นเท่า 38 2 
68 40010132 โคกใหญ่ประชารฐัวิทยา 53 2 
69 40010133 ดอนหันประชารฐัศึกษา 66 4 



๒๐ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
70 40010134 สระแก้วราษฎร์บ ารุง 66 4 
71 40010135 ไตรมิตรวิทยาคาร 111 5 
72 40010136 เขื่อนกระพ้ีศึกษา 6 1 
73 40010137 บ้านค้อ 41 2 
74 40010138 บ้านแดงราษฎรส์ามัคค ี 109 5 
75 40010140 หนองแวงคุรรุาษฎร์รงัสรรค ์ 83 3 
76 40010141 บ้านกระเดื่อง 60 2 
77 40010142 แก่นเท่าพัฒนศึกษา 65 4 
78 40010143 บ้านค าหัวชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว 75 7 
79 40010144 หินกองวิทยา 56 3 
80 40010146 บ้านป่าหวาย 61 4 
81 40010151 บ้านโสกม่วงดอนดู ่ 101 5 
82 40010155 บ้านชาด 73 3 
83 40010156 บ้านบ่อแก 93 4 
84 40010161 บ้านดงเก่า 0 1 
85 40010164 บ้านโจดศรีวิชยั 52 3 
86 40010166 บ้านแก่นประดู ่ 1 1 
87 40010167 บ้านนาล้อม 25 2 
88 40010169 บ้านป่าส่าน 46 2 
89 40010170 บ้านป่าหม้อหนองค ู 82 5 
90 40010172 บ้านหนองหญ้าข้าวนก 70 4 
91 40010173 หนองโพธิป์ระชานุกูล 117 12 
92 40010177 บ้านวังโพน 48 3 
93 40010178 หนองไผ่มอดินแดง 61 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

โรงเรียนขนำดกลำง ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 56 โรงเรียน 
 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
1 40010002 บ้านโคกแปะ 134 16 
2 40010003 บ้านโคกสวีิทยาเสริม 173 10 
3 40010005 หนองหนองไหลหนองบัวทอง 159 14 
4 40010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 185 13 
5 40010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 315 16 
6 40010022 บ้านแดงใหญ ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 144 14 
7 40010025 บ้านหนองหลุบ 295 15 
8 40010026 ชุมชนบ้านท่าพระ 311 19 
9 40010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย ์ 118 14 
10 40010034 บ้านโนนท่อนวิทยา 204 15 
11 40010041 บ้านค้อท่อนน้อย 169 15 
12 40010044 บ้านหินลาดวังตอ 451 20 
13 40010048 บ้านซ าจานเนินทอง 139 11 
14 40010051 บ้านม่วง 369 18 
15 40010054 บ้านแดงน้อย 309 17 
16 40010056 บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 400 15 
17 40010057 บ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 233 11 
18 40010061 บ้านโคกฟันโปง 130 9 
19 40010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานกุูล 231 16 
20 40010066 บ้านเหลา่นาด ี 186 8 
21 40010073 บ้านบึงเนียมบึงไคร่นุ่นท่าหนิ 223 15 
22 40010078 พระคือหนองโพธิ์วิทยา 197 10 
23 40010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย 187 14 
24 40010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค ์ 149 13 
25 40010084 บ้านสะอาด 173 14 
26 40010085 บ้านดอนบม 207 14 
27 40010090 บ้านโนนม่วง 400 17 
28 40010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 133 14 
29 40010094 บ้านหนองหิน 234 15 
30 40010099 บ้านม่วงโป ้ 135 9 
31 40010100 บ้านสาวะถี (สาวัตถีราษฏร์รังสฤษฏิ์) 211 11 
32 40010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 179 14 
33 40010102 บ้านงิ้ว 136 10 



๒๒ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
34 40010106 บ้านโนนรังวิทยาคาร 154 15 
35 40010106 บ้านหนองปิง 139 10 
36 40010114 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านส าราญเพ้ียฟาน) 393 21 
37 40010116 หนองตูมหนองงูเหลือม 199 14 
38 40010120 บ้านโคกกว้าง 167 9 
39 40010121 โคกงามวิทยาคาร 273 16 
40 40010128 ห้วยหว้าวิทยาคม 136 11 
41 40010129 ชุมชนบ้านฝาง 560 26 
42 40010139 หนองชาดพิทยาคม 131 13 
43 40010145 บ้านหนองคลอง 128 9 
44 40010148 บ้านโสกแต ้ 167 14 
45 40010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 205 15 
46 40010150 บ้านบะยาว 124 10 
47 40010152 ชุมชนบ้านหนองบวั 145 9 
48 40010153 บ้านนาฝายนาโพธิ ์ 198 15 
49 40010154 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สนง.สลากกินแบ่ง) 201 14 
50 40010158 ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมล 164 9 
51 40010160 บ้านดงกลาง 122 6 
52 40010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 163 14 
53 10010165 ชุมชนบ้านพระยืน 213 11 
54 40010168 บ้านโนนบ่อ 171 15 
55 40010171 บ้านหินเหิบศลิาทิพย์ 135 12 
56 40010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 199 13 

 
โรงเรียนขนำดใหญ่ ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 1 โรงเรียน 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
1 40010055 บ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 743 33 

 
โรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ ในสงักัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 จ ำนวน 2 โรงเรียน 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนคร ู
1 40010038 สนามบิน 2,732 113 
2 40010039 อนุบาลขอนแก่น 3,394 135 

 



๒๓ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

โรงเรียนขยำยโอกำส ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1จ ำนวน 44 โรงเรียน 
 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งสิ้น นักเรียน     
ขยำยโอกำส 

จ ำนวนคร ู

1 40010002 บ้านโคกแปะ 134  40 16 
2 40010005 บ้านหนองไหลหนองบวัทอง 159  42 14 
3 40010009 บ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) 51  12 6 
4 40010014 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 185   48 13 
5 40010020 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 315  89 16 
6 40010022 บ้านแดงใหญ ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 144 53 14 
7 40010025 บ้านหนองหลุบ 295 67 15 
8 40010026 ชุมชนบ้านท่าพระ 311  84 19 
9 40010028 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวงัหิน 118   10 14 
10 40010031 บ้านหนองแวงบวรวิทย ์ 166  25 14 
11 40010034 บ้านโนนท่อนวิทยา 204   60 15 
12 40010037 บ้านหนองเบ็ญ 79   19 5 
13 40010038 สนามบิน 2,732 314 113 
14 40010040 บ้านโคกสโีคกเปี้ย 95   42 7 
15 40010041 บ้านค้อท่อนน้อย 169   61 15 
16 40010044 บ้านหินลาดวังตอ 451 115 20 
17 40010051 บ้านม่วง 369 96 18 
18 40010054 บ้านแดงน้อย 309 61 17 
19 40010063 บ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานกุูล 231  57 16 
20 40010073 บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุน่ท่าหิน 223  64 15 
21 40010081 บ้านหนองแสงโคกน้อย 187 60 14 
22 40010083 บ้านกุดกว้างประชาสรรค ์ 149  42 13 
23 40010084 บ้านสะอาด 173 53 14 
24 40010085 บ้านดอนบม 207  61 14 
25 40010088 บ้านดอนยาง 4  1 2 
26 40010093 บ้านหนองกุงวิทยาคาร 133  52 14 
27 40010094 บ้านหนองหิน 234  65 15 
28 40010101 บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 179  42 14 
29 40010103 บ้านโนนรังวิทยาคาร 154  37 15 
30 40010114 ไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านส าราญเพีย้ฟาน) 393  156 21 
31 40010116 หนองตูมวิทยาคาร 199 50 14 
32 40010121 โคกงามวิทยาคาร 273  99 16 



๒๔ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ล ำดับที ่ รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน นักเรียนทั้งสิ้น นักเรียน     
ขยำยโอกำส 

จ ำนวนคร ู

33 40010128 ห้วยหว้าวิทยาคม 136 45 11 
34 40010139 หนองชาดพิทยาคม 131 27 13 
35 40010143 บ้านค าหัวชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว 75  21 7 
36 40010148 บ้านโสกแต ้ 167 35 14 
37 40010149 บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 205 57 15 
38 40010153 บ้านนาฝายนาโพธิ ์ 198 61 15 
39 40010154 บ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง             

(สนง.สลากกินแบ่งฯ) 
201  59 14 

40 40010162 พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 163  46 14 
41 40010168 บ้านโนนบ่อ 171 32 15 
42 40010171 บ้านหินเหิบศลิาทิพย์ 135  34 12 
43 40010173 หนองโพธิป์ระชานุกูล 117  43 12 
44 40010174 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 199 32 13 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๒๕ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

ควำมสอดคล้องกบัแผน 3 ระดับ  
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภบิาลเพ่ือใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว 
แผนระดับที่ 2 หมายถึง แผนซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อบรรลุ 
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือถ่ายทอดไปสู่แนวทางใน
การปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 
แผนระดับที่ 3 คือ แผนที่จัดท าข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาของ
แผนระดับที่ 1 และ 2 ไปสู่การปฏิบัติ หรือจัดท าข้ึนตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง 
แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติการด้าน... แผนปฏิบัตริาชการ... แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

 
2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ (แผนระดับที่ 1) 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ ที่ก าหนดกรอบและ          
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องท าตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย  
ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ โดยที่รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ  ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่ การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ



๒๖ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

มั่นคง มั่งค่ัง  ยั่งยืน   เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” เพ่ือ
ความสุข ของคนไทยทุกคน  มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

  2.1.1 ยุทธศำสตร์ชำติที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ (หลัก) 
   2.1.1.1 เป้ำหมำย  
    1. เป้าหมาย 2.1 คนไทยเปน็คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวติในศตวรรษที ่21 
    2. เป้าหมาย 2.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ 
   2.1.1.2 ประเด็นยุทธศำสตร์  
    1. ประเด็น 4.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
    2. ประเด็น 4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
    3. ประเด็น 4.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
    4. ประเด็น 4.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   2.1.1.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทในการจัดและส่งเสริมการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนที่หลากหลาย 
ทั้งในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียน
พิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ 
และเสริมสร้างศักยภาพครู การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้ด้านวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่   
พึงประสงค ์
  2.1.2 ยุทธศำสตร์ชำติที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม (รอง) 
   2.1.2.1 เป้ำหมำย  
    เป้าหมาย 2.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
   2.1.2.2 ประเด็นยุทธศำสตร์ 
    ประเด็น 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
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   2.1.2.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
ด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในรายการพ้ืนฐาน 5 รายการ ได้แก่ 1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2) ค่าหนังสือเรียน 3) ค่าอุปกรณ์การเรียน  
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน และ 5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งการสนับสนุ นค่าใช้จ่าย
ด ังกล ่า ว เป็นการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการการศึกษา ส าหรับผู้มีรายได้น้อยและ 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ รวมทั้งการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพื้นที่พิเศษ 
ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการ
พัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
และการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เพ่ือสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  2.1.3 ยุทธศำสตร์ชำติที่ 1 ด้ำนควำมม่ันคง (รอง) 
   2.1.3.1 เป้ำหมำย  
    เป้าหมาย 2.2. บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
   2.1.3.2 ประเด็นยุทธศำสตร์  
    ประเด็น 4.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
   2.1.3.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีแผนการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนา
พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษาพ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง บุคลากร
ทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้
เป็นผู้เสพรายใหม่ พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด 
สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงในระยะยาวต่อไป 
  2.1.4 ยุทธศำสตร์ชำติที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (รอง) 
   2.1.4.1 เป้ำหมำย  
    1. เป้าหมาย 2.1 ภาครัฐมีวฒันธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
    2. เป้าหมาย 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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   2.1.4.2 ประเด็นยุทธศำสตร์  
    1.  ประเด็น 4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ  
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
    2. ประเด็น 4.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
    3. ประเด็น 4.6 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   2.1.4.3 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนในการบริหารจัดการศึกษา  
ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ทันสมัย มีการน านวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  
มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน 
พัฒนาผู้น า เยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนานวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  
ในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล 
ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ 
2.2 แผนระดับท่ี 2 (เฉพำะที่เกี่ยวข้อง)  
 2.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
   1. ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ (หลัก) 
    (1.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหาปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย 120001) 
     เป้ำหมำยที่ 2 คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 120002) 
    กำรบรรลุเป้ำหมำย  
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุก
กลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ที่หลากหลาย รวมถึง
แนวโน้มของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนให้เป็น
โรงเรียนคุณภาพ 
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    (1.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
 แผนย่อยท่ี 3.1 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
     แนวทำงกำรพัฒนำ  
      1. ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21   
      2. เปลี่ยนโฉมบทบาท  “คร”ู ให้เป็นครูยุคใหม่   
      3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท      
      4. พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
      5. สร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
     เป้ำหมำยของแผนย่อย  
     คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็น
ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 120101) 
     กำรบรรลุเป้ำหมำย 
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุก
กลุ่ม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งมีทักษะและ
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การขับเคลื่อนการพัฒนการศึกษา
ที่ยั่งยืน ที่พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่   ที่หลากหลาย รวมถึงแนวโน้ม
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับการพัฒนาของประเทศ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศและพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพครู เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน สอดรับกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพ 
เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้โรงเรียน มีความพร้อมในการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ ด้วยการส่งเสริ มด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้ และวัสดุอุปกรณ์ด้านการจัดการศึกษา ทั้งบุคลากร 
หลักสูตรและกิจกรรม และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียน เพ่ือ
ผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของชุมชน 
     แผนย่อยท่ี 3.2 กำรตระหนักถึงพหุปัญญำของมนุษย์ท่ีหลำกหลำย 
      แนวทำงกำรพัฒนำ  
       1. พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา   
       2. สร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 
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      เป้ำหมำยของแผนย่อย  
     ประเทศไทยมีระบบข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญา เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาและการส่งต่อการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น (รหัสเป้าหมาย 120201) 
      กำรบรรลุเป้ำหมำย  
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ ให้บรรลุ 
เป้าหมาย รวมถึง การมีแผนการพัฒนา /แนวทาง/ รูปแบบ / เครื่องมือ/ฐานข้อมูลระบบอิเล็คทรอนิคส์ 
ระบบการส ารวจแววนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา แบบสอบถามความคิดเห็น  
ผู้บริหาร  ครู ศึกษานิเทศก์ นักเรียนและพ่อ แม่ ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  การวิจัย     
และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้มีความสามารถพิเศษตามหลักพหุปัญญา ติดตามเชิงลึก พร้อมทั้ง   
ให้ค าปรึกษา แนะน า และเป็นพ่ีเลี้ยง  การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล    
ให้ผู้เรียนทุกระดับและทุกกลุ่ม ทั้ง ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับศักยภาพ พร้อมทั้งมีทักษะและ 
ศักยภาพในการประกอบอาชีพที ่เหมาะสม การส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การยกระดับ
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้าน 
ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี และกีฬา การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ  
   2. ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (รอง) 
    (2.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต (รหัสเป้าหมาย 110001) 
    กำรบรรลุเป้ำหมำย  
     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีบทบาทในการการจัดและส่งเสริม
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
   (2.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
    แผนย่อยที่ 3.2 กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
     แนวทำงกำรพัฒนำ  
      แนวทางที่ 3 จัดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่ดีที่สมวัยทุกด้านโดยการพัฒนากลไกการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่เน้นการพัฒนาทักษะส าคัญด้านต่าง ๆ 
     เป้ำหมำยของแผนย่อย  
      เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพมีการพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น 
(รหัสเป้าหมาย 110201) 
 
     กำรบรรลุเป้ำหมำย  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการ ให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษาในพ้ืนที่ รวมถึง 
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ และการด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
    แผนย่อยที่ 3.3 กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
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     แนวทำงกำรพัฒนำ  
      1. จัดให้มีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อื่น 
      2. จัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยเน้นเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้  
เน้นให้เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยผ่านการออกแบบการเรียนรู้ที่มี
ครูคอยเป็นผู้สนับสนุนและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้การเรียนรู้สามารถ ตอบสนองความต้องการได้
กับเด็กทุกกลุ่ม 
      3. จัดให้มีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะ  
ที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน 
      4. จัดให้มีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการ
เป็นนักคิด นักนวัตกร และการเป็นผู้ประกอบการใหม่ รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคม 
ที่เป็นพหุวัฒนธรรม 
      5. จัดให้มีกลไกส่งเสริมและสนับสนุนบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
สาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และความฉลาด
ทางอารมณ์ ตลอดจนภูมิคุ้มกันด้านต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิตของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น 
     เป้ำหมำยของแผนย่อย  
      วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิด วิเคราะห์  
รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว 
สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 110301) 
     กำรบรรลุเป้ำหมำย  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจ้างครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์    
ในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางและเล็กที่
ประสบปัญหาขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาระบบ
การประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา
และสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษาต่อและการมีงานท า การขับเคลื่อน
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา การขับเคลื่อนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
   3. ประเด็นที่ 17 ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม (รอง) 
    (3.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้ำหมำย  
  คนไทยทุกคนได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น (รหัสเป้าหมาย 170001) 
     กำรบรรลุเป้ำหมำย  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีระบบให้ความช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
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    (3.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่ 3.2 มำตรกำรแบบเจำะจงกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อแก้ปัญหำเฉพำะกลุ่ม 
      แนวทำงกำรพัฒนำ  
       1. จัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย โดยพัฒนาระบบ 
และกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถให้ความ
ช่วยเหลือกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ่ม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่อง
ทางร่างกายเหยื่อของความรุนแรงต่าง ๆ และการค้ามนุษย์ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู้ติดเชื้อ และ
บุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ 
       2. ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ เหมาะสมให้ประชากรกลุ่มต่าง ๆ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและ
โอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม และส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย  
       3. ระดมพลังความร่วมมือสร้างโอกาสและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการชุมชนในรูปแบบพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันพ้ืนฐานในการจัดระบบ
การคุ้มครองทางสังคมแก่สมาชิกของตน โดยมีภาคีต่าง ๆ เกื้อหนุนตามศักยภาพ/ความพร้อมของแต่ละภาคี 
โดยภาครัฐส่งเสริมเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สนับสนุนการรวมกลุ่มองค์กรชุมชน
และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย รวมทั้งมีการใช้กลไกที่มีอยู่แล้วในการเป็นทุนทางสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
การคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายในสังคม 
       4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและน าใช้ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การจัดสวัสดิการและสร้างหลักประกันทางสังคมของทุกภาคส่วน อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง 
สวัสดิการสังคมที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคีพัฒนา
ต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับครัวเรือนและชุมชน เพ่ือน าไปสู่การคุ้มครองทางสังคมและหลักประกันทางสังคม  
      เป้ำหมำยของแผนย่อย  
       มีระบบและกลไกในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (รหัสเป้าหมาย 170201) 
      กำรบรรลุเป้ำหมำย  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพเด็กพิการ ใน
โรงเรียนเฉพาะความพิการ ในศูนย์การศึกษาพิเศษ จัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส ในโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์ ในโรงเรียนเรียนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานักเรียนในพื้นที่พิเศษ ได้แก่ โรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิน่
ทุรกันดาร โรงเรียนพ้ืนที่เกาะแก่ง และโรงเรียนในพ้ืนที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
   4. ประเด็นที่ 1 ควำมม่ันคง (รอง) 
    (4.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท  
     เป้ำหมำย 
      ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น (รหัสเป้าหาย 010001) 
     กำรบรรลุเป้ำหมำย  
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      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกิด
ความสมานฉันท์ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด และแก้ไขปัญหาช่วยเหลือ
เด็กท่ีติดยาเสพติดให้กลับตัวและกลับคืนสู่สังคม 
    (4.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยที่ 3.2 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง 
      แนวทำงกำรพัฒนำ  
       1. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตั้งแต่ต้นน้ า-กลางน้ า-ปลายน้ า ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
       2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      เป้ำหมำยของแผนย่อย 
       1) ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ 
การบริหาร (รหัสเป้าหมาย 010201) 
       2) ภาคใต้มีความสงบสุขร่มเย็น และพัฒนาประเทศ (รหัสเป้าหมาย 010202) 
      กำรบรรลุเป้ำหมำย  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการพัฒนาการศึกษา  
และแผนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การจัดการศึกษา
พ้ืนที่ดังกล่าวสอดคล้องกับอัตลักษณ์วิถีชีวิต วัฒนธรรม อาชีพให้เกิดความสมานฉันท์ และรู้รักสามัคคี  
มี ค ว าม เข้ า ใ จซึ่ ง กั นและกั น  อยู่ ร่ ว มกั นอย่ า งสั นติ สุ ข  มี คุณภาพตามมาตรฐ านการศึ กษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษาเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมิให้เป็นผู้เสพรายใหม่  
พัฒนากระบวนการระบบติดตาม ดูแล ช่วยเหลือกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีปัญหายาเสพติด สร้างและพัฒนา
ระบบรองรับสนับสนุนการคืนเด็กดีสู่สังคม เสริมสร้างมาตรฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความม่ันคงต่อไป 
   5. ประเด็นที่ 10 กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม (รอง) 
    (5.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้ำหมำย  
      คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นคน
ไทยมากขึ้น น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับ
ของนานาประเทศมากขึ้น (รหัสเป้าหมาย 100001) 
     กำรบรรลุเป้ำหมำย  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร  
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้  เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่า  
แห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี สร้างเครือข่าย
ชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
    (5.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนย่อยท่ี 3.1 กำรปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำงจิต
สำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองท่ีดี 
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      แนวทำงกำรพัฒนำ  
       แนวทางที่ 2 บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และด้าน
สิ่งแวดล้อม ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนการสอนตามพระราชด าริ 
และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดให้มีการเรียนรู้ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
      เป้ำหมำยของแผนย่อย  
       คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุล 
ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ดีขึ้น (รหัสเป้าหมาย 100101) 
      กำรบรรลุเป้ำหมำย  
       ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีแผนการส่งเสริมให้นักเรียน  
ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักรู้  เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  
ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติและสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี  
อีกทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยขอความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างาน 
ด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม 
   6. ประเด็นที่ 21 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 
    (6.1) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บท 
     เป้ำหมำย  
      ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รหัสเป้าหมาย 210001) 
     กำรบรรลุเป้ำหมำย  
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
    (6.2) แผนย่อยของแผนแม่บท 
     แผนแม่บทยอ่ยท่ี 3.1 กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      แนวทำงกำรพัฒนำ  
      1. ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
      2. ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
      เป้ำหมำยของแผนย่อย  
   ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต (รหัสเป้าหมาย 210101) 
        กำรบรรลุเป้ำหมำย  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนานวัตกรรมเทคนิคการเรียนการสอน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักเรียน พัฒนาผู้น าเยาวชนต่อต้านการทุจริต พัฒนา
นวัตกรรมการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ  
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2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2566-2570 (แผนระดับท่ี 2) 
 การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อนที่จะมีการประกาศใช้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผน
หลักเพ่ือ เป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการจัดท าค า ขอ
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ผ่าน ๆ มา จึงมีลักษณะการก าหนดประเด็นการพัฒนาประเทศในภาพกว้างที่ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐ ทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจและจัดท าแผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณให้
อยู่ภายใต้กรอบ การสนับสนุนเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
ผ่านมาจึงให้ ความส าคัญกับมิติการพัฒนาประเทศ  ทุกด้านอย่างเท่าเทียมและสมดุลกัน โดยจุดเน้นของแต่
ละยุทธศาสตร์ การพัฒนาจะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแต่ละด้านเป็นหลัก เพ่ือมุ่งหมายให้
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น จากการขับเคลื่อนการพัฒนาของแต่ละมิติน าไปสู่การบูรณาการผลรวมที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานซึ่งกันและกัน และส่งผลให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในภาพใหญ่ที่ก าหนดขึ้นภายใต้แผนพัฒนาฯ  

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุผล 
ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ท าหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศ
ใน ระยะ 5 ปีและเพ่ือผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความ
เจริญเติบโตที่ ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้ก าหนด
ทิศทางและ เป้าหมายของการพัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก่  

2.3.1 หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดี ควบคู่กับการใช้เงื่อนไข 2 ประการเพ่ือก ากับการก าหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ 
ได้แก่ เงื่อนไขความรู้โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือ
ผลประโยชน์ ของประชาชนและความเป็นธรรมในทุกมิติของสังคม  

2.3.2 แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลง 
อันประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง 
ความสามารถ ในการบริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากล าบาก 
รวมถึงฟ้ืนคืนกลับ สู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง 
รูปแบบ และแนวทางการ พัฒนาให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัว
อย่างเท่าทันเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น และ (3) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Transform) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง  

2.3.3 เป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของสหประชำชำติ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้ง
ใคร ไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จ าเป็น 
ส าหรับการด ารงชีวิตขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี  การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่
สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึง
การมุ่งส่งต่อ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป  

2.3.4 โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่ 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของ 
ประเทศอันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้ 
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ประโยชน์จากองค์ความรูทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือผลักดัน
ให้ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และ ความมั่งคั่ง
ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ยังค านึงถึงเงื่อนไขและข้อจ ากัดของการพัฒนา
ประเทศที่ สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งจะส่งผลให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 

2.3 แผนระดับท่ี 3 ที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.1 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579  
  เป็นแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาระยะยาว โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคนสามารถ
เข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะในการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ 
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้น าไปเป็นกรอบและแนวทาง การพัฒนาการศึกษา  
และการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคม  
ของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งความเป็ นพลวัตร 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้
กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้ก าหนดสาระส าคัญส าหรับบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเท่าเทียมทาง
การศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบท
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ในระยะ 20 ปีข้างหน้า และมียุทธศาสตร์ 6 ประการ คือ 1) การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของสังคม และประเทศชาติ  2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้  4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
กับการศึกษาโดยเฉพาะ คือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 
การพัฒนาการเรียนรู้   
  2.3.2 แผนพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 
    เป็นการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ เพ่ือให้เด็ก
ปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ 
ภายใต้ปรัชญา “เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการดูแล พัฒนา และเรียนรู้อย่างรอบด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย อย่างมีคุณภาพ และเท่าเทียม ตามศักยภาพ ตามวัย 
และต่อเนื่อง บนพ้ืนฐานของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดสอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพ
และความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล โดยค านึงถึงความสุข ความเป็นอยู่ที่ดี การคุ้มครองสิทธิ 
และความต้องการพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัย รวมทั้งการปฏิบัติต่อเด็กทุกคน โดยยึดหลักศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ การมีส่วนร่วม การเป็นที่ยอมรับของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการกระท าทั้งปวงเพ่ือประโยชน์สูงสุด
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ของเด็กเป็นส าคัญ” โดยมุ่งเน้นนโยบาย ด้านเด็กปฐมวัย 3 ข้อ คือ 1) เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการ
พัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง 2) การพัฒนาเด็ก ต้องจัดอย่าง
เป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งในระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
3) รัฐและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะด าเนินการ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความ
เป็นพลเมืองคุณภาพ” เพ่ือให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติ
และเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทย ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมี
คุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัย และต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการ
สังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยก าหนดให้มียุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การ
จัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย 2) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 3) การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย 4) การพัฒนา
ระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย และการน าไปใช้ประโยชน์ 5) การจัดท าและปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวกับเด็กปฐมวัยและการด าเนินการตามกฎหมาย 6) การวิจัยพัฒนาและเผยแพร่
องค์ความรู้ 7) การบริหารจัดการ การสร้างกลไก การประสานงาน ด าเนินงาน และติดตามประเมินผล 
  2.3.3 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
    กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดย
น ากรอบแนวทางและเป้าหมายการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และการพัฒนาการ
เรียนรู้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านการศึกษา ฉบับปรับปรุง) ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) รวมทั้ง แผนระดับ 2 
และแผนระดับ 3 ประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามกฎหมาย นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางและเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการให้บริการหรือเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์และแนวทางหรือมาตรการการด าเนินงาน และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  เพ่ือให้
ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมี
สาระส าคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศ 2) การผลิตและพัฒนา
ก าลังคน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 4) การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอ
ภาค 5) การจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6) การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการศึกษาให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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  2.3.4 แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (พ.ศ. 2566 – 2570) สพฐ. 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
(พ.ศ. 2566 – 2570) เพ่ือก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ระบบเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจะได้มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน และหน่วยงานในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับสามารถ 
น าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานต่อไป โดยการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
ภายใต้กลยุทธ์ 4 เรื่อง กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ  
กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน กลยุทธ์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21 และ กลยุทธ์ที่  4                 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

  2.3.5 แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สพฐ. 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2566 - 2570) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดแนวทางและเป้าหมาย ในการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 
- 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  
(พ.ศ. 2566 - 2570) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี   
(พ.ศ. 2566 - 2570) กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. 2566 - 2570)  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้ง ใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
การด าเนินงาน โดยก าหนดกลยุทธ์หน่วยงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการ
ส าคัญ ภายใต้กลยุทธ์ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุก
รูปแบบ 2) สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 3) ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ 4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ศึกษา เพ่ือใช้ในการขบัเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศต่อไป 

  2.3.6 นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566  
    1. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมปลอดภัย 
     1.1 เร่งสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกัน
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ และภัยอ่ืน ๆ โดยมีการด าเนินการตามแผนและมาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมทั้งด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย ติดตามประเมินผลการด าเนินการและแสวงหาสถานศึกษาที่ด าเนินการได้ดีเยี่ยม (Best Practice) เพ่ือ
ปรับปรุง พัฒนาและขยายผลต่อไป  
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       1.2 เร่งปลูกฝังทัศนคติ พฤติกรรม และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการอยู่ใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ พร้อมทั้งหาแนวทางวิธีการปกป้องคุ้มครองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         1.3 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรม ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต  
         1.4 เร่งพัฒนาบทบาทและภารกิจของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ใน                   
ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้ด าเนินการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ    
    2. กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
         2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาน าหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เต็มรูปแบบเพื่อสร้างสมรรถนะท่ีส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน  
     2.2 จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ค้นพบพรสวรรค์ ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของ
ตนเอง ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในห้องเรียน สถานประกอบการ 
รวมทั้งการเรียนรู้ ผ่านแพลตฟอร์มและห้องดิจิทัลให้ค าปรึกษาแนะน า  
     2.3 พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐาน
สมรรถนะ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน เพ่ือสร้างความฉลาดรู้ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้าง
ตรรกะความคิดแบบเป็นเหตุเป็นผลให้นักเรียนไทยสามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ  
     2.4 พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย  
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม่    
     2.5 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม                   
ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น                      
และการเสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง   
         2.6 จัดการเรียนรู้ตามความสนใจรายบุคคลของผู้เรียนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่
หลากหลายและแพลตฟอร์มการเรียนรู้อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการ
สอนคุณภาพสูงรวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผู้เรียน  
     2.7 ส่งเสริมการให้ความรู้และทักษะด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) 
ให้กับผู้เรียน โดยบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการคลัง กองทุนการออม
แห่งชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ์ ฯลฯ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ โครงการ 
และกิจกรรมต่าง ๆ และการเผยแพร่สื่อแอนิเมชันรอบรู้เรื่องเงิน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์
เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น 
     2.8 ปรับโฉมศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ ให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย สวยงาม 
ร่มรื่น จูงใจ ให้เข้าไปใช้บริการ โดยมีมุมค้นหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
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คิดวิเคราะห์ของผู้เรียน หรือกลุ่มผู้เรียน และการร่วมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเป็นฐานการเรี ยนรู้   
ด้านต่าง ๆ ที่ผู้เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเอกสารรับรองการเข้า
ร่วมกิจกรรม เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือสะสมหน่วยการเรียนรู้ (Credit Bank) ได้ รวมทั้ง
มีบริเวณพักผ่อนที่มีบริการลักษณะบ้านสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู้ เป็นต้น  
     2.9 ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้มีการน าผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไป
ใช้ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน    
                      2.10 พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและผลลัพธ์ที่ตัว
ผู้เรียน  
    3. กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำทุกช่วงวัย  
         3.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลใน
การส่งต่อไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่น
และเด็กออกกลางคัน 
         3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปทุกคน เข้าสู่ระบบ
การศึกษาเพ่ือรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 
โดยบูรณาการร่วมงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 พัฒนาข้อมูลและทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และ
กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งกลุ่ม NEETs ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพ อย่างเท่าเทียม  
         3.4 พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว (Home 
School) และการเรียนรู้ที่บ้านเป็นหลัก (Home–based Learning) 
    4. กำรศึกษำเพื่อพัฒนำทักษะอำชีพและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
     4.1 พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แบบโมดูล (Modular 
System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้งใน
ระบบนอกระบบและระบบทวิภาคี รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบต่อเนื่อง (Block Course) เพ่ือสะสมหน่วย
การเรียนรู้ (Credit Bank) ร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอย่างเข้มข้นเพ่ือการมีงานท า  
     4.2 ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ และยกระดับ
สมรรถนะก าลังคนตามกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเป็นเลิศ
ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการ
ผลิตก าลังคนที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
     4.3 พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill 
Up-skill และ New skill เพ่ือให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งสร้างช่องทางอาชีพ
ในรูปแบบหลากหลายให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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     4.4 ส่งเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
ตามสมรรถนะที่จ าเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และการน าผลการทดสอบไปใช้คัดเลือกเข้าท างาน ศึกษาต่อ 
ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ (English Competency)   
     4.5 จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start up) ภายใต้ศูนย์พัฒนาอาชีพ
และการเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เพ่ือการส่งเสริม และพัฒนา
ผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนอาชีวศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่   
     4.6 เพ่ิมบทบาทการอาชีวศึกษาในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและก าลัง
แรงงานในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุ่มยุวเกษตรกรอัจฉริยะ 
(Young Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้  
         4.7 ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคนทุกช่วงวัยเพ่ือการมีงานท า 
โดยบูรณาการความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 
     4.8 พัฒนาหลักสูตรอาชีพส าหรับกลุ่มเป้าหมายผู้อยู่นอกระบบโรงเรียนและประชาชน
ที่สอดคล้องมาตรฐานอาชีพ เพ่ือการเข้าสู่การรับรองสมรรถนะและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ
แห่งชาติ รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนรู้และมวลประสบการณ์เทียบโอนเข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ 
(Credit Bank) ได้  
    5. กำรส่งเสริมสนับสนุนวิชำชีพครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำร     
         5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ 
Performance Appraisal (PA) โดยใช้ระบบการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)   
     5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตาม
กรอบระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา  
         5.3 พัฒนาครู ให้มี ความพร้ อมด้ านวิชาการและทักษะการจัดการ เรี ยนรู้   
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ รวมทั้งให้เป็นผู้วางแผนเส้นทางการเรียนรู้ 
การประกอบอาชีพ และการด าเนินชีวิตของผู้เรียนได้ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  
          5.4 พัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้มีสมรรถนะท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต  
     5.5 เร่งรัดการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและการสร้างวินัยด้านการเงินและการออม 
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    6. กำรพัฒนำระบบรำชกำรและกำรบริกำรภำครัฐยุคดิจิทัล 
     6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ ๔.๐ ด้วยนวัตกรรม และการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาเป็นกลไกหลัก ในการด าเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล (Sharing 
Data) การส่งเสริมความร่วมมือ บูรณาการกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก   
     6.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งาน
เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับระบบราชการ 4.0 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง  
         6.3 ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก                   
ความจ าเป็นและใช้พื้นที่เป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
         6.4 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในต าแหน่งและสายงานต่าง ๆ  
         6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนราชการให้เป็นไปตามกลไกการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
    7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ เร่งรัดการด าเนินการ
จัดท ากฎหมายล าดับรองและแผนการศึกษาแห่งชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติควบคู่กับ
การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง  
  แนวทำงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ 
   1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ข้างต้น เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา                   
โดยด าเนินการจัดท าแผนและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัด
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ท าหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลใน
ระดับนโยบาย และจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ 
   3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามล าดับ 
   4. ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว               
หากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2566 ข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
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2.3.7 นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

1) ด้ำนควำมปลอดภัย 
         1.1 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยของผู้เรียนทุกคน พร้อมเสริมสร้างระบบ
และกลไกในการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรคภัย
ต่าง ๆ ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
     1.2 ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ เ อ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
     1.3 สร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
    2. ด้ำนโอกำสและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
     2.1 ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปีทุกคน เข้าสู่ระบบการศึกษาสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการดูแลปกป้อง เพ่ือให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน โดยการมีส่วนร่วม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2.2 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน ได้เข้าถึงโอกาส ความเสมอ
ภาค และได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถะส าหรับการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพนอนาคตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
     2.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
     2.4 ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหา
ทางเลือกในการเข้าถึงการเรียนรู้ การฝึกอาชีพ เพ่ือให้มีทักษะในการด าเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได้ 
     2.5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
รายบุคคลเพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและป้องกันไม่ให้นักเรียน
หลุดออกจากระบบการศึกษา และช่วยเหลือเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบ 
    3. ด้ำนคุณภำพ 
     3.1 ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพร้อม ให้น าหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นฟ้ืนฐานที่เน้นสมรรถะไปใช้ตามศักยภาพชองสถานศึกษาให้สามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ความต้องการและบริบท 
     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถะที่เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถจัดการตนเอง มีการ
คิดข้ันสูงมีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการท างานของตนเองและร่วมกับผู้อ่ืน 
โดยใช้การรวมพลังท างานเป็นทีม เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่าง
ยั่งยืนรวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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     3.3 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงาน
ท า และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     3.4 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน ให้ควบคู่การ
เรียนรู้น าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้เรียนเป็นรายบุคคล รวมทั้งส่งเสริมการน าระบบ
ธนาคารหน่วยกิตมาใช้ในการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบกรณ์ต่าง ๆ ของผู้เรียนในสถานศึกษา 
     3.5 พัฒนา ส่งเสริม ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้งบุคลากรสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
ต าแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ 
    4. ด้ำนประสิทธิภำพ 
     4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่
เป็นฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
     4.2 น าเทคโนโลยีติจิทัลและการจัดการฐานข้อมูล มาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     4.3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมใน
การชับเคลื่อนบริหารจัดการโดยใช้ทรัพยากรร่วมกัน และแสวงหาการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ทุกระดับเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
     4.4 ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ
โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 
     4.5 เ พ่ิมประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับ
กระบวนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาชั้นพ้ืนฐานให้สอดรับกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
และชีวิตวิถีปกติต่อไป (Next Normal) 
    จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
     1. เร่งแก้ปัญหากลุ่มผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด – 19 โดยเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา ฟ้ืนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss 
Recovery) ให้กับผู้เรียนทุกระดับ รวมทั้งลดความเครียดและสุขภาพจิตของผู้เรียน 
     2. เสริมสร้างระบบและกลกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ด้วยระบบมาตรฐาน
ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 
     3. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3-6 ปี และผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเ ด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน
และเด็กพิการที่คันพบจากการปักหมุดบ้านเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
     4. พัฒนาหลักสูตรสถาศึกษาที่เน้นสมรรถะและการจัดท ากรอบหลักสูตร รวมทั้ง จัด
กระบวนการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้เหมาะสมตามวัยของผู้เรียน 
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     5. จัดการอบรมครูโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการวางแผนและ
การสร้างวินัยด้านการเงินและการออม เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
     6. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ หลากหลายรูปแบบ (Active Leaning) มีการวัด
และประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และสมรรถะของผู้ เรียน (Assessment for Learning)  
ทุกระดับ 
     7. ยกระดับคุณภาพของนักเรียนประจ าพักนอน ส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่สูง  
ห่างใกลและถิ่นทุรกันดาร 
     8. มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ทุกระดับ 
     9. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอ านาจและใช้พ้ืนที่เป็น
ฐานเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาล 
ให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

2.3.8 นโยบำยเร่งด่วนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
     1. พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ ในหลวงรัชกำลที่ 10 ใน 4 ด้ำน  
      ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 
10 สู่การปฏิบัติ 
     2. ประวัติศำสตร์ หน้ำที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
      ตัวชี้วัด ความส าเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง 
คุณธรรมจริยธรรม 
     3. กำรศึกษำกับกำรพัฒนำประชำธิปไตย ผ่ำนสภำนักเรียน 
      ตัวชี้ วัด ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้
กระบวนการสภานักเรียน 
     4. กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
      ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
     5. Active Learning 
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
     6. พำน้องกลับมำเรียน 
      ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ "พาน้องกลับมาเรียน“ 
     7. โรงเรียนคุณภำพ 
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียน
คุณภาพ) และการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
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     8. Learning loss    
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning 
Loss) ของผู้เรียน  
     9. RT NT O-Net และเรื่องกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
      ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของการน าผล RT หรือ NT หรือ O-NE T หรือผลการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนอ่ืน ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     10. ควำมปลอดภัย 
      ตัวช้ีวัด ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการบริหาร
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ตัวชี้วัดเพิ่มเติม ระดับความส าเร็จของการค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชน ที่เป็นเลิศ 
ด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา 

2.3.9 แผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2566 

วิสัยทัศน์  
 “สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน” 

(เด็กและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และสมรรถนะที่จ าเป็น มีความสุข และมีเป้าหมาย ได้รับการ 
พัฒนา อย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ) 

พันธกิจ  
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
  2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน 
  3. ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
  4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
  6. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาประเทศ 
  7. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับและจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

ผลสัมฤทธิ์ 
 1. ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกัน พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยี ในการด าเนินชีวิตวิถีใหม่ และชีวิตวิถีถัดไปและได้รับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความปลอดภัย 
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   2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และ
เท่าเทียม 
   3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะที่
เหมาะสมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามช่วงวัย รวมถึงได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศเต็มตามศักยภาพ 
   4. หน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
เป้ำหมำย  
    (1) ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัย และสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
    (2) สถานศึกษา ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัย และจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    (3) สถานศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
    (1) สนับสนุน พัฒนา และส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ เกี่ยวกับภัยรูปแบบต่าง ๆ  
ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต เพ่ือสามารถด าเนินชีวิตในวิถีใหม่และชีวิตวิถีถัดไปได้
อย่างถูกต้อง 
    (2) พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และสถานศึกษา ให้ได้รับความปลอดภัยจากภัยทั้ง 9 รูปแบบ และพร้อมปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยเปิดให้มีช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเหตุให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครู เพ่ือสื่อสารกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง รวมถึงการใช้ Big Data และแอปพลิเคชันในการเฝ้า
ระวังเชิงรุก เพ่ือสามารถคาดการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การซักซ้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและภัย
คุกคามรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้เรียนอาจต้องเผชิญ และส่งเสริมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งหน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานภายนอก ให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยได้อย่างทันท่วงที  
    (3) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
โดยการ สนับสนุนหรือประสานการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือให้อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษา
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และความปลอดภัยของผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริม และ
ประสานการสนับสนุนบุคลากรด้านจิตวิทยา และบุคลากรด้านความปลอดภัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับ
ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    (4) ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย , กระทรวงสาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เป็นต้นเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้เรียน ให้มีทักษะในการป้องกันและปรับตัว 
    (5) ส่งเสริมให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และจัดท าแผนบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รวมถึงแผน
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) และจัดระบบความ
ปลอดภัยในภาพรวมให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
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    (6) ผลักดันให้เกิดการออก/ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคั บ หรือมาตรการ
ระดับประเทศ เพ่ือสนับสนุนความปลอดภัยให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน  
เป้ำหมำย  
    (1) ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
    (2) ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
อย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (3) เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
    (4) ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ    
    (5) เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน  
ได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
แนวทำงกำรพัฒนำ 
    • กำรสนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
     (1) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นรายบุคคล เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยงฐานข้อ มูลกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกจากระบบการศึกษา 
     (2) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของสังคมอย่างต่อเนื่อง ประสานงานกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และระดมทรัพยากรเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
     (3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีเทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรม ในการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้ผู้เรียนทุกคน ทุกพ้ืนที่เข้าถึงการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     (4) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบุคคล ครอบครัว (Home 
School) องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการในศูนย์การเรียน  
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
     (5) พัฒนาระบบแพลตฟอร์มในการส่งต่อ ติดตาม และค้นหานักเรียน เพ่ือช่วยเหลือ
เด็กตกหล่น เด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 
     (6) ก าหนดแนวทาง และกระบวนการในการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น หรือมีทักษะอาชีพในการด ารงชีวิต 
     (7) พัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ
บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา รวมทั้งกระบวนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาศักยภาพของเด็กพิการ 
    • ดูแล ส่งเสริมกำรเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำของผู้เรียน   
     (8) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 
ตามศักยภาพ 
     (9)  สร้ างการศึกษาทางเลือกและการศึกษาตลอดชีวิต  ( Lifelong learning)  
ที่หลากหลายให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ และกลุ่มเปราะบาง ในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้  
และมีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพหรือทักษะอาชีพ อย่างเท่าเทียม 
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     (10) ส่งเสริมเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีทักษะชีวิต ทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นสามารถพ่ึงตนเองได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
     (11) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมให้มีคุณภาพ และเกิดการบูรณาการ
อย่างยั่งยืน 
     (12) จัดสรรงบประมาณเป็นการเฉพาะส าหรับผู้เรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    • เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงสถำนศึกษำที่มีคุณภำพทุกพื้นที่   
     (13) จัดสรรเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จ าเป็น รวมถึงประสานการสนับสนุน
ทรัพยากร แก่สถานศึกษาในพื้นที่ลักษณะพิเศษ พ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่เกาะ เพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา 
     (14) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) ให้สามารถเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับประชากรวัยเรียนและผู้ เรียนได้อย่าง  
มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
เป้ำหมำย 
    (1) ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  
และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและ
หน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความภูมิใจในความเป็นไทย 
      (2) ผู้ เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   
    (3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีมีสมรรถนะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 
    (4) สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs)และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    (5 )  สถานศึกษา มีระบบการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
(Assessment for Learning)  ด้ วยวิ ธี การที่ หลากหลาย เ พ่ือส่ ง เสริมการ เรี ยนรู้ เป็นรายบุคคล 
(Personalized Learning)  
    (6) สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถจัดการเรียน
การสอนที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  

แนวทำงกำรพัฒนำ 
    • คุณภำพผู้เรียน 
     (1) จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 
     (2) ส่งเสริมให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียน 
มีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักใน
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สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
และน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ 
     (3) พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาพหุปัญญารายบุคคล โดยมีเครื่องมือคัด
กรอง /ส ารวจแวว /วัดความสามารถ ความถนัด สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนอ ง 
ความแตกต่างทางพหุปัญญาของผู้เรียน โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดคล้องตามบริบท
และวัฒนธรรม ค านึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลตามความถนัด ความสนใจ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน 
ให้เต็มตามศักยภาพ  
     (4) จัดการศึกษาตามขีดความสามารถของผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความถนัด 
และศักยภาพของแต่ละบุคคล วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการ 
ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
     (5) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง 
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
     (6) ส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่น าไปสู่ Digital Life 
& Learning  
     (7) ส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวันและหารายได้
ระหว่างเรียน  
     (8) ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  
    • คุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
     (9) ส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และเป็นผู้สร้างสรรค์
นวัตกรรม (Co-creation) ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น  
     (10) ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
     (11) พัฒนาศักยภาพครูในด้านการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
(Assessment For Learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized 
Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการแบบ Intensive Training การอบรมแบบออนไลน์ (Online Training) 
การอบรมแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เป็นต้น 
    • หลักสูตรและอ่ืน ๆ 
     (12) พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
หลักสูตรสถานศึกษาบนฐานมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น Career Education , Competency Building , 
Creative Education   
     (13) พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาต ิ
     (14) พัฒนาระบบคลังข้อสอบมาตรฐานในการประเมินคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  
เพ่ือให้บริการแก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในรูปแบบออนไลน์ 
     (15) พัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียน และสมรรถนะของผู้เรียน 
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     (16) พัฒนาและส่งเสริมให้มีแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ และการประเมินและพัฒนาผู้เรียนเพ่ือส่งเสริม 
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Personalized learning) ส าหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย 
     (17) บูรณาการการศึกษาเพ่ือการศึกษาต่อด้านอาชีพและการประกอบอาชีพ หรือการมี
งานท าตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน 
     (18) สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและการพัฒนาครู สายสามัญ ปฐมวัย การศึกษา
พิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาระบบและกระบวนการบริหาร
จัดการกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และระบบการนิเทศการศึกษา และการสอนงานของครูพ่ีเลี้ยง
ในสถานศึกษา 
     (19) ส่ งเสริมสนับสนุนศูนย์ พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (HCEC)  
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
     (20) พัฒนาศึกษานิเทศก์ รูปแบบ วิธีการนิเทศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   
     (21) พัฒนาศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะในการนิเทศการศึกษา
และการพัฒนางานวิชาการ ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสอดคล้องกับลักษณะงานและวิธีการพัฒนา
งานตามมาตรฐานต าแหน่ง  
กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
เป้ำหมำย  
   (1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการน าระบบข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  
   (2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 
   (3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
   (4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา  
มีการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
   (5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา 
มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบท 
   (6) สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา และโรงเรียนคุณภาพได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ              
ที่เหมาะสมกับบริบท 
   (7) สถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
   • ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
สถำนศึกษำมีกำรน ำระบบข้อมูลสำรสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
    (1) พัฒนาระบบสารสนเทศในหน่วยงานทุกระดับให้มีระบบข้อมูลจัดการและรายงาน  
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(ปพ. Online / ระบบรายงานผลต่อ พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก / พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล / ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการของสถานศึกษา / ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา (อาคาร 
ครุภัณฑ์)) / ด้านบุคลากร)   
    (2) พัฒนาระบบพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีให้ครอบคลุมทั้ง ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีพ้ืนฐาน พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยี การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ด้าน ICT และการพัฒนา Software) อย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
    (3) สร้าง พัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบบริหารด้านการจัดการศึกษาพ้ืนฐานที่ดีส าหรับ
สถานศึกษาให้เป็นระบบเดียวเพ่ือลดภาระงานครู ลดความซ้ าซ้อนของระบบงานและการจัดเก็บข้อมูล 
    (4) จัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในทุกระดับและเพียงพอต่อความต้องการของ
การด าเนินงาน สนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยีแก่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน / 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / สถานศึกษาให้ครบถ้วนโดยวิธีการสนับสนุนจากส่วนราชการและภาคี
เครือข่าย เพ่ือรองรับการท างาน และการจัดการเรียนการสอน 
    (5) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล    
   • ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ 
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ได้มำตรฐำน 
    (6) ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีการ
บริหารจัดการที่ได้มาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน เช่น PMQA มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มาตรฐานการประกันคุณภาพของสถานศึกษา หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
   • ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำ
มีกำรบริหำรงบประมำณ ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท 
    (7) จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษา         
ที่เกิดขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณในรูปแบบวงเงินรวม (Block Grant) 
    (8) ปรับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวผู้เรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
    (9) ปรับจ านวนเงินขั้นต้นและจัดสรรให้แก่สถานศึกษาเพ่ือการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับสภาพปัจจุบัน 
   • ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำมีกำรบริหำรงำนบุคคล ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับบริบท  
    (10) ปรับโครงสร้างองค์กรให้ยืดหยุ่นทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง   
    (11) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการให้มีการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคล  
    (12)  จัดกรอบอัตราก าลังที่ เหมาะสมกับการปฏิบัติ งานในสถานการณ์ปัจจุบัน  
ทั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ / ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และสายสนับสนุน เช่น พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างรายปี (ครูอัตราจ้าง, นักการภารโรง, ธุรการโรงเรียน, พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) และ
อ่ืน ๆ 
    (13) เสริมสร้างขวัญก าลังใจในความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากร 
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    (14) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ที่สอดคล้องกับ Digital Literacy และสมรรถนะครูในทุกด้าน  
    (15) พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
และการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  
   • ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
และสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับ
บริบท 
   (16) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาทั้งในและนอกสังกัด เพ่ือบูรณาการการใช้
ทรัพยากรของสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน  
   (17) ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร (มาตรการ
ทางภาษี บุคลากร สิ่งอ านวยความสะดวก)  
   (18) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารจัดการศึกษาจากภาค
ส่วนต่าง ๆ 
   (19) บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในการจัดการศึกษา (Open Data/Data 
Catalog) ทั้งในและนอกส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  • สถำนศึกษำในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ที่เหมำะสมกับบริบท 
   (20) ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่ 
   (21) บูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาอย่างต่อเนื่องใน
การจัดการศึกษา  
   (22) ขยายผลนวัตกรรมที่ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาจากพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาสู่พ้ืนที่
อ่ืน ๆ 
  • สถำนศึกษำอ่ืน ๆ  
   (23) พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
โรงเรียนคุณภาพประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ไ ด้อย่างมีคุณภาพ (Stand 
Alone) สถานศึกษาตามโครงการพระราชด าริ  

2.4 แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2566 - 2570 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
ภายในปี 2570 จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาค ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึง

โอกาสทางการศึกษา มีทักษะชีวิตและทักษะการท างานในศตวรรษท่ี 21 เน้นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริม สนับสนุน หน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้ เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาส               

และความเสมอภาคทางการศึกษา และเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เหมาะสมตามศักยภาพและ     
ช่วงวัยของประชากร  

2. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา ให้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การจัดการศึกษา 
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3. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษา จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีทักษะชีวิตและ      
ทักษะการท างานในศตวรรษท่ี 21 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ        
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

5. พัฒนาองค์กรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
6. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เป้ำประสงค์ (Goals) 
1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เท่าเทียม          

และเป็นธรรม 
2. หน่วยงานทางการศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา 
3. ผู้เรียนทุกช่วงวัยทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะการท างานในศตวรรษท่ี 21 
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 
5. องค์กรทางการศึกษามีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ  
6. เครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความเข้มแข็ง  

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกช่วงวัย 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและพัฒนาคณาจารย์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา            

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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ผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

จุดเน้นนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร  
และนโยบำยตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
1. นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

   ด้ำนควำมปลอดภัย    
    กลยุทธ์ที่ 1 กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมมีควำมปลอดภัยจำกทุกรูปแบบ 

1) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียน  
ผลกำรด ำเนินงำน 

                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการกิจกรรมอบรมการ
สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไทยพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตามโครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ครูผู้สอนทุกโรงเรียนใน
สังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ภายใต้มาตรกรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   
โคโรนา 2019 เพ่ือน าไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นตามความเหมาะสม 
เกี่ยวกับภัยต่าง ๆ ดังนี้ 
         1) ภัยยาเสพติด 
         2) ภัยความรุนแรง  
         3) ภัยพิบัติต่าง ๆ 
         4) อุบัติเหตุ 
         5) โรคอุบัติใหม ่
         6) ฝุ่น PM 2.5 
         7) การค้ามนุษย์ 
         8) การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
         9) อาชญากรรมไซเบอร์   
      ปัญหำ อุปสรรค         
          ภัยต่าง ๆ สว่นใหญ่ไม่ได้เกิดในสถานศึกษาแต่เกิดนอกสถานศึกษา เช่น อุบัติเหตุจาการจมน้ า 
อุบัติเหตุ จากรถยนต์/รถจักรยานยนต์ หรือภัยที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิด ซึ่ง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  หรือสถานศึกษาไม่ได้อยู่กับเด็กเม่ืออยู่นอกสถานศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยาก
ในการควบคุมหรือป้องกันได้ 100% 

2) กำรส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
ผลกำรด ำเนินงำน 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด ำเนินกำรผ่ำนโครงกำรและ
กิจกรรมทีเ่กี่ยวข้อง ดังนี้ 



๕๖ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

               - ด าเนินงานผ่านโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ า ปี 2565 จ านวน 4 
กิจกรรมได้แก่ 1) กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 2) กิจกรรมอบรมการสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนไทยพร้อมรับมือการ
เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 3) กิจกรรมการอบรมแกนน าค่ายทักษะชีวิตเพ่ือการขยายผลคู่มือ “รู้คิด รู้ทัน 
ป้องกันยาเสพติด BE SMART SAY NO DRUGS” และ 4) กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาในสังกัดในการด าเนินงาน
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NIPA และ CATAS)   
             - ด าเนินการงานผ่านโครงการตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท า ประจ าปีการศึกษา 2564 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัดจ านวน 9 โรงเรียน จ านวน 88 คน และและครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานท า จ านวน 12  คน โดยด าเนินการกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ 
จ านวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานช่างตัดผม, ฐาน ช่างเสริมสวย, ฐานการตัดเย็บเสื้อผ้า และ ฐานนวดแผนไทย ณ ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นักเรียนมีความรู้และสามารถเลือกอาชีพที่สนใจและมีรายได้
ในระหว่างเรียนและเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด โดยมีครูแนะน า
ของแต่ละโรงเรียนแนะแนวและให้ความช่วยเหลือ  
            -  แจ้งหนังสือก ำชับ และเน้นย  ำทุกโรงเรียนในสังกัดเกี่ยวกับแผน/มำตรกำรในกำรจัดกำรภัยพิบัติภัยคุกคำมทุก
รูปแบบ กำรปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ  ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และผ่ำนช่องทำงสื่อสังคมออนไลน์
ที่เกี่ยวข้อง 
    ปัญหำ อุปสรรค 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม 
กิจกรรมน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
       2.  ด้วยเวลาที่จ ากัดในการอบรมโดยใช้งบประมาณของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ซึ่งมีอยู่ค่อนข้างจ ากัดท าให้การด าเนินกิจกรรมต้องปรับเวลาให้กระชับขึ้น 
  ด้ำนโอกำส 
     กลยุทธ์ที่ 2 กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 
         ผลกำรด ำเนินงำน  
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  จัดท าและเสนอโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการด าเนินงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖5  ด าเนินการ ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประสานอ าเภอเมืองขอนแก่น      
บ้านฝาง และพระยืน เพ่ือขอข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี 2558  
           2)  แจ้งประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 3)  แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัด  
 4) ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาเห็นชอบแผนการ           
รับนักเรียน เขตพ้ืนที่บริการ รับนักเรียนต่อห้อง ของโรงเรียนในสังกัด 
 5) สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมส่งเสริมและส่งต่อนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือ
เข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป โดยมีกิจกรรมแนะแนว ร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการจัดนิทรรศการแนะน า 
แนะแนวการศึกษาต่อ  



๕๗ 
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          6) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าเรียนของสถานศึกษาต่าง ๆ โดยมีหนังสือแจ้งสถานศึกษาใน
สังกัดเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนในสังกัดทราบและสนใจเข้าศึกษาต่อ 
 7) จัดกิจกรรมตลาดนัดโลกอาชีพเพ่ือการมีงานท า ปีการศึกษา 2564 โดยร่วมมือกับศูนย์
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และแจ้งให้สถานศึกษาใน
สังกัดน านักเรียนที่ก าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือแนะน าวิชาชีพที่
นักเรียนสนใจหรือต้องการท าเมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
    กิจกรรมพำน้องกลับมำเรียน  
         1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
ได้รับทราบนโยบายการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  โครงการ "พาน้อง
กลับมาเรียน" ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องติดตามค้นหาเด็กตก
หล่นและเด็กที่ออกกลางคันให้กลับเข้ามาสู่ระบบการศึกษา   
          2. ประสานเน้นย้ าการด าเนินงานให้สถานศึกษาในสังกัดที่มีข้อมูลเด็กนักเรียนที่หลุดจากระบบ
การศึกษา ตามที่ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ให้จัดเตรียมข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการด าเนินการส ารวจ 
ค้นหาเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษา   
         3. จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนที่หลุดจากระบบเป็นรายบุคคล และรายโรงเรียน นักเรียนจ านวน 106  
ราย จาก 54 โรงเรียน จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการ “น ากลับ” ในระบบการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.31 (ของจ านวนผู้เรียนที่ตกหล่น) จ านวนผู้เรียนที่ได้รับการ “ค้นหา” ในระบบการศึกษา
ก่อนเปิดภาคเรียน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 21.69 (ของจ านวนผู้เรียนที่ตกหล่น) ติดตามพบตัว/ไม่ประสงค์
ศึกษาต่อ 23 คน  
         4. จัดตั้งกลุ่มไลน์ในการประสานงานการติดตามค้นหาเด็กฯ ชื่อกลุ่มไลน์ "ขอนแก่น เขต 1 พาน้อง
กลับมาเรียน"   
        5. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายด าเนินงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน                    
        6. สถานศึกษารายงานผลการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันในระบบ Appilcation  
พาน้องกลับมาเรียน  
    ปัญหำ อุปสรรค 
        การย้ายภูมิล าเนาของผู้ปกครอง  การหย่าร้างของผู้ปกครอง  การเปลี่ยนชื่อ–สกุลของประชากร 
วัยเรียน และสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด – 19 

  ด้ำนคุณภำพ 
    กลยุทธ์ที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
      ผลกำรด ำเนินงำน 
        1. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัยมีคุณภำพตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย   ดังนี้  
       1.1 ส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ของครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้ได้มำตรฐำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย ดังนี้ 
            1) ส่งเสริม สนับสนนุ การจัดท าคู่มือ “ลูกรัก หนูท าได้” ทุกนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์ COVID – ๑๙ ในรูปแบบ On – Demand  

         2) ส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนปฐมวัยคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
          3) ประกาศมาตรฐานโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยของแต่ละนวัตกรรม 



๕๘ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

         4) โรงเรียนด าเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 
          5)  ประเมินห้องเรียนคุณภาพปฐมวัยตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ก าหนด (ทุกนวัตกรรม) บูรณา
การกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว 
          6) ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
        1.2 พัฒนำศักยภำพครูปฐมวัย 
         1)  นิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์สู่มาตรฐาน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

   - ด าเนินการตามวงจรการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) ในสถานการณ์ปกติ Onsite  
   - นิเทศออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID - ๑๙  

      2) สร้างครูต้นแบบโดยใช้วงจรการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)   
      1.3 เปิดห้องเรียนปฐมวัย 
     ๑) ประชุมสะท้อนผล แลกเปลี่ยนประเด็นการน านวัตกรรม “ลูกรัก หนูท าได้” ไปใช้ และแนวทาง
การพัฒนา ความต้องการของครู ผู้ปกครอง ผ่านชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ (PLC)  
     ๒) คัดเลือกและน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในหัวข้อดังนี้ 
              (๑) วธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) : การจัดประสบการณ์ตามคู่มือ “ลูกรัก หนูท าได”้ 
ส าหรับเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์ COVID – ๑๙ ในรูปแบบ On – Demand  

         (๒) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) : การจัดประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ ที่ได้ 
มาตรฐานตามแนวทางนวัตกรรมที่เลือกใช้ ในสถานการณ์ปกติ Onsite 

       (๓) ประกาศรายชื่อโรงเรียนและครูที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
          ๓) กิจกรรมเปิดห้องเรียนปฐมวัย (Open Class Childhood) และมอบป้ายพระราชทานบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย และโล่เกียรติคุณ/เกียรติบัตรแก่โรงเรียนและครูที่ผ่านเกณฑ์ 
     ปัญหำ อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์โควิค - ๑๙ ท าให้หยุดเรียนแบบ On site ปรับให้เรียนแบบ Online กลุ่ม
งานการศึกษาปฐมวัย จึงได้ออกแบบวางแผนการนิเทศการศึกษา โดยการจัดท าคู่มือผู้ปกครอง “ลูกรัก หนู
ท าได้” โดยนิเทศสนับสนุนให้ครูเป็นผู้ผลิตคู่มือด้วยตนเอง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา 
คอยชี้แนะเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับครูปฐมวัยและผู้ปกครอง จากการด าเนินงานตามโครงการ พบว่า การลงสู่การ
ปฏิบัติยังไม่ครอบคลุมทุกโรงเรียนเท่าที่ควร เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด - ๑๙ ท าให้ออกนิเทศ
แบบ On site ไม่ได้ จึงปรับมาเป็นการนิเทศ Online จึงท าให้การกระตุ้น หรือการให้ค าปรึกษา คอยชี้แนะ 
ไม่ทั่วถึง ท าให้ยังมีบางส่วนที่ยังใช้ใบงาน/ใบกิจกรรม เป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย และ
ครูบางคนยังไม่เข้าใจไม่เข้าถึงกระบวนการที่จะน าลงสู่การปฏิบัติจริง จึงท าให้เด็กและผู้ปกครองขาดโอกาส
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการของการศึกษาปฐมวัย 

     2.  ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 
            กระบวนการในการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างของนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มี 2 กิจกรรม ได้แก่ 
กิจกรรมกลุ่มและเทคนิคแม่แบบ 2) กิจกรรมพัฒนาครู มี 2 กิจกรรม ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการอบรม
ปฏิบัติการ 3) การน าสู่ปฏิบัติ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่          การวางแผน การปฏิบัติ การสังเกตและการสะท้อนผล  
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            สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านโครงงานโดย ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการเรียนรู้ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม ขั้นตอนที่ 2 เลือกปัญหาที่จะศึกษา ขั้นตอนที่ 3 วางแผนการท าโครงงาน ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอนย่อย ได้แก่ 1) ก าหนดวัตถุประสงค์ 2) ตั้งสมมติฐาน 3) ก าหนดขอบเขตการศึกษา 4) ก าหนดวิธีการด าเนินงาน 5) 
ก าหนดวิธีการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 6) ศึกษาหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 4 ลงมือปฏิบัติตามแผน ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอนย่อย ได้แก่     1) เก็บรวบรวมข้อมูล 2) วิเคราะห์ข้อมูล 3) ค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม 4) สร้างและเผยแพร่ผลงานสู่
สาธารณะ ขั้นตอนที่ 5 เขียนรายงาน ขั้นตอนที่ 6 ประเมินผลการท าโครงงาน ส่งผลให้นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
    ปัญหำ อุปสรรค 
           ขำดงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
     3.  ร้อยละของครูสอนภำษำอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษำและมัธยมศึกษำได้รับกำรพัฒนำและ 
ยกระดับควำมรู้ภำษำอังกฤษโดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (CEFR) 
             2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านองค์ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอนตามกรอบมาตรฐานทางภาษา (CEFR) โดยจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เนื่องจากข้อจ ากัดในสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งก าหนดให้ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในสังกัดทุกโรงเรียน ทุกระดับชั้น ทุกต าแหน่งเข้ารับการอบรม ด าเนินการ ดังนี้ 
                - ประสานงานการพัฒนาครู และมีการจัดท า MOU กับหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  ในการร่วมพัฒนาครู ด้าน
องค์ความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ และการออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
               - ส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด ได้พัฒนาตนเองตามความสนใจ โดยแจ้ง/
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับหลักสูตรการพัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษและหลักสูตรอ่ืน ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น ระบบ e-office,  social media ต่าง ๆ 
            2.2  ครูสอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
                   - เข้ารับการอบรมและพัฒนาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                   - เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  ที่มหาวิทยาลัย/ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ลงนาม MOU กับเขตพ้ืนที่จัดขึ้น 
                   - พัฒนาตนเองโดยการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมทางไกล การ
รับชม YouTube  webinar ทั้งที่มีและไม่มีหลักสูตรในการอบรมพัฒนา และใบรับรองการเข้าร่วมอบรมจาก
หน่วย  จัดอบรม 
         ปัญหำ  อุปสรรค 
                ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และสถานการณ์ COVID-19 

    4.  ร้อยละของสถำนศึกษำที่สอนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม        
(ด้ำนกำรอ่ำน คณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์) ในกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA  
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการจัดกำรอบรมประชุมเชิงปฏิบัติกำร (ออนไลน์) 
ครูผู้ดูแลระบบ PISA-STYLE ONLINE TESTING ศึกษานิเทศก์ ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ด้วยระบบPISA-
STYLE ONLINE TESTING ผลการด าเนินงานสถำนศึกษำที่ได้รับกำรเตรียมควำมพร้อม (ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์) ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA จ านวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกเป็น ดังนี้ 
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          4.1 การเตรียมความพร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING (อย่างเดียว) จ านวน 44 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
        4.2 การเตรียมความพร้อมด้วยแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA   
(อย่างเดียว) จ านวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
           4.3 การเตรียมความพร้อมด้วยระบบ PISA STYLE ONLINE TESTING และแบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน PISA (ท้ัง 2 อย่าง) จ านวน 44 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 
      4.4  ผู้เรียนมีความฉลาดรู้ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในระดับ  
ที่สูงขึ้น 
     4.5 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ วัดและประเมินผลการเรียนรูตามกรอบการประเมินผลนานาชาติ 
PISA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     4.6 สถานศึกษาน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการยกระดับ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     4.7 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู มีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานการเตรียมความพร้อม
ผู้เรียนรับการประเมินระดับนานาชาติ PISA โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

     ปัญหำ  อุปสรรค 
          กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณ ระดับ สพฐ. เพ่ือเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนรับกำรประเมินระดับ
นำนำชำติ PISA หรือส่งเสริม พัฒนำกำรวัดและประเมินผลพัฒนำทักษะกำรแก้ปัญหำตำมแนวทำงกำร
ประเมิน PISA  ควรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
    5.  ร้อยละของสถำนศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนตำมพหุปัญญำ และร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับกำรคัดกรองเพื่อพัฒนำพหุปัญญำรำยบุคคล 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ก าหนดนโยบายในการส่งเสริม 
สนับสนุนการพัฒนาพหุปัญญา โดยได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความสามารถทางพหุปัญญา  ด าเนินการ ดังนี้ 
          5.1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน              
มีความสามารถทางพหุปัญญา                               
          5.๒ ด าเนินการคัดกรองความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาของนักเรียนรายบุคคล โดยระบบ
ส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    
          5.3 นิเทศติดตามการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู 
          5.4 การจัดกิจกรรมในหลักสูตร เพ่ือเสริมทักษะและความสามารถทางพหุปัญญารายบุคคลส่งเสริม
ให้โรงเรียนในสังกัด มีการวิเคราะห์ความสามารถผู้เรียนรายบุคคล และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ โดย    
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ จัดการเรียนการสอนพหุปัญญาด้านภาษาโดยบูรณาการในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนและการสื่อสาร กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมชุมนุม   
    ปัญหำ อุปสรรค 
         1. ระบบส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษาที่ให้โรงเรียนด าเนินการไม่เสถียร ขาดประสิทธิภาพ มีปัญหาในการใช้งานมาก ท าให้ครู
ผู้รับผิดชอบ มีความยากล าบากในการปฏิบัติงาน 
         2. งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานมีน้อย   
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    ด้ำนประเสิทธิภำพ 
       กลยุทธ์ที่ 4  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
          ร้อยละของหน่วยงำนและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นดิจิทัล 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใช้ระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล           
ทั้ง 4 ด้าน เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ มีกำรพัฒนำ กำรใช้งำนในระบบดิจิทัล เพ่ือให้

กำรท ำงำนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โดยกำรน ำโปรแกรมหรือ Application ต่ำง ๆ บรรจุไว้ในหน้ำเว็ปไซด์

ของส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำเพ่ือเป็นช่องทำงในกำรติดต่อ สื่อสำร เช่นช่องทำงกำรจองห้องประชุม กำร

แจ้งซ่อม และส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการใช้งานระบบดิจิทัลเพ่ือบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน 

ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้มีการใช้งานอย่างถูกต้อง และต่อเนื่อง เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่าง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษา กับสถานศึกษาด้วยระบบการรับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบ 
Education Area Management Support System (AMSS++) เป็นต้น 
    ปัญหำ  อุปสรรค 
      ระดับสถำนศึกษำบำงแห่ง อำจมีกำรปรับเปลี่ยนบุคลำกรผู้รับผิดชอบ จึงท ำให้ขำดควำมรู้  
ควำมสำมำรถในกำรใช้งำนในระบบดิจิทัล และส่งผลให้กำรท ำงำนล่ำช้ำ หรือขัดข้อง 
2. นโยบำยกำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำครูและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
        หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(หลักเกณฑ์ PA) 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดการประชุมคณะกรรมการให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน และจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางานตาม
หลักเกณฑ์ PA จัดประชุมคณะท างานรายงานการด าเนินงานการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อน
นโยบายจุดเน้น สพฐ. และนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เกี่ยวกับการรายงานติดตามการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและ       
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา สังกัด สพฐ.   
     ปัญหำ  อุปสรรค 
         ควรมีงบประมาณเพียงพอในการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2  
กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
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ส่วนท่ี 2    
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2566 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแกน่ เขต 1 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

“องค์กรชั้นน าที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้          
ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

วัฒนธรรมองค์กร ACTIVES “วัฒนธรรมกำรท ำงำนที่ผูกพัน กระตือรือร้น ร่วมมือ สร้ำงสรรค์  
พัฒนำงำน รวดเร็ว แม่นย ำ เปี่ยมคุณธรรมจริยธรรม”  
  A = Alliance     ผูกพัน 
  C = Collaboration  กำรท ำงำนร่วมกัน 
  T = Trust   เชื่อถือไว้วำงใจ 
   I = Innovation   พัฒนำงำนด้วยวิธีกำรใหม่ ๆ 
  V = Value   เพ่ิมคุณค่ำให้กับตนเองและสังคม 
  E = Ethic   จริยธรรม คุณธรรม 
  S = Speed   ท ำงำนด้วยควำมรวดเร็วและแม่นย ำ 
 ค่านิยมร่วม คือหลักกำรและพฤติกรรมชี น ำที่สื่อถึงควำมคำดหวังที่เป็นเป้ำหมำยสูงสุดของ
ส ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี  “SOCOME” 

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

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีลักษณะอัน

พึงประสงค์และสมรรถนะที่ส าคัญตามหลักสูตร 
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาค ด้านโอกาสและคุณภาพ 
4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษ     

ที่ 21 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และ

เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอนและระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยใช้
การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

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

เป้ำประสงค์ 
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์และ

สมรรถนะ  ที่ส าคัญตามหลักสูตร 
3. นักเรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
4. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา และเทคโนโลยี

ดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
6. มีระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอนและระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม โดยใช้การ

วิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
7. มีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความ

ปลอดภัยจาก ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือรองรับ วิถีชีวิตใหม่ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน าที่จัดการศึกษา   
ให้ผู้เรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้ 

นโยบำยที่ 1 ด้ำนควำมปลอดภัย 
          1) ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหา ให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัด ให้รู้ เท่าทันภัยทางด้านเทคโนโลยี และสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า  
          2) ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมภายนอก ภายในอาคารเรียน ของสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการมีสุข
ภาวะ ที่ดี   มีบรรยากาศท่ีร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ และมีความปลอดภัย 
          3) ส่งเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณูปโภคหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด เพียงพอ อยู่ใน
สภาพดี ปลอดภัย พร้อมใช้งาน 

นโยบำยที่ 2 ด้ำนโอกำส 
         1) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
         2) ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาทุกคน และเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกันจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ สามารถ
ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  



๖๔ 
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         3) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดให้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความ
เป็นเลิศ  
         4) ส่งเสริมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบำยที่ 3 ด้ำนคุณภำพ 
         1) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
         2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 
และสติปัญญา มีวินัย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อ่ืน  ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสมรรถนะท่ีส าคัญตามหลักสูตร  
         3) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนชั้น ป.1-3 อ่าน เขียน ค าพ้ืนฐานได้ตาม
ระดับชั้น 
         4 )  ส่ ง เสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นั ก เรี ยนมีความสามารถในการสื่ อสาร
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้เหมาะสมกับระดับชั้น  
         5) พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ขั้นสูง มีทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล  มีทักษะด้านการคิดเชิงนวัตกรรม มีความเป็นนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขัน การศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
        6) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลการทดสอบสูงกว่าปีการศึกษา       
ที่ผ่านมา 
        7) ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี (Civic Education) โดยใช้
กระบวนการลูกเสือ 
        8) พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดย
ใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐานมีความรู้ด้านภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนประสิทธิภำพ                          
        1) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
       2) ส่งเสริมการบริหารจัดการหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
เครือข่าย  
       3) พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่าง        
มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยรูปแบบเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3  
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 
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ส่วนท่ี 3  
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินการตามงบประมาณที่คาดว่าจะ
ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 
5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. งบรำยจ่ำยประจ ำ  จ ำนวน 3,097,000 บำท  (สำมล้ำนเก้ำหม่ืนเจ็ดพันบำทถ้วน)      

     หมำยเหตุ    รายการ ก 1 – 10 และรายการ ข 1 – 5  การใช้จ่ายงบประมาณให้ถัวจ่ายทุกรายการ 
                         รายการ ก 11 ให้เสนอผ่านกลุม่นโยบายและแผนเพื่อขอให้ ผอ.สพป.ขก. 1 พิจารณาอนุมัต ิ

 

ที ่ รำยกำร 
ใช้จริงงบประมำณ      

ปี พ.ศ. 2565 
จัดสรรงบประมำณ      

ปี พ.ศ. 2566 
ก. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ     
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักและพาหนะ 263,561.00 250,000 
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 103,017.80 100,000 
3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 167,921.75 150,000 
4 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 8,400.00 10,000 
5 วัสดุส านักงาน 171,048.00 150,000 
6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 147,484.00 150,000 
7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ประกัน) 6,448.89 7,000 
8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,952.00 10,000 
9 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (5ราย) 623,829.00 426,000 

10 ค่าใช้จ่ายจัดประชุม Morning Talk  50,000 
11 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่จ าเป็น (ส ารองจ่าย) 892,769.00 1,050,000 

 รวม 2,387,431.44 2,353,000 
ข. ค่าสาธารณูปโภค    
1 ค่าไฟฟ้า 764,240.33 500,000 
2 ค่าน้ าประปา 79,336.01 50,000 
3 ค่าโทรศัพท์ 15,100.97 20,000 
4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 48,710.00 50,000 
5 ค่าอินเทอร์เน็ต 125,117.18 124,000 
  รวม 1,032,504.49 744,000 

รวมทั้งสิ้น 3,419,935.93 3,097,000 
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2. งบพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจ ำนวน 1,903,000 บำท (หนึ่งล้ำนเก้ำแสนสำมพันบำทถ้วน) 

โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ของ กลุ่ม/หน่วย ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย งบประมำณ หมำยเหตุ 

1 กลุ่มอ านวยการ 240,000  

2 กลุ่มนโยบายและแผน 250,000  

3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 100,000  

4 กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 100,000  

5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 450,000  

6 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ 380,000  

7 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 100,000  

8 หน่วยตรวจสอบภายใน 33,000  

9 กลุ่มกฎหมายและคดี 50,000  

10 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 200,000  

รวมทั้งสิ้น 1,903,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/๒๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

69 
รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2566 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด 
อ ำนวยกำร มีจ ำนวน 9 โครงกำร ดังนี้                  

 1 โครงการ KKZone 1  30,000  910 29,090 √ √ ชโลทร กองพันธ์ 
 2 การพัฒนามาตรฐานส านักงาน 20,000  8,755 7,245 4,000  √ นฤมล น้อยวัน 
 3 จัดท าค ารับรองฯ (KRS) 20,000 10,805 6,195 3,000  √ นฤมล น้อยวัน 
 4 การสื่อสารแลประชาสัมพันธ์ 30,000 5,000 24,000 1,000 √ √ ชญาณัณภ์ ไชยโก 
 5 วันส าคัญและงานพิธี 50,000  39,600 10,400 √  วรรณโสภา      

สามหาดไทย 
 6 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯ 50,000  50,000  √  วรรณโสภา 
 7 การอบรมควบคุมภายใน 

 
20,000  19,550 450  √ วรรณโสภา 

 8 ประเมินตัวชี้วัดสถานะของหน่วยงาน   
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) 
 

10,000 3,535 3,465 3,000  √ นฤมล น้อยวัน 

 9 ส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการให้บริการบุคลากรและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

10,000 2,000 3,000 5,000 √ √ ชโลทร กองพันธ์ 

รวมทั้งสิ้น 240,000 30,095 153,965 55,940    



๖๘ 
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กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด 
นโยบำย 
และแผน 

มีจ ำนวน 3 โครงกำร ดังนี้  
  

      
  

 

 1. ขับเคลื่อนงานนโยบายและแผนฯ 160,000   124,000 36,000 √ √ ณิชชารีย ์

 2. พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 51,000   51,000  √ √ สารภี 
 3. ติดตาม ประเมินผล ทั้งระบบ 39,000   30,000 9,000 √ √ รติตา    

รวมทั้งสิ้น 250,000    205,000 45,000    
ICT มีจ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้              อุทัมพรพัต          

 1. พัฒนาครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีฯ 84,700 7,200 76,500 1,000 √   
 2. ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม 15,300  15,300   √   

รวมทั้งสิ้น 100,000 7,200 91,800 1,000    
กำรเงินฯ มีจ ำนวน 1 โครงกำร ดังนี้ 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตร    
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ 

 
100,000 

 

 
 

 
94,000 

 
6,000 

 
√ 

 
 

ธฤษวรรณ  แสนธิ 
พรเลขา       

วัชระศุภรณ์ 
รวมทั้งสิ้น 100,000  94,000 6,000    

บุคคล มีจ ำนวน 9 โครงกำร ดังนี้       วิจิตร  มูลแวง 
 1. วางแผนอัตราก าลังข้าราชการและเกลี่ย

อัตราก าลัง 
14,000  9,000 5,000 √   วีระชาติ โสภา 

นฤมล แหวะสอน 
 2. การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน สอบ

คัดเลือก  
90,000  85,000 5,000 √   อุดมลักษณ์ 

นพภาภรณ์ 
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กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด 
 3. การคัดเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่ง

บุคลากรและลูกจ้างชั่วคราว 
30,660 24,300 6,360   √ √  นฤมล แหวะสอน 

กิตติมา 
 4. เสริมสร้างคุณภาพและคุณคา่ชีวิต และมอบ

เกียรติคุณบัตร 
24,000 2,400 18,975 2,625 √  นิ่มนวล 

 5. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจและพิธีมอบ
เครื่องราชย์ 

48,000   34,538 13,462 √   วชิรา ชื่นใจ 

 6. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ 73,000  69,800 3,200 √  อรอนงค์ ศรีชัย 
 7. การประกวดรางวันทรงคุณค่า สพฐ. 9,000  9,000  √  นิ่มนวล, ณัฐรินีย ์
 8. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรฯ 30,000 17,725 10,350 1,925 √  วิรธรรม มาตย์ภูธร 
 9. เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร 
- กิจกรรมพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง 
- กิจกรรม อบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม 
- กิจกรรมพัฒนาศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ 

131,340  
 

10,000 
9,450 

 
4,200 

30,000 
28,800 
22,120 

3,270 

 
 

10,000 
4,500 
9,000 

√  ณัฐรินีย์ 

รวมทั้งสิ้น 450,000 63,875 331,413 54,712    
นิเทศฯ มีจ ำนวน 17                                                                                                                                                                                                                                                                                      

โครงกำร ดังนี้ 
       

 1. โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 20,000  7,040 12,960 √ √ พงษ์ลัดดา,พรชนก
,ณัฐรดี 



๗๐ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด 
 2. พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 10,100  10,100  √ √ ศิรดา, สุมธตา

,สุขุมาล 
 3. พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) 
 

        7,700 
  

7,700 
 √ √ สุเมธตา, ศิรดา, 

สุขุมาล 
 4. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  

12,200 
                                                                                                         

12,200 
 √ √ สุเมธตา, ณัฐรดี 

 5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ใน
สถานศึกษา “โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียน
คุณธรรม 

 
 

5,000 

  
 

5,000 

  
√ 

 
√ 

สุขุมาล, ศิรดา, 
สุเมธตา 

 6. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลฯ (ก.ต.ป.น.) 

 
 

20,000 

 
 

15,120 

 
 

4,880 

   
 
√ 

ฉวีวรรณ,   
อุทุมพรพัต, กชพร 

 7. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

 
5,400 

  
5,400 

  
√ 

 
√ 

กรรณิการ์, 
ฉวีวรณ ศิรดา 
เพ็ญศิริ จุรีรัตน์ 

  8. พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลใน
สถานศึกษาสู่ Platform การจัดการเรียนรู้ 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

19,950 3,150 16,800   
√ 

 
√  

เพ็ญศิริ, มิตรชัย 
จุรีรัตน์ 

 9. นิเทศบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 

 
255,000 

  
255,000 

 √ √ ชนกกาญจน์,  
กีรติวิทย์, วุฒิชาต ิ



๗๑ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด 
 10. การพัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปี 2566 

 
 

6,000 

  
 

6,000 

  
√ 

 
√ 

สุกัญญา    
กรรณิการ์ 

 11. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา ปี 2566 

 
4,800 

  
4,800 

 √ √ สุกัญญา, 
กรรณิการ์, จุรีรัตน์ 

 12. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยปี2566  

 
3,600 

  
3,600 

  
√ 

 
√ 

สุกัญญา        
ชนกกาญจน์ 

 13. ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

 
10,250 

  
10,000 

 
250 

 
√ 

 
√ 

กชพร, ฉวีวรรณ, 
สุขุมาล, วุฒิชาต ิ

 14. พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการจัดการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต 

 
- 

   √ √ อุทุมพรพัต, กชพร 

 15. ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตาม
แนว PISA ของครูสู่ผู้เรียนเพ่ือรับการ
ประเมิน PISA 2024 

 
- 

   √ √ ศิรดา, สุเมธตา, 
สุขุมาล, 

กรรณิการ์ 
 16. พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้

เสริมสร้างพหุปัญญา 
 

- 
   √ √ ฉวีวรรณ, ชนก

กาญจน์, กีรติวิทย์ 
 17. พัฒนา 8 จุดเน้นสู่คุณภาพผู้เรียน ของ

โรงเรียนคุณภาพชุมชน 
 

งบ สพฐ.    √ √ ชนกกาญจน์ 

รวมทั้งสิ้น 380,000 18,270 348,480 13,250    



๗๒ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด 
ส่งเสริมฯ มีจ ำนวน 7 โครงกำร ดังนี ้        

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
และการศึกษาทางเลือก 

 
7,600 

 
  

 
6,600 

 
1,000 

   
√ 

ละออ 

 2. ส่งเสริมการด าเนินงานการรับนักเรียน 
ส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความ
เท่าเทียมทางการศึกษา 

  
 

11,000 

 
 

1,800 

 
 

8,990 

 
 

210 

 
 √ 

 
√ 

ละออ 

 3. ส่งเสรมิและพัฒนาเด็กที่มีความามารถพิเศษ 136,200 95,000 11,200 30,000  √ ละออ 
  4. สภานักเรียน 20,045 3,600 16,445   √ พัฒนา 
 5. สร้างจิตส านึกและความรู้การผลิตและ

บริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

22,690 
 

3,600 
 

19,090 
  √ √ ปุณิกา 

 6. ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ในสถานศึกษา ประจ าปี 2566 

251,000 25,000 226,000  √  ชูชาติ 

     - กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชน
ไทย  รู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 
27,600 

 
3,600 

 
24,000 

  
√ 

 
√ 

 
ชูชาติ 

 7. ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษา
ต่อและมีงานท า 

 
22,065 

  
22,065 

  
√ 

 
√ 

 
ชูชาติ 

รวมทั้งสิ้น 100,000 10,800 88,200 1,000    
หน่วย

ตรวจสอบ
ภำยใน 

มีจ ำนวน 1 โครงกำร ดังนี้ 
โครงการติดตาม ตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา 

 
 

33,000 

 
 
 

 
 

33,000 

  
 
√  

 
 
√  

จรรยา ส าเริง 



๗๓ 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

กลุ่ม/หน่วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ  

ที่ได้รับจัดสรร 

งบด าเนินงาน ความสอดคล้อง สพฐ. 
ชื่อผู้รับผิดชอบ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ นโยบาย ตัวชี้วัด 
รวมทั้งสิ้น 33,000  33,000     

กลุ่ม
กฎหมำยฯ 

มีจ ำนวน 1 โครงกำร ดังนี้ 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 
 

50,000 

  
 

50,000 

   
 
√ 

 
 
√ 

ด.ต.โอภาส 

รวมทั้งสิ้น 50,000  50,000     
กลุ่ม

สถำนศึกษำ 
โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับ
กลุ่มสถำนศึกษำ 

 
  

       

 1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มฯ 100,000  100.000  √  สุดสงวน+ 
 2. แข่งขันกีฬานักเรียน 100,000 10,000 78,750 11,250 √  ชูชาติ 

รวมทั้งสิ้น 200,000 10,000 178,750 11,250    
รวมทุกกลุ่ม 1,903,000 140,240 1,574,608 188,152    
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

(1)โครงกำรกลุม่อ ำนวยกำร จ ำนวน 9 โครงกำร   

โครงกำรที่ 1 ชื่อโครงกำร kkzone1 Green and Clean Zero Waste 

1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบโครงการ “ท าดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม” ตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ   โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการพร้อม
กันทั่วประเทศ และก าหนดเป็นตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
หัวหน้าส่วนราชการ   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการประเมิน
มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป ประเด็นการพิจารณา ที่ 3 การ
ดูแลอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อม มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ มาตรฐาน 
ที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงถึง
ความส าเร็จและเป็นแบบอย่างได้ประเด็นการพิจารณา : ผลงานหรือผลการด าเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่บรรลุเป้าหมายประสบความส าเร็จตามภารกิจ ทั้งนี้เป็นผลงานที่เกิดจากการ
ด าเนินงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและสถานศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการบริหารจัดการทั้งภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จนเกิดประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
และสามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ ตัวชี้วัดที่ 5 การลดพลังงาน  ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความส าเร็จของการด าเนินการ
มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ยังต้องปรับงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้ใช้ปฏิบัติ
ราชการได้และเป็นแบบอย่างให้สถานศึกษาในสังกัดกัดได้น าไปพัฒนางานด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
2. วัตถุประสงค์  
          2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีสภาพแวดล้อมสวยงามเป็น
ส านักงานสีเขียว และปลอดขยะ KKZONE 1 Clean and Green Zero Waste   
 2.2 เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีแก่ข้าราชการทุกคนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ  ในการรักษา
ความสะอาด สิ่งแวดล้อม 
 2.3 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้  ถูกที่ และถูก
ประเภท 
 2.4 เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสังกัด ตระหนักที่จะพัฒนาตนเองและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อย่าง
ต่อเนื่องและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรในส านักงาน 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

3. เป้ำหมำย 
    3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)                                          
    3.1.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ                            

1) ร้อยละ 100 ของบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็น
ส านักงาน Green and Clean Zero Waste  
                     2) ร้อยละ 100 ของอาคารส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็น
ส านักงาน Green and Clean Zero Waste       
     3.1.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
           1) เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีสภาพแวดล้อมสวยงาม
เป็นส านักงานสีเขียว และปลอดขยะ Green and Clean Zero Waste  
          2) เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ข้าราชการทุกคนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ ในการ
รักษา   ความสะอาด สิ่งแวดล้อม 
          3)  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกที่
และถูกประเภท 
        4) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสังกัด ตระหนักท่ีจะพัฒนาตนเองและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อย่าง
ต่อเนื่องและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรใน 
    3.1.3 เป้าหมายเชิงผลลพัธ์ (Outcome)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นส านักงานส านักงาน Green and Clean Zero 
Waste สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานศึกษาในสังกัดน าไปพัฒนาอาคารสถานที่และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียน การสอนด้านรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่นักเรียน 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นส่วนราชการหนึ่งที่มี  สภาพแวดล้อม 
ภูมิทัศน์สวยงาม ผู้มาติดต่อราชการมีจ านวนมากทั้งข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครองได้รับความสะดวก และยัง
เป็นหน่วยงานที่มีการพัฒนาพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระเบียบ บุคลากรในส านักงานทุกคนมีความตระหนักใน
การบ ารุงรักสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้สะอาด สวยงามอยู่เสมอ โดยเฉพาะการทิ้งขยะมูลฝอย มีระบบบริหาร
จัดการขยะที่ดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นส านักงานที่ KKZONE 1 Clean 
and Green Zero Waste และบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมและการก าจัดขยะ  
มูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
    5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ                                                                                                             
          1. ร้อยละ 100 ของบริเวณส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                          
เป็นส านักงาน Green and Clean Zero Waste                                                 
         2. ร้อยละ 100 ของอาคารส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                              
เป็นส านักงาน Green and Clean Zero Waste 
5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ                                                                                                
          1.  เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีสภาพแวดล้อมสวยงาม           
เป็นส านักงานสีเขียว และปลอดขยะ Green and Clean Zero Waste  
      2. เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่ข้าราชการทุกคนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการ ในการรักษา
ความสะอาด สิ่งแวดล้อม 
      3.  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในสังกัดและผู้มาติดต่อราชการมีระเบียบวินัยในการทิ้งขยะให้ถูกท่ีและ 
ถูกประเภท 
    4. เพื่อให้บุคลากรทุกคนในสังกัด ตระหนักที่จะพัฒนาตนเองและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อย่าง
ต่อเนื่องและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรใน 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
    การด าเนิน.โครงการ KKzone1 Green and Zero Waste เป็นโครงการเกี่ยวกับการดูแล พัฒนางาน
ด้านอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพ่ือให้เป็นสถานที่ปฏิบัติราชการแก่บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และ
การให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น   เขต 1 . 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
     1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1. ส ารวจรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับความต้องการในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พัฒนาสภาพแวดล้อมของสถานที่
ท างานเอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้เป็น
ส านักงาน Green and Clean Zero 
Waste  

/    

2.วางแผนปรับปรุงอาคารและสถานที่ภูมิ
ทัศน์ทั้งภายนอกและภายในทั้งในให้
สอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส.รวมถึงก าหนด
มาตรการประหยัดพลังงาน 

/ /   

3.สนอขออนุมัติโครงการและ แต่งตั้ง
คณะท างาน 

/    

4.รณรงค์สร้างจิตส านึกในการร่วมด าเนิน
กิจกรรมส านักงานสีเขียว 

 /   

5.ด าเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิ
ทัศน์ พัฒนาสภาพแวดล้อม ระบบ
สาธารณูปโภค กิจกรรม Big Cleaning 
Day ตามแผนที่ได้วางไว้ 

 / /  

6.ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

   / 

7.สรุปรายงานโครงการ    / 
 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด.........30,000..........................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
30,000    -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1.ประชุมวางแผนการปรับภูมิทัศน์และ
ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์..................... 
   -ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง และอาหาร
กลางวัน 15.คน ๆ 1วัน /คน  = 910 บ.       

910    

2.ค่าจ้างท าป้ายไวนิล  3,600   
3.ค่าจัดจ้าง  2,500   
4.ค่าวัสดุ  3,500 19,490  

รวมรำยไตรมำส 910 9,600 19,490  
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 30,000 
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โครงกำรที่ 2 ชื่อโครงกำร การพัฒนามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1. หลักกำรและเหตุผล ( 
             ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้จัดท ามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นฐานในการจัดการศึกษา และใช้เป็น
หลักเทียบเคียงส าหรับการประสาน ส่งเสริม ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา รวมทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้เป็นมาตรฐานในการประเมินตนเองและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และพัฒนาผลการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ต่อมาได้มีการทบทวนปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในปี พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2560 ตามล าดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1      
ได้รายงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งขี้ 52 ประเด็นพิจารณา     
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ครบ ทุกประเด็น และทันตามก าหนดเวลา   

             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต้องจัดท าโครงการพัฒนามาตรฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใช้ในการประเมินตนเอง และใช้ผลเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และ 
พัฒนาการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
2. วัตถุประสงค์  
     1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ บทบาทภารกิจ     
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปัจจุบัน 
     2. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้ประเมินตนเองในการพัฒนากรบริหารและการจัดการศึกษา 
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 52 ประเด็นการพิจารณา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รายงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 52 ประเด็นการพิจารณา ผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์ e-MES ทันตาม
ก าหนดเวลา  ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 52 ประเด็นการพิจารณา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES เสร็จทันตาม 
ก าหนดเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 
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5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานมาตรฐานส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา จ านวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 52 ประเด็นการพิจารณา ครบทุกมาตรฐานและทันตาม
ก าหนดเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการประเมินมาตรฐานส านักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2565  
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
   1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคน  
   2. ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
    อ าเภอเมืองขอนแก่น , อ าเภอบ้านฝาง , อ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
    1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.ศึกษาคู่มือ/เกณฑ์การประเมินเพ่ือ 
   ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

/    

2. ประชุมผู้บริหารเขต เพื่อชี้แจง
หลักเกณฑ์ การประเมินตัวชี้วัด 

 /   

3. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชีวัด  /   
4. ประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  /   
5. ด าเนินการรายงานตัวชี้วัดในระบบ 
   e-MES ตามรอบระยะเวลาที่ สพฐ. 
   ก าหนด 

  /  

6.สรุปรายงานโครงการ    / 
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งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด  20,000 บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
 

20,000 
       -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1.ประชุม ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่มฃ
ทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ทุกคน และ  
จนท.กลุ่มอ านวยการ ทุกคน 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    39 x 35 บาท/คน  =1,365 บาท 
   -ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ/เกณฑ์การประเมิน   
    1,500 บ. 

- 2,865 - - 

2. ประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบ 
   ตัวชี้วัดเพ่ือชี้แจงเกณฑ์การประเมิน 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     56 x 35 บาท/คน  = 1,960 บาท 
   -ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ/เกณฑ์การประเมิน 
    2,500 บาท 

- - 4,460 - 

3. ประชุมขับเคลื่อนคณะท างาน 
   ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อรายงานในระบบ 
   e-MES (รอบ 6 เดือน) 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    56 x 35 บาท/คน = 1,960 บาท 

  1,960  
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กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

4. ประชุมขับเคลื่อนคณะท างาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อรายงานในระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์ e-MES (รอบ 12 เดือน) 
    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     56x35 บาท/คน = 1,960 บาท 

- - -   1,960 

4. ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลา 
ราชการ 

- - - 8,755 

รวมรำยไตรมำส - 2,865 6,420 10,715 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 20,000 
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โครงกำรที่ 3 ชื่อโครงกำร การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

1. หลักกำรและเหตุผล ( 
              รัฐบาลมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการเพ่ือให้ส่วนราชการมีการปรับปรุง
และยกระดับคุณภาพการบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการ จึงต้องมีการ 
ด าเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาลยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 
ของประเทศไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลการด า เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด 
              คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) เสนอกรอบและแนวทางการประเมินส่วนราชการฯ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมอบให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินส่วนราชการ โดยมีวัตถประสงค์
เพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและ
การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการให้คุณให้โทษต่อหน่วยงานและผู้บริหารซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจที่ส าคัญของรัฐบาลและการด าเนินตามภารกิจหน่วยงานของรัฐ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จ านวน 15 ตัวชี้วัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KRS ครบ 
ทุกตัวชี้วัด และทันตามก าหนดเวลา   
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต้องจัดท าตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประเมินส่วนราชการฯ และใช้
เป็นมาตรฐานส าหรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
2. วัตถุประสงค์   
     1. เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ บทบาทภารกิจ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในปัจจุบัน 
     2. เพื่อให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ใช้ประเมินตนเองในการพัฒนากรบริหารและการจัดการศึกษา 
ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพ   ในการปฏิบัติราชการ จ านวน 15 ตัวชี้วัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KRS 
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 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 รายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ จ านวน 15 ตัวชี้วัด ผ่านระบบอิเล็กทรอกนิกส์ KRS ทันตามก าหนดเวลา 
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ จ านวน 15 ตัวชี้วัด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES เสร็จทันตามก าหนดเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนด 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
   5.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ จ านวน 15 ตัวชี้วัด ครบทุกตัวชี้วัด และทันตามก าหนดเวลาที่ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
   5.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการประเมินมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565   
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
   1. ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทุกคน  
   2. ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร   
    อ าเภอเมืองขอนแก่น, อ าเภอบ้านฝาง , อ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
    1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.ศึกษาคู่มือ/เกณฑ์การประเมินเพ่ือ 
   ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

/    

2. ประชุมผู้บริหารเขต ประกอบไปด้วย 
    ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
    เพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด 

 /   

3. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชีวัด  /   
4. ประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   /  
5. ด าเนินการรายงานตัวชี้วัดในระบบ 
   KRS ตามรอบระยะเวลาที่ สพฐ. 
   ก าหนด 

   / 

6.สรุปรายงานโครงการ    / 
 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด  20,000 บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
20,000         -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1.ประชุม ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.
กลุ่มฃทุกกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ทุก
คน และ จนท.กลุ่มอ านวยการ ทุกคน 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    39 x 35 บาท/คน =1,365 บาท 
   -ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ/เกณฑ์การ
ประเมิน    1,500 บ. 

- 2,865 - - 

2. ประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบ 
   ตัวชี้วัดเพ่ือชี้แจงเกณฑ์การประเมิน 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     46 x 35 บาท/คน = 1,610 บาท 
   -ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ/เกณฑ์การ
ประเมิน 1,500 บาท 

- - 3,110 - 

3. ประชุมขับเคลื่อนคณะท างาน 
    ผู้รับผิดชอบตัวชีว้ัดเพ่ือรายงานใน
ระบบ  KRS (รอบแรก) 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     46 x 35 บาท/คน = 1,610 

  1,610  

4. ประชุมขับเคลื่อนคณะท างาน
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อรายงานใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES (รอบ 12 
เดือน) 
    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
     46x35 บาท/คน = 1,610 บาท 

- - -   1,610 

4. ค่าตอบแทนปฏิบัติราชการนอกเวลา 
ราชการ 

- - - 10,805 

รวมรำยไตรมำส - 2,865 4,720 12,415 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 20,000 
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โครงกำรที่ 4 ชื่อโครงกำร การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 

1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 อ าเภอ คือ อ าเภอ
เมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอพระยืน มีโรงเรียนในสังกัด 156 โรงเรียน กลุ่ม/หน่วยในส านักงาน 
แบ่งเป็น 9 กลุ่มและ 1 หน่วย มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 1,586 คน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงมีหน้าที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาศักยภาพเ พ่ือตอบสนองส านักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ได้
เข้าใจด้านการศึกษาให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้การจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล  
  โครงการการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ ได้สอดคล้องตัวชี้วัดการประเมินเขตมาตรฐานเขต 
ประจ าปี 2565 และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประปีงบประมาณ 2565 ดังนี้  
มำตรฐำนที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
    ประเด็นพิจำรณำที่ 5 มีการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหลากหลายช่องทาง เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความร่วมมือตาม
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์    
มำตรฐำนที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ประเด็นกำรพิจำรณำที่ 1 มีการสร้าง พัฒนาเครือข่ายและบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา และส่วนกลางอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
บุคลากรให้เข้าถึงเครือข่าย สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรในการประสานงาน และประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ส าหรับการบริหารประสานเชื่อมโยง ประยุกต์ใช้สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่
ข้อมูลสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง มีการสร้าง หรือพัฒนา หรือน านวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ และมีการสรุปรายงานผลการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และปรับปรุง พัฒนา การประเมิน
คุณธรรรมและความโปร่งในสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565  : O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ และ O9 Social Network  ผลการประเมินปี 2565  สพป.ขอนแก่น เขต 1 
อยู่อันดับที่ 76 ของประเทศ  ได้คะแนน 98.25 คะแนน ระดับ AA ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดท าโครงการขึ้นมาเพ่ือเป็น
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ผลงาน นวัตกรรม กิจกรรม ของส านักงาน สถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน เพ่ือประชาสัมพันธ์สู่องค์กรภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ สพป.
ขอนแก่น เขต 1, Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1, กลุ่ม Line ,จดหมายข่าว และสื่อหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
 2.2 เพ่ือเป็นช่องทาง ได้เผยแพร่ผลงานดีเด่น นวัตกรรม กิจกรรมดีเด่นของส านักงาน สถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
 2.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ได้ถูกต้อง และรวดเร็ว 
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน และบุคลภายนอก ได้รับข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาได้ถูกต้องและรวดเร็ว 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
 4.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป 
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการปฏิบัติ งานด้านการศึกษา ตามกรอบนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเ ขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตามช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต 1, 
Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1, กลุ่ม Line ,จดหมายข่าว และสื่อหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
 4.2 หน่วยงาน สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาที่มี
ผลงานเด่นชัด หรือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มาเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น 
ทางเว็บไซต์ สพป.ขอนแก่น เขต 1, Facebook : สพป.ขอนแก่น เขต 1, กลุ่ม Line ,จดหมายข่าว และสื่อ
หนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
 4.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง องค์กร สโมสาร เครือข่าย ชมรมผู้สื่อข่าวการศึกษา
ช่วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามกรอบนโยบายมาตรการของ สพฐ. ให้สู่การปฏิบัติได้ส าเร็จ 
 4.4 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้อง และรวดเร็ว 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   5.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกส านักงาน 
   5.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนทุกคน ได้รับทราบข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
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6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 จ านวน 60 คน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ถนนศูนย์ราชการ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัส 40000 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.ขั้นเตรียมการ/วางแผนการท างาน /    
2แต่งตั้งคณะท างาน  /   
3.ประชุมคณะท างาน/เตรียมเอกสารการ  /   
4.เตรียมเอกสารการอบรม   /  
5.อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์และการ
สื่อสาร 

  /  

6.สรุปรายงานโครงการ    / 
 

งบประมำณ 
 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด.......30,000 ...บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 

30,000.-   -   - 
*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 
   -ค่าอาหาร 60 คนx1วันx1ครั้งx150 
บาท/คน รวมเป็นเงิน 9,000 บ. 
   -ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คน x 6 ชม.x 
1,200บาท/คน รวมเป็นเงิน 2,400บ. 
   -ค่าวัสดุ 1,000 บ. 
2. ค่าล่วงเวลา 2,600 บาท 

  15,000.-  

2. โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิต
เพ่ือนมนุษย์ที่รอรับการรักษา  
- ค่าอาหารเช้า/อาหารว่าง 100 คนx1วัน
x50 บาท 

5,000.-  5,000.- 5,000.- 

รวมรำยไตรมำส 5,000.-  20,000.- 5,000.- 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 30,000.- 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

โครงกำรที่ 5 ชื่อโครงกำร การจัดงานวันส าคัญและงานรัฐพิธีต่าง ๆ 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
   เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย และการให้ความส าคัญในการเข้าร่วม
พิธีต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมฐานะตามสถานการณ์โดยยึดถือปฏิบัติกันเป็นแบบแผนอันเป็นวัฒนธรรม
ที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันงานรัฐพิธีต่าง ๆ ได้ก าหนดไว้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ในหนึ่งปีจะมีการจัด
พระราชพิธี และรัฐพิธีขึ้นอยู่เป็นประจ าหลายงานซึ่งแต่ละงานประเพณีรัฐพิธีต่าง ๆ นั้นจะปฏิบัติแตกต่างกัน
ไปแต่ละหน่วยงานการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ และเอกชนในการไปร่วมมงานล้วนแล้วแต่มี
ความส าคัญ แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และวาระโอกาส อาทิเช่น รัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จ พระ
นเรศวรมหาราช  งานวันจักรี  งานวันปิยะมหาราช ประเพณีท าบุญขึ้นปีใหม่ เป็นต้น 
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนถาวรตลอดไป 
  2.2 เพ่ือแสดงออกถึงความสามัคคีของบุคลากรในหน่วยงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 

2.3 เพ่ือให้บุคลากรในส านักงานได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 
3. เป้ำหมำย 
    3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นส่วนราชการที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์
ราชการของจังหวัดขอนแก่น ในแต่ละปีจะได้เข้าร่วมงานพิธีต่าง  ๆ ทั้งงานราชพิธีและรัฐพิธีของจังหวัด
ตลอดจนงานประเพณีประจ าปีต่าง ๆ เป็นส่วนราชการที่ท าหน้าที่เป็นตัวแทนส่วนราชการด้านการศึกษาของ
เขตพ้ืนที่ต่าง ทั้ง 5 เขต ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของจังหวัดขอนแก่น 
   3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาว จากโครงการ จุดหมายปลายทาง) 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก
ส่วนราชการทางการศึกษาจากเขตพ้ืนที่ต่าง ๆ เป็นอย่างดี ในการประสานการด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งในจังหวัดและภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
  4.1 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก ความสามัคคี ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืนถาวรตลอดไป 
 4.2 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.3 บุคลากรในส านักงานได้ร่วมกิจกรรมวันส าคัญและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
   5.1 ร้อยละ 100 บุคลากรในส านักงานมีการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีสืบสานให้
คงอยู่ต่อไป       
  5.2 บุคลากรในส านักงานได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมาหากษัตริย์ 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
 - บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน  80 คน  
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
1 ตุลาคม 2565  ถึง 30 กันยายน 2566 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
กิจกรรมร่วมสืบสำนงำนประเพณีไทย
ตำมเทศกำลต่ำงๆ เช่น 
 -กิจกรรมวันปีใหม่ไทย 
 -กิจกรรมวันครู 
 -กิจกรรมวันสงกรานต์ 
 -วันเข้าพรรษา 

/ / / / 

กิจกรรมกำรร่วมงำนรัฐพิธีต่ำง ๆ เช่น 
 -วันกองทัพไทย  
 -งานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
 -งานวันทหารผ่านศึก 
 -วันที่ระลึกรัชกาลที่ 2 
 -งานวันที่ระลึกรัชกาลที่ 3 
 -งานวันข้าราชการพลเรือน 
 -งานวันจักรี 
 -งานวันฉัตรมงคล(รัชกาลที่ 10) 
 -งานวันพระราชสมภพสมเด็จพระ
ราชินี 

/ / / / 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

 - งานวันมหิดล 
 -งานวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาล
ที่ 10 
 -งานวันแม่แห่งชาติ 
 -งานวันที่ระลึกสมเด็จพระศรีพัชริน
ทราบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 5(ค่าย
ศรีพัชรินทร) 
 -งานวันที่ระลึกรัชกาลที่ 4 
 -งานวันศรีนครินทร์ 
 -งานวันต ารวจแห่งชาติ 
 -งานวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 
 -งานวันปิยะมหาราช 
 -งานวันพ่อแห่งชาติ 
 - วันที่ระลึกจอมพลสฤษธิ์  ธนะรัชย์ 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด.........50,000..................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
50,000   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1. กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย 
  1.1 กิจกรรมวันปีใหม่ไทย 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (80 คน x 1 วัน x 2 ครั้ง x 35 )  
    = 5,600 บาท 
  - ค่าอาหาร เช้า/กลางวัน/เย็น 
    (80 คน x 1 วัน x 3ครั้ง x 80 )  
    = 24,800 บาท 
   - ค่าวัสดุอ่ืน ๆ 
  1.2 กิจกรรมวันสงกรานต์ 
   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
    (80 คน x 1 วัน x 1 ครั้ง x 35 )  
    = 2,800 บาท 
  - ค่าอาหาร (กลางวัน) 
    (80 คน x 1 วัน x 1ครั้ง x 80 )  
    = 6,400 บาท 
   - ค่าวัสดุอ่ืนๆ 
2.  กิจกรรมร่วมงานรัฐพิธีและวันส าคัญ     
2.1 ค่าพวงมาลา และค่าพานพุ่มดอกไม้ 
         =10,400 บาท 

12,500     12,500     12,500 12,500 

รวมรำยไตรมำส 12,500 12,500 12,500 12,500 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 50,000 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

โครงกำรที่ 6 ชื่อโครงกำร การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มและบุคลากร
ทางการศึกษา 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
  ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผู้อ านวยการ
กลุ่ม-หน่วยและบุคลากร ในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 นับเป็นหัวใจ
ส าคัญในการน านโยบาย ส าคัญที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องนโยบายและแนวทางในการด าเนินกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อน
ตลอดเวลา  เพ่ือจะได้น าไปขยายผลในโรงเรียนและกลุ่มงาน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญจะต้องมีการประชุมพบปะ 
ชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือให้
สามารถด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยรวมและด้วยความร่วมมือกันของทุก ๆ ฝ่าย จึงเป็นการสมควร
อย่างยิ่งยิ่งที่จะต้องจัดโครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่ มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาผู้อ านวยการกลุ่ม-หน่วยและบุคลากร ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น   เขต 1 
  2.2 เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
   2.3 เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
3. เป้ำหมำย 
        3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ผลที่เกิดข้ึนทันที จากการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ) 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 152 
โรงเรียน การจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม ตลอดจนบุคลากรในสังกัด 
จ าเป็นต้องมีการประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
        3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาว จากโครงการ จุดหมายปลายทาง) 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ
ให้กับบุคลากรในสังกัด ตลอดจนสถานศึกษา ให้รับทราบแนวนโยบายและแผนการด าเนินงานจนผลการ
ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค ์
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
        4.1 ผู้เข้าประชุม มีความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
        4.2 ผู้เข้าประชุม ได้รับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 
        4.3 ผู้เข้าประชุม ได้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแก้ไขการท างานร่วมกัน 
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5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
        5.1 สามารถจัดประชุมได้ร้อยละ 80 
        5.2 สามารถลดปัญหาและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
         6.1 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงและผู้อ านวยการกลุ่ม-หน่วย/ศึกษานิเทศก์      
จ านวน 170 คน 

7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
           1 ตุลาคม 2565  ถึง 30 กันยายน 2566 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ
โครงการและปฏิทิน 

/    

แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าประชุมรับทราบ / / / / 
ประชุมคณะท างานเพ่ือก าหนดเนื้อหา
สาระ เพื่อน าเข้าวาระการประชุม 

/ / / / 

ประสานเรื่องสถานที่ประชุม /อาหาร
ว่าง/เครื่องดื่ม 

/ / / / 

จัดท าเอกสารประกอบการประชุม / / / / 
ด าเนินการประชุม ตามปฏิทิน 
 - ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผอ.กลุ่ม-หน่วยและ
ศึกษานิเทศก์  จ านวน 170 คน 
 - ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จ านวน 25 คน 

 
/ 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
/ 

 
/ 
 
 
/ 

รายงานการประชุม / / / / 
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งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด.........50,000..................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
50,000   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1.ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผอ.กลุ่ม-หน่วย 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(170 คน x 1 วัน x 6 ครั้ง x 35 )  
=35,700 บาท 
- ค่าสถานที่ (รร.ในสังกัด) 
(1 วัน x 6 ครั้ง x 2,000 ) 
=12,000 บาท 
- ค่าจัดท าป้ายไวนิล 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
2.ประชุมประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(25 คน x 1 วัน x 10 ครั้ง x 35 )  
=8,750 บาท 
 

12,500     12,500     12,500 12,500 

รวมรำยไตรมำส 12,500 12,500 12,500 12,500 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 50,000 
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โครงกำรที่ 7 ชื่อโครงกำร ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2566 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
   ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงิน
การคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคง โดยกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับกรอบการด าเนินการการคลัง งบประมาณ วินัยรายได้ รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้สาธารณะด้วย กอรปกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20  เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน   
การควบคุมภายในและการบริหารหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  
    หลักเกณฑ์ดังกล่าวท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับการจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานที่ก าหนด แม้ว่าหน่วยงานจะจัดระบบการควบคุมภายในไว้ดีอยู่แล้วก็ตามแต่ความมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของมาตรฐานการควบคุมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้อาจแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาอันเนื่องมาจากความเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น การเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหารระดับสูง การเปลี่ยน
นโยบายการบริหาร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกระบวนการปฏิบัติงาน หรือการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ สภาวการณ์การแข่งขันและพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็อาจท าให้วิธีการควบคุมภายใน
หรือการตอบสนองความเสี่ยงที่เคยใช้ได้ผลดีในระยะที่ผ่านมาอาจถูกละเลยหรือใช้ไม่ได้ผลต่อไป  ประกอบกับค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดมาตรฐานส านักงานเขต ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไปซึ่งมีประเด็นพิจารณา
ที่ 5 เกี่ยวกับการวางแผนจัดวางระบบการควบคุมภายในที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการด าเนินงานตามภารกิจ มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดวางล าดับความส าคัญของความเสี่ยงและวางแผนปรับปรุงตามแนวทางการควบคุมภายใน
ของกระทรวงการคลัง มีการด าเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนดอย่างชัดเจน มีการติดตามและ
ประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดและน าผลมาใช้ในการวางแผนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
     เพ่ือให้การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐได้เป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน และเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงาน 
ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นตอนและต่อเนื่องมิใช่เป็นผลสุดท้ายของการกระท า ซึ่งเกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงาน 
โดยผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญไม่ใช่เพียงการก าหนด
นโยบายระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์มการด าเนินงานเท่านั้น แต่ต้องมีการปฏิบัติ สามารถให้ความ
เชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดของหน่วยงาน และเพ่ือให้การจัดท ารายงานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวและ
เพ่ือให้สถานศึกษามีรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงจัดท าโครงการ
ประชุมเชิง 
ปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน ให้กับบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
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 และสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
2. วัตถุประสงค์  

    2.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดท ารายงานการควบคุมภายในและแนวทางใน
การจัดท ารายงานการควบคุมภายในอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง 

    2.2 เพ่ือให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงภารกิจงานประจ าและ
นโยบายของหน่วยงานกับกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
   2.3 เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งการป้องกันหรือลด
ความผิดพลาดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
3. เป้ำหมำย 
   3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด 152 โรงเรียน 
และบุคลากรในส านักงาน จ านวน 18 คน ในแต่ละปีบุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินงานควบคุมภายในมี
การปรับเปลี่ยน ผู้ที่มารับหน้าที่ใหม่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกคนต้องมีความรู้
ความเข้าใจการด าเนินการ 
  3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานผลการด าเนินการควบคุม
ภายในให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ เป็นประจ าทุกปีๆละ 1 ครั้ง ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง ทุกโรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือ 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
   4.1 ผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมภายใน ตาม
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และสามารถจัดท ารายงานการควบคุมภายในอย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติของกระทรวงการคลัง 
  4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
สามารถรายงานผลการด าเนินงานต่อ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันตามก าหนด 
   4.3 ผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสั งกัด                   
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  สามารถป้องกันและลดการผิดพลาดและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ 
รวมทั้งท าให้ได้รับความเชื่อถือในการรายงานทางการเงินตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องได้ถูกต้อง  
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
   5.1 ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ร้อยละ 100 
   5.2 โรงเรียนสามารถจัดท าแบบรายงานผลการติดตามการควบคุมภายในได้ถูกต้อง ร้อยละ 100 
 5.3 โรงเรียนสามารถรายงานผล ตามเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 
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6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
 6.1 บุคลากรของสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 โรงเรียนละ 1 คน  จ านวน  152  คน 
  6.2 บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกกลุ่ม ที่รับผิดชอบระบบการควบคุมภายในและเจ้าหน้าที่
จัดการอบรม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน 18 คน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  

1 ตุลาคม 2565  ถึง 30 กันยายน 2566 
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการและ
ปฏิทิน 

 /   

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
/แจ้งค าสั่งให้คณะกรรมการทราบ 

  /  

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือก าหนด
เนื้อหาสาระ 
ในการประชุม 

  /  

แจ้งก าหนดการให้ผู้เข้าประชุมรับทราบ/
สถานศึกษาส่งรายชื่อผู้เข้าประชุม 

  /  

ประสานเรื่องสถานที่ประชุม /อาหารว่าง/
เครื่องดื่ม 

  /  

จัดท าเอกสารประกอบการประชุม   /  
ด าเนินการประชุม ตามปฏิทิน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
กลุ่มเป้าหมาย 170 คน 

   / 

รายงานผลการด าเนินงาน    / 
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งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด.........20,000..................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 

20,000   -   - 
*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1.ค่าใช้จ่ายในกาประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
(170 คน x 1 วัน x 1 ครั้งx35 )  
=5,950 
- ค่าอาหารกลางวัน 
(170 คน x 1 วัน x 1 ครั้งx80 )  
=13,600 
- ค่าจัดท าป้ายไวนิล 
- ค่าเอกสารประกอบการประชุม 
- ค่าตอบแทนวิทยากร 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 

   20,000 

รวมรำยไตรมำส    20,000 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 20,000 
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โครงกำรที่ 8 ชื่อโครงกำร การประเมินตัวชี้วัดสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0  
(PMQA 4.0)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

1. หลักกำรและเหตุผล ( 
             ด้วยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้พัฒนากรอบแนวทางการ
น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นแนวทางหลักเพ่ือพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐส าหรับส่วนราชการไทยอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ผนวก
แนวทางการพัฒนาต่อเนื่องแนวคิดของเกณฑ์รางวัลแบบเดิมกับระบบราชการ 4.0 ในปี พ.ศ. 2562 อันเป็น
ความท้าทายที่ทุกส่วนราชการต้องเรียนรู้ พัฒนา และปรับปรุงระบบการด าเนินงานให้ก้าวข้ามสู่ยุคระบบ
ราชการ 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้มิติการท างานอย่างเปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน มีการท างาน
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย โดยยึดหลักการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่มุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักพร้อม
ส าหรับการดูแลและให้บริการประชาชนในยุค 4.0 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้น าเกณฑ์
ดังกล่าวมาขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการด าเนินด าเนินงานขององค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงปี พ.ศ. 
2552-2558 เป็นการพัฒนาระบบการด าเนินงานตามเกณฑ์พ้ืนฐาน จนผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2557 และผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐานฉบับที่ 2 กอปรกับยุคการบริหารระบบราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ“ไทยแลนด์ 4.0” 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ก าหนดให้ทุกส่วนราชการ จัดท าตัวชี้วัดการประเมิน
ศักยภาพในการด าเนินงาน ตามแนวทางการเครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็น 
ระบบราชการ 4.0 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานตัวชี้วัดการประเมิน
สถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)  จ านวน 7 หมวด 30 ประเด็น ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ PMQA ครบทุกประเด็น และทันตามก าหนดเวลา 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต้องจัดท าโครงการประเมินตัวชี้วัด
สถานะของหน่วยงานการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA)  เพ่ือใช้ในการประเมินสถานะของหน่วยงาน และ
ปรับปรุงระบบการด าเนินงานให้ก้าวข้ามสู่ยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการดูแลและให้บริการ
ประชาชนยุค 4.0และใช้ผลเป็นเครื่องมือในการก ากับ ติดตาม และพัฒนาการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
2. วัตถุประสงค์  
      1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ระดับมาตรฐานสากล 
      2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ที่เป็นเกณฑ์
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ครอบคลุมทั้งกระบวนการ และผลลัพธ์ 
      3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผลการบริหาร 
         จัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานตัวชี้วัดการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) จ านวน 7 หมวด 30 ประเด็น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
PMQA 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานตัวชี้วัดการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการประเมินระบบราชการ 4.0 (PMQA) จ านวน 7 หมวด 30 ประเด็น ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ PMQA 
เสร็จทันก าหนดเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนด 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการประเมินตัวชี้วัดการประเมิน
สถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) อยู่ในระดับคุณภาพ 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานตัวชี้วัดการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จ านวน 7 หมวด 30 ประเด็น ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ PMQA 
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รายงานตัวชี้วัดการประเมินสถานะของ
หน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) จ านวน 7 หมวด 30 ประเด็น ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบ PMQAเสร็จทันก าหนดเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
    6.1 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทกุคน 
    6.2 ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 
    6.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
    อ ำเภอเมืองขอนแก่น , อ ำเภอบ้ำนฝำง , อ ำเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 กันยายน 2566 



104 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.ศึกษาคู่มือ/เกณฑ์การประเมินเพ่ือ 
  ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 

 /   

2. ประชุมผู้บริหารเขต ประกอบไปด้วย 
    ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม 

 /   

3. แต่งตั้งคณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   /  
4. ประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด   /  
5. ด าเนินการรายงานตัวชี้วัดในระบบ 
   PMQA ตามรอบระยะเวลาที่ สพฐ. 
   ก าหนด 

   / 

6.สรุปรายงานโครงการ    / 
 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด.........10,000.......................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
10,000   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1.ประชุม ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต/ผอ.กลุ่ม 
  ทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ทุกคน และ 
  เจ้าหน้าที่กลุ่มอ านวยการ ทุกคน 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   39 x 35 บาท/คน = 1,365 บาท 
  -ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ/เกณฑ์การประเมิน 
   จ านวน 1,500 บาท 

- 2,865   

2. ประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
    เพ่ือชี้แจงเกณฑ์การประเมิน 
    -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
     30 x 35 บาท/คน = 1,050 บาท 
    -ค่าถ่ายเอกสารคู่มือ/เกณฑ์การ
ประเมิน 
     จ านวน 1,500 บาท 

  2,550  

3.ประชุมคณะท างานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
  เพ่ือรายงานในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์PMQA 
  -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
   30x35 บาท/คน = 1,050 บาท 

   1,050 

4.ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ 

   3,535 

รวมรำยไตรมำส  2,865 2,550 4,585 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 10,000 
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โครงกำรที่ 9 ชื่อโครงกำร โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการให้บริการบุคลากรและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
   แผนพัฒนาประเทศก าหนดกรอบและแนวทางในการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วน
ต้องท าตามเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 
ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศระยะยาวมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความ
มั่นคง เศรศฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กอรปกับรัฐบาลมีแนวคิดการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 
4.0 เพ่ือรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการเป็นประเทศ 4.0 การพัฒนาระบบราชการ 4.0 จึงเป็นเป้าหมาย
หลักเพ่ือให้ภาครัฐสามารถเป็นที่พ่ึงที่เชื่อถือและไว้วางใจได้ของประชาชน 
 กรอบการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ได้ก าหนดระดับการพัฒนา 3 ระดับคือ 

1. ระดับพ้ืนฐาน (Basic) มีผลการประเมินเทียบเท่า 300 คะแนน 
2. ระดับก้าวหน้า (Advance) มีผลการประเมินเทียบเท่า 400 คะแนน 

      3. ระดับพัฒนาจนเกิดผล(Significance) มีผลการประเมินเทียบเท่า 500 คะแนน 
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำ : เพ่ือให้ส่วนราชการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่
ทันสมัย รวดเร็วและเข้าถึงในทุกระดับ น ามาใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง
และตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่มและความต้องการเฉพาะบุคคล ซึ่งสามารถออกแบบได้ วางแผนเชิงรุกใน
การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งปัจจุบันและอนาคต 
มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์โดยปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของข้อมูลความต้องการของ
ประชาชน ส่งผลต่อความพึงพอใจสร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  จากผลการประเมินดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ยังต้อง
ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในหลายส่วน  ซึ่งตามแนวทางการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 
4.0 มิติที่ 2 การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ได้ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนราชการ
ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงความต้องการของประชาชนที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมีความหลากหลายตามพ้ืนที่ 
ตามยุคสมัยและสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่น การให้บริการบางเรื่องต้องคิดก่อนล่วงหน้า บางเรื่องต้องน านวัตกรรม
และระบบข้อมูลสารสนเทศมาร่วมให้บริการโดยใช้รูปแบบและกระบวนการคิดในลักษณะที่ให้ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 
1 เป็นหน่วยงานราชการ 4.0 จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการให้บริการแก่
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับความพึงพอใจ มีความเชื่อถือและวางใจ  
2. วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้มีข้อมูลทั้งภายในและภายนอกไว้บริการที่ทันสมัยและการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจ และมีความผูกพันกับหน่วยงาน 
3. เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม 
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3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการที่
ทันสมัยผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
โรงเรียนในสังกัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปบูรณาการ
ขยายผลเพ่ือให้เกิดประโยชน์และสร้างนวัตกรรมในการให้บริการ 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงานราชการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ 4.0 มิติที่ 2 การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของประชาชนที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมีความหลากหลายตามพื้นที่ ตามยุคสมัย
และสภาพแวดล้อมเฉพาะถิ่น มีการน านวัตกรรมและระบบข้อมูลสารสนเทศมาร่วมให้บริการโดยใช้รูปแบบและ
กระบวนการคิดในลักษณะที่ให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ เพื่อให้
ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นหน่วยงานราชการ 4.0 ผู้มารับบริการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้รับความพึงพอใจ มีความเชื่อถือและวางใจ 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ ร้อยละ 90 ของผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึง
พอใจ มีความผูกพัน มีความเชื่อถือและวางใจ 
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการที่ทันสมัยและการเข้าถึงสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  

การด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการให้บริการบุคลากรและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีกลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้องทุกกลุ่มงาน(10 กลุ่มงาน)ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด จ านวน 152 โรงเรียน  

7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
1 ตุลาคม 2565  ถึง 30 กันยายน 2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.วิเคราะห์ความต้องการ(SWAT)และศึกษา
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

/    

2. ส ารวจความต้องการของบุคลากรและผู้
มารับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 /   

3 แต่งตั้งคณะท างาน,ประชุมคณะท างาน,
วางแผนด าเนินงาน ,จัดหาสื่อ/นวัตกรรม 
เทคโนโลยีเพ่ือตอบสนองความต้องการที่ได้
ส ารวจไว้ 

  /  

4.ประเมินการใช้สื่อเทคโนโลยี จากความ
พึงพอใจของผู้มารับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

  /  

5. วิเคราะห์ผลการประเมินและสรุป
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

   / 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด.........10,000..................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบ*ุ ในประเทศ นอกประเทศ 
10,000   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1.ค่าใช้จ่ายในการประชุม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 20x35 
- ค่าอาหารกลางวัน 20x80 =1600 บ. 
- ค่าวัสดุ 5,000 บ. 

   
8,000 

 

 

2.ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ   2,000  
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 10,000 
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 (2)โครงกำรกลุ่มนโยบำยและแผน จ ำนวน 3 โครงกำร   
โครงกำรที่ 1 ชื่อโครงกำร “การขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
ขอนแก่น เขต 1” 

1. หลักกำรและเหตุผล 
   กระบวนการวางแผนเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวทางการด าเนินงานในอนาคตขององค์กร   เน้นกระบวนการ
และจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการ
จัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา สู่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด ใน
ปีงบประมาณ     พ.ศ. 2566 โดยจะยึดความต้องการของพ้ืนที่ ที่สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  นโยบายที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สนองนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้อง
กับนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น ซึ่งแผนปฏิบัติการสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายและสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้อง 
   ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องน าแผนยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางหรือแนวปฏิบัติการด าเนินงาน รวมทั้งการก าหนด
วิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจะเป็น
เครื่องมือส าคัญ  ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และน าไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ  
ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
    จากความส าคัญของแผนปฏิบัติการประจ าปี จึงได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือทบทวนผลการด าเนินงานปีที่ผ่านมา 
 2.2 เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทาง และแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน 
 2.3 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการหน่วยงาน 
        2.4 เพ่ือให้หน่วยงานมีกรอบในการวางแผนและตัดสินใจในการก าหนดแนวทางการบริหารงบประมาณ 
    2.5 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีถัดไป 

3. เป้ำหมำย 
    3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2566 ใช้เป็นเครื่องมือใตการบริหาร และการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ เน้นการมีส่วนร่วม  
        2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ บริบทขององค์กร และนโยบายทุกระดับ     
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    3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
        1) การบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินงานเป็นไป
อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ หน่วยงาน และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 
       2) หน่วยงาน องค์กรเอกชน ผู้รับบริการ ผู้ปกครอง ชุมชน ให้การยอมรับ มีความพึงพอใจ  ในการบริหาร
จัดการ 
4. ผลท่ีคำดว่ำจะเกิด     
    4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ที่สามารถใช้เป็นแนวทางบริการจัดการ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ  
    4.2 สถานศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถน าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใช้เป็นกรองแนวทางการด าเนินงาน 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
เชิงปริมำณ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และจุดเน้นที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
เชิงคุณภำพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สามารถส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา ได้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
 6.1 เชิงปริมาณ (Quantitative) 
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี 
กลุ่มเป้าหมายดังนี้  
 1) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน 14 คน 
 2) ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 10 คน 
 3) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จ านวน 9 คน 
 4) ศึกษานิเทศก์ จ านวน 22 คน 
 5) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน 16 คน 
 จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 40 เล่ม 
   6.2 เชิงคุณภาพ (Qualitative) 
   1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจ าปี    
งบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา  
เขตพ้ืนที่การศึกษา และสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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   2) สถานศึกษาในสังกัด มีกรอบทิศทางการด าเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
7. พื้นที่การด าเนินการ 
    7.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
    7.2 จังหวัดนครพนม 
8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2565 – 30 มกราคม 2566 
 แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานที่เกี่ยวข้องใน
การก าหนดกรอบ ทิศทางการด าเนินงาน และการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

        √    

2.ประชุมคณะท างานเพ่ือรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
หน่วยงาน ศึกษาสภาพของหน่วยงาน 

        √    

3.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี 2566 – 2570 และแผน  
ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อ
ก าหนดทิศทางการพัฒนา วิสัยทัศน์ กรอบแนวทาง
การด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ มาตรการ 
เป้าหมายการด าเนินงานของส านักงานฯ 

        √    

4.เผยแพร่กรอบแนวทางการด าเนินงาน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ เป้าหมายการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

       √           

5.ถ่ายทอดตัวชี้วัดความส าเร็จสู่ระดับบุคคล และ
สถานศึกษาในสงกัด 

       √      

6.ผู้เกี่ยวข้องเสนอโครงการให้สอดคล้องกับกรอบ
แนวทางการด าเนินงาน และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 

       √    

7.ประชุม วิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงาน ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่ 

      √    
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กิจกรรม 
ระยะเวลา 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
8.เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

             √   

9.จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 

       √   

10.ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ 
ทราบและถือปฏิบัติ 

       √   

ส่วนที่ 5 : รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 
             วงเงินงบประมำณทั้งหมด 160,000 บำท (หนึ่งแสนหกหม่ืนบำทถ้วน) 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะท างานเพ่ือ
รวบรวมข้อมูล ศึกษา
สภาพหน่วยงาน 
นโยบาย ตัวชี้วัด
ความส าเร็จที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 40 คน 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (40x35x2) 
-ค่าอาหารกลางวัน 
(40x80) 

  
 
 
 
 
 

2,800 
 

3,200 

  
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

  
 
 
 
 
 
 
 

6,000 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และ
ก าหนดทิศทางการ
พัฒนา วิสัยทัศน์ กรอบ
แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
มาตรการ เป้าหมายการ
ด าเนินงานของส านักงาน 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

 
 
 
 
 
 
 

3 

โดยคณะท างานจัดท า
แผนจ านวน 70 คน 
ระยะเวลา 2 วัน 
-ค่าท่ีพัก  (70x600) 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (70x50x4) 
-ค่าอาหารกลางวัน 
(70x400) 
-ค่าอาหารเย็น 
(70x400) 
-ค่าน้ ามันรถยนต์ราชการ 
(6x3,000) 
-ค่าถ่ายเอกสาร 

 
 

 
 
 

42,000 
 

14,000 
 

28,000 
 

28,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18,000 

5,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135,000 

4 เผยแพร่กรอบแนว
ทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

   
 
 
 
 

5,000 

   
 
 
 
 

5,000 
5 ประชุม วิเคราะห์ 

กลั่นกรองพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ
โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
เป้าหมายการด าเนินงาน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
จ านวน 40 คน 1 ครั้ง 
-ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 40x35x2 
-ค่าอาหารกลางวัน 
40x80x1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2,800 

 
3,200 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,000 
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ที ่ กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

6 จัดท าเล่มแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จ านวน
รูปเล่ม  40 เล่ม 

  
 
 
 

 
 
 

8,000 

   
 
 

8,000 
รวมทั้งสิ้น - 124,000 36,000 - - 160,000 

(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
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โครงกำรที่ 2 ชื่อโครงกำร “พัฒนาระบบบริหารงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง” 
1. หลักกำรและเหตุผล  
   สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียนเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญในการสร้างบรรยากาศของ
โรงเรียน   ที่จะก่อเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โรงเรียนซึ่งมีบรรยากาศท่ีดี 
จะท าให้นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ สบายใจ พึงพอใจและสนใจต่อการเรียนรู้ 
ดังนั้นการสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและ
จ าเป็นในการด าเนินการดังกล่าว จึงได้ด าเนินการในส่วนของการพิจารณาจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณ โดยการ
กลั่นกรองและตรวจสอบสภาพความขาดแคลนของโรงเรียน ตลอดรวมถึงรวบรวมข้อมูลสถิติด้านงบประมาณ  
เพ่ือให้สามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ตรงตามหลักเกณฑ์และความจ าเป็น  ขาด
แคลนที่แท้จริง 
 2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2567  
  2.2 เพ่ือให้การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2567  เป็นไปตามหลักเกณฑ์และตรงตามสภาพความจ าเป็นและขาดแคลน  
3.  เป้ำหมำย 
 3.1 เชิงปริมำณ 
        สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถเสนอจัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดท่ีขาดแคลน 
ได้ตามหลักเกณฑ์และตรงตามสภาพความจ าเป็นและขาดแคลน ร้อยละ 100 
       3.2  เชิงคุณภำพ  
  สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถจัดตั้งงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2567  งบลงทุน รายการ ค่า
ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ทันตามก าหนดเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสภาพ
ความขาดแคลนที่แท้จริง  ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้           
ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษาของนักเรียน 
4. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

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



116 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถจัดตั้งงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ทันตามก าหนดเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสภาพความขาด
แคลนที่แท้จริง  ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
ปลอดภัยและ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของ
นักเรียน 
5.  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  5.1 เชิงปริมำณ 
  สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถเสนอจัดตั้งงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดที่ขาดแคลน 
ได้ตามหลักเกณฑ์และตรงตามสภาพความจ าเป็นและขาดแคลน ร้อยละ 100 
 

  5.2 เชิงคุณภำพ 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถจัดตั้งงบประมาณ  ปี พ.ศ. 2567 งบลงทุน รายการ  ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างให้แก่โรงเรียนในสังกัดได้ทันตามก าหนดเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และสภาพความขาดแคลนที่
แท้จริง  ส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ 
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งผลต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
      โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1   จ านวน 152 โรงเรียน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1 ในพื้นที่อ าเภอ 
เมืองขอนแก่น  อ าเภอพระยืน  อ าเภอบ้านฝาง 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
  เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2565   
 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลำด ำเนินงำน ผู้รับผิดชอบ 

1 ประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์/กลั่นกรอง/จัดท างบประมาณ/
บันทึกข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณ ปี พ.ศ.2567 

เดือน พ.ย. – ธ.ค.65 นางสารภี  
ประจันตะเสน 

2 ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ค่าที่ดินฯปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 

เดือน พ.ย. – ธ.ค.65 นางสารภี  
ประจันตะเสน 
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งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำรทั้งหมด 51,000  บำท  จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
51,000   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
 

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.ประชุมคณะท างานเพื่อวิเคราะห์/กลั่นกรอง/
จัดท างบประมาณ/บันทึกข้อมูลการจัดตั้ง
งบประมาณ ปี พ.ศ.2567 
 - ค่าอาหาร  
 15 คน x15วัน x1ครั้ง x 150บาท/คน 
 = 33,750 บ. 
 - ค่าพาหนะ 
15 คน x15วัน x1ครั้ง x 200บาท/คน 
=15,000บ. 
 

48,750    

2.ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ค่าที่ดนิฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
- ค่าอาหาร  
 15 คน x 1วัน x 1 ครั้ง x 150บาท/คน 
 = 2,250 บ. 

2,250    

รวมรำยไตรมำส 51,000    
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 51,000 
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โครงกำรที่ 3 ชื่อโครงกำร กำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลทั้งระบบ 
1. หลักกำรและเหตุผล  
         โครงการระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผล มีความส าคัญอย่างยิ่งเป็นเครื่องมือในการ
บริหารเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารท าให้ผู้บริหารได้รับทราบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานตามนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ว่างานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่การด าเนินงานประสบความส าเร็จ มีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการตามนโยบาย สพฐ.  ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามกรอบแนวคิดการศึกษาไทย 4.0 และสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ 20 ปี 
  โครงการระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานผล เป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผล
ของการน านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ สพฐ. และจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท าให้ผลการประเมินค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดการ
ประเมินเขต เช่น KRS PMQA E-MEs มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการครบถ้วน ผลการ
ประเมินระดับดีเยี่ยมทุกตัวชี้วัด 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ตระหนักและเห็นความส าคัญใน
การจัดการศกึษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยให้ความส าคัญกับผู้เรียนและน ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
นโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหา และความต้องการของเขตพ้ืนที่มีการ
วางแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบควบคุม การประเมินผล  รายงานผล  และน าผลไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต 1 บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ก าหนดทิศทางนโยบาย สพฐ. ตัวชี้วัด ในการพัฒนา
การศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ตลอดจนค่านิยมแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า พัฒนาการศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายใน
การปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม/หน่วย มีความมุ่งมั่น ตั้งใจและเห็นคุณค่าในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 โดยน านโยบายสู่การปฏิบัติในรูปแบบการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ภายใต้แนวคิดและมีกระบวนการที่ใช้ขับเคลื่อนการด าเนินงานความส าเร็จของส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น    เขต 1  
2.  วัตถุประสงค์ (ครอบคลุมตัวช้ีวัดต่ำง ๆ วัดได้ ประเมินได้ พยำยำมลดควำมเป็นนำมธรรม) 
       2.1  เพ่ือติดตาม ประเมินผล การบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 รายงานข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)   
       2.2  เพ่ือติดตาม รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
       2.3  เพ่ือติดตามความก้าวรายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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       2.4  เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
       2.5  เพ่ือติดตามการน าเข้าข้อมูลโครงการ และติดตามรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ในระบบ
ติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)    
       2.6  เพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน ประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
       2.7  เพ่ือน าผลไปใช้ในการด าเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป 
3. เป้ำหมำย 
     3.1  เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) (ผลที่เกิดขึ้นทันที จำกกำรด ำเนินโครงกำรแล้วเสร็จ) 
            1) เล่มรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   
            2) ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน และรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครบทุกโครงการ                 
            3)  ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานข้อมูลทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)  ครบทุกตัวชี้วัด 
            4) ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของ สป.และ สพฐ.                     
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครบทกุนโยบายและประเด็นการติดตาม 
    3.2  เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยำว จำกโครงกำร จุดหมำยปลำยทำง) 
            1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการด าเนินงานการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานข้อมูลทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) มีผลประเมินระดับดีเยี่ยม น าผลไปพัฒนา ปรับปรุง แนวทางในการพัฒนาในปีถัดไป 
           2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 น าผลรายงานผลการด าเนินงานไปใช้  
การปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป  
           3)  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  

4.  ผลที่คำดว่ำจะเกิด (ย้อนไปดูที่วิเครำะห์ควำมสอดคล้องในส่วนที่ 2 ดูภำพรวมให้ถึงประชำชน/
ประเทศ) 
       4.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการด าเนินงานตามนโยบาย สพฐ.  
ตามตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
      4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 น าผลไปใช้ในการด าเนินงานการ
ปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป  
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      4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน   
ประจ าปี ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      4.4  เผยแพร่ ประชาสมัพันธ์ ผลการด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPI วัดได้ เช่น จ ำนวนกิจกรรมที่ท ำ ควำมครบถ้วนตำมมำตรฐำน เวลำ 
ค่ำใช้จ่ำย)  
      5.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ   
            5.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 20 เล่ม  
            5.1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีผลการด าเนินงานการบริหาร
และการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานข้อมูลทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) รายงานครบทุกตัวชี้วัด  
           5.1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      
รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 
     5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศในการติดตาม
ประเมินผลและรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน  ตรงประเด็นและเป็นปัจจุบัน เชื่อมโยงกับ สพฐ. น าผลไปใช้ใน
การด าเนินงานการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีถัดไป  

6.  กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ (จะท ำโครงกำรกับใคร เขียนให้ชัดเจน นับจ ำนวนได้) 
     6.1  ผอ.เขต/รอง ผอ.เขต                               จ านวน      4   คน 
     6.2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย                                     จ านวน    10   คน 
     6.3  ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      จ านวน    36   คน 
        รวม                          จ านวน    50   คน 
 
7.  พื้นที่กำรด ำเนนิกำร (ระบุอ ำเภอ) 
         อ าเภอเมืองขอนแก่น  อ าเภอบ้านฝาง อ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
       ตุลาคม 2565  -  30 กันยายน 2566  
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 

กิจกรรมส ำคัญ 
(เขียนเฉพำะกิจกรรมหลักที่ส ำคัญ) 

ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.ติดตามสรุปรายงานโครงการ/จัดท า
รูปเล่มรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ. 2565 ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1  

√    

2.วิเคราะห์โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
น าเข้าข้อมูลโครงการและติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ         
ในระบบ eMEMSCR 

√ √ √ √ 

3.ประชุมชี้แจ้งรายละเอียดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดติดตาม ประเมินผล  และรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. ประจ าปี 
พ.ศ. 2566 

 √   

4. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในระบบติดตาม 
ประเมินผล (e-MES) รอบท่ี 1  

 √   

5.ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจ าปี 
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 

 √   

6.ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ของ สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 ไตรมาสที่ 1 – 2  

 √   

7.ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจ าปี 
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 

√  √  

8. ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในระบบติดตาม 
ประเมินผล (e-MES) รอบท่ี 2  

   √ 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

กิจกรรมส ำคัญ 
(เขียนเฉพำะกิจกรรมหลักที่ส ำคัญ) 

ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

9.ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
นโยบายและจุดเน้น ของ สพฐ. ประจ าปี 
พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3 

   √ 

10.ติดตาม และรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ของ สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 ไตรมาสที่ 3 - 4  

   √ 

11.สรุปรายงานโครงการ    √ 
 
 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 39,000 บำท จ ำแนกตำมแหล่งเงิน ดังนี้ 

 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
39,000   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

กิจกรรมและค ำชี้แจงกำรใช้
งบประมำณ 
(ระบุจ ำนวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.ติดตามสรุปรายงานโครงการ/จัดท า
รูปเล่มรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ของ สพป.ขก 1  
- จัดท าเล่ม 
- ค่าวัสดุ 

 
 
 

4,000 
3,000 

   

2.ประชุมชี้แจ้งรายละเอียดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดติดตาม ประเมินผล  และรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ.  
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในระบบติดตาม        
(e-MES) - (30คนx150บาทx1วัน) 
           - ถ่ายเอกสาร + เข้าเล่ม 

  
 
 

 
4,500 
1,500 

  

3. ประชุมคณะท างานติดตามรายงาน
นโยบายต่าง ๆ และ จุดเน้น ของ สพฐ. 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 
-(30คนx150บาทx2วัน) 
-ถ่ายเอกสาร + เข้าเล่ม 
-ค่าวัสดุ 

   
 

9,000 
1,000 
1,000 

 

4. ประชุมคณะท างานติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ของ สพป.ขอนแก่น 
เขต 1  
ไตรมาสที่ 2 -(10คนx150บาทx1วัน) 

  
 

 
1,500 

  

5.ประชุมคณะท างานวิเคราะห์โครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 และน าเข้าข้อมูลโครงการ 
และติดตามรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการในระบบ eMEMSCR 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

กิจกรรมและค ำชี้แจงกำรใช้
งบประมำณ 
(ระบุจ ำนวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

- (10คนx150บาทx2วัน) 3,000 
6. ประชุมคณะท างานรายงานผลการ
ด าเนินงานตัวชี้วัด ติดตาม ประเมินผล 
ตามแผนปฏิบัติราชการ ของ สพฐ. 
ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในระบบติดตาม 
(e-MES)  รอบที่ 2 – (10คx150x5) 

    
 
 

 
7,500 

7. ประชุมคณะท างานติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการ ของ สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 ไตรมาสที่ 4 
-(10คนx150บาทx2วัน 

    
 
 
 

3,000 
รวมรายไตรมาส 7,000 7,500 11,000 13,500 
รวมงบประมำณโครงกำรทั้งสิ้น 39,000 
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เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

 (3)โครงกำรกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
จ ำนวน 2 โครงกำร 

โครงกำรที่ 1 ชื่อโครงกำร  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
   ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนา ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้าน
ความมั่นคง, ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน, ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน, ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและ  เท่าเทียมกันทางสังคม, ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จากความส าคัญท่ีกล่าวมา
ควรที่หน่วยงานของภาครัฐทุกหน่วยงาน จะต้องมีผู้ที่จะต้องมาดูแลและรับผิดชอบในงานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เฉพาะและเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือส่งเสริมการท างานในด้านนี้ให้สอดคล้องและบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติที่มี โดยจะพบว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนส าคัญมากในทุกด้านที่มีในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี โดยเฉพาะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ในอนาคตการแข่งขันทุกด้านคนจะเริ่มมี
ความส าคัญมากขึ้น โดยปัจจุบันจะพบว่าองค์กรที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่มีคนที่ความรู้
ความเข้าใจในงาน โดยเฉพาะคนที่มีความรู้และเข้าใจในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะในอนาคตงานที่มีใน
โลกแทบทุกงานจะมีการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ร่วมหรือช่วยในการงานแทบทั้งหมด จึงควรที่
จะต้องมีการพัฒนาคนในงานด้านนี้ให้มีความตระหนัก เรียนรู้ และเท่าทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว จึงควรส่งเสริม สนับสนุนให้คนมีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
literacy) และมี เป้าหมายของการพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
literacy) และน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการท างานเพ่ือสร้างโอกาสและความเท่าเทียม และสร้าง
โอกาสในการแข่งขัน กอร์ปกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, 
2562 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ก าหนดนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษา โดยมีจุดเน้นที่ส าคัญในการพัฒนาครูทุก
ระดับให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพใช้
สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้สมรรถนะดิจิทัลจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถและความเป็นมืออาชีพใน
การจัดการเรียนรู้ของผู้สอนในการที่จะบูรณาการทั้งความคิดรวบยอดหลักและกิจกรรมที่เสริมสร้างและ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้อย่างลงตัวจนท าให้ผู้ เรียนน าเอาความรู้นั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพและการ
ด ารงชีวิตในโลกดิจิทัล สมรรถนะดิจิทัลของวิชาชีพครูมีความจ าเป็นที่ต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้น ดังได้ระบุเป็น  
เชิงนโยบายไว้ในมาตรฐานวิชาชีพครูมาตรฐานคุณวุฒิ และมาตรฐานการศึกษาชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ประกาศกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ในประเด็นการพัฒนาเริ่มแรกเพ่ือให้ ครูมีสมรรถนะด้านดิจิทัล     

https://www.iok2u.com/index.php/article/information-technology/896-digital-literacy-ocsc
https://www.iok2u.com/index.php/article/information-technology/896-digital-literacy-ocsc
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ที่ส าคัญในการปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) การใช้งานคอมพิวเตอร์ 2) การใช้งานอินเทอร์เน็ต 3) การใช้งานเพ่ือ
ความมั่นคงปลอดภัย 4) การใช้โปรแกรมประมวลค า 5) การใช้โปรแกรมตารางค านวณ 6) การใช้โปรแกรม
การน าเสนองาน 7) การใช้โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 8) การท างานร่วมกันแบบออนไลน์ 9) การใช้ดิจิทัลเพ่ือ
ความมั่นคงปลอดภัย 10) การเข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน  
  เพ่ือให้การด าเนินงานสอคคล้องกับนโยบายชาติ และส่งผลต่อผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีทักษะและน าไปใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนและการพัฒนางาน ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

  1) เพ่ือสมรรถนะครูผู้สอนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2) เพ่ือให้ครูผู้สอนได้น าความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ในการออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามบริบทของพ้ืนที่ 
  3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ 
  4) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

   1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 100 
   2) ครูผู้สอน สามารถออกแบบสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 80 
   3) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี

คุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ 100 
   4) บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 1) นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 

    2) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ   
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  

       1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถออกแบบสร้างนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้ และน าไปประยุกต์ใช้การในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

  2) บุคลากรผู้รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียนมีความรู้ ความสามารถในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพครอบคลุมการท างานทั้ง 4 ด้าน 

       3) บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการพัฒนาและน าความรู้มาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
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5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ.. 

           1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 100 
      2) ครูผู้สอน สามารถออกแบบสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 80 

  3) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี 
คุณภาพ  คิดเป็นร้อยละ 100 
  4) บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ   
   1) ครูผู้สอนสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
  2) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
อย่างมีคุณภาพ   
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
1) ครูจ านวน ๑๕๒ คน จากโรงเรียนจ านวน ๑๕๒ โรงเรียน 
2) บุคลากรผู้รับผิดชอบเว็บไซต์โรงเรียน 
3) บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.

66 
1. พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

    

2. พัฒนาบุคลากรในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาองค์กร 

    

3. พัฒนาบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

    

4. สรุปโครงการประจ าปีงบประมาณ     



128 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด............84,700..................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
84,700   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1. พัฒนำสมรรถนะครูผู้สอนด้ำน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
1. เตรียมความพร้อม (จัดท าหลักสูตร 
เนื้อหาการอบรมฯ)  
-ค่าอาหาร 10 คนx1วันx1ครั้ง 
จ านวน 80บ./คน=800บ. 
  - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 คนx 2
ครั้ง จ านวน 70บ./คน=700บ. 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
   -ค่าอาหาร 150 คนx1วันx1ครั้ง 
จ านวน 80บ./คน = 12,000 บ. 
  - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 150  คนx 
๒ครั้ง จ านวน 70บ./คน= 10,500 บ. 
   -ค่าตอบแทนวิทยากร 1คนx6ชม.
x600บ./คน=3,600บ. 
   -ค่าตอบแทนวิทยากร 1คนx6ชม.
x600บ./คน=3,600บ. 
3. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
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กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

 2. พัฒนำบุคลำกรในกำรน ำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในกำรพัฒนำองค์กร 
1. เตรียมความพร้อม (จัดท าหลักสูตร 
เนื้อหาการอบรมฯ)  
-ค่าอาหาร 5 คนx1วันx1ครั้ง 
จ านวน 80บ./คน=800บ. 
  - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 50 คนx 2
ครั้ง จ านวน 70บ./คน=700บ. 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
   -ค่าอาหาร 150 คนx1วันx1ครั้ง 
จ านวน 80บ./คน = 12,000 บ. 
  - อาหารว่างและเครื่องดื่ม 150  คนx 
๒ครั้ง จ านวน 70บ./คน= 10,500 บ. 
   -ค่าตอบแทนวิทยากร 1คนx6ชม.
x600บ./คน=3,600บ. 
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3. พัฒนำบุคลำกรกลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร 
   ค่าเดินทางไปราชการส าหรับเข้ารับการ
อบรมฯ  

  
 

5,000 

  

4 .สรุปรำยงำนโครงกำร  1,000   
รวมรำยไตรมำส     

รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 84,700 
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โครงกำรที่ 2 ชื่อโครงกำร  ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม (DLTV) โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำน

เขตพื นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
  การศึกษาไทยในยุค 4.0 เป็นการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มี มาบูรณา
การเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมได้หรือนวัตกร เป็นการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถท างานร่วมกันเป็นทีม มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
คิดวิเคราะห์ ใฝ่รู้ไฝเรียน รู้จักแยกแยะข้อมูล มีทักษะอาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สามารถอยู่
ร่วมและท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างปกติสุข 
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านตาวเทียม (DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนครู ครูไม่ครบชั้น และครูไม่ตรงสาขาของโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกลจึ งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับโลกยุค 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและข้อมูลข่าวสาร 
การผลิตสื่อวิดีทัศน์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนชี้น า
ตนเองในการเรียน ผู้เรียนพร้อมเรียนรู้เมื่อต้องการน าความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งเกิดแรงจูงใจ 
(Passion) ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ตลอดจนสื่อนั้น สามารถน าไปใช้ในแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ต่าง ๆ ตามบริบทของโรงเรียนได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กอย่างแท้จริง 
และได้มีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานเป็น New DLTV โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญคือ ใช้สื่อที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนแบU Active Learning นักเรียนได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงท าให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถเชื่อมโยงความรู้แบบองค์รวมได้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  จ านวน 88 โรงเรียน และในจ านวนโรงเรียนดังกล่าว ได้มีอุปกรณ์ช ารุด อีก
ทั้งบางแห่งยังมีระบบการรับสัญญาณไม่ดีพอ อันจะส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง     
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จึงได้จัดท าโครงการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  
  1) เพ่ือซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้ใช้งานได้อย่าง
มีคุณภาพ 
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
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 1) โรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV)  
  3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1) โรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีระบบการจัดการเรียนด้วยดาวเทียมทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
โรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ.. 
        1) โรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการซ่อมร้อยละ 100 ขึน้ไป 
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ   
  1) โรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีระบบสัญญาณดาวเทียมใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
โรงเรียนจ านวน  88  โรงเรียน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖ 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.

65 
ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.

66 
1. ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์รับสัญญำณ
ดำวเทียม (DLTV)  

    

2. สรุปโครงการประจ าปีงบประมาณ     
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งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด..........15,300..................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
15,300   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1. ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์รับสัญญำณ
ดำวเทียม (DLTV)  
1. ค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ  
จ านวน 6 คน 300 บ./คน จ านวน 5 วัน 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการ 
จ านวน 6 คน 210 บ./คน จ านวน 5 วัน 
 

 
 
 
 

 
 

9,000 
 

6,300 
 
 

  

รวมรำยไตรมำส  15,300   
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 15,300 
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(4)โครงกำรกลุม่บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ จ ำนวน 1 โครงกำร   
ชื่อโครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ประจ าปี 2566   

1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  ได้มีการด าเนินงานปรับปรุงระบบการจัดการด้านการเงินการคลัง
ของภาครัฐและพัสดุ ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือปรับกระบวนการด าเนินงานและการจัดการภาครัฐด้าน การงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การ
เบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากร ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายปฏิรูปราชการที่เน้นประสิทธิภาพ
และความคล่องตัวในการด าเนินงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลสถานภาพการคลังภาครัฐที่ถูกต้องรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของ
ประเทศ ในแต่ละปีงบประมาณ   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ได้รับจัดสรรเงินประมาณ
หมวดงบลงทุน เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้าง อาคารเรียน ห้องน้ า เป็นจ านวนมาก การด าเนินการ
จัดซื้อ   จัดจ้างในปีที่ผ่านมามีการก่อหนี้ผูกพันล่าช้า ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามมาตรการ ประกอบกับ
ระหว่างปีงบประมาณ มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน  และเมื่อสิ้นปีงบประมาณก็มีการ
เกษียณอายุราชการเป็นจ านวนมาก  กรมบัญชีกลางได้ได้น าเทคโนโลยีเข้ามาในการด าเนินงานด้านการเงิน
การคลังภาครัฐและพัสดุ  และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้
พัฒนาโปรแกรมในการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญ  ดังนั้น เพ่ือให้ข้าราชการครู ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจถึง
ระเบียบ กระบวนการ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ
และพัสดุ  ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ประจ าปี 2566 พัฒนาบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
ส่งเสริมให้เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

2. วัตถุประสงค์   
1) เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด  และข้าราชการและ

บุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้มีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
 3) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณ 
 4) เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณ มีความรู้ และ
สามารถยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองผ่านระบบบ าเหน็จบ านาญ (Digital Pension Electronic 
Filling) ได้อย่างถูกต้อง 
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)    
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1)  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน  79  โรงเรียน  มี
ความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 
 2) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  จ านวน  110 คน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับระเบียบและวิธีปฏิบัติด้านจัดซื้อจัดจ้าง  
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จ านวน 106 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Pension Electronic Filing)  
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตาม 
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จ านวน 106 คน ยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Pension 
Electronic Filing) ได้อย่างถูกต้อง 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด   

1) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความรู้เรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนครบถ้วน ถูกต้อง การด าเนินงานคล่องตัว ส่งผลให้มีการเบิกจ่ายเป็นไปตาม มาตการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณที่จะเกษียณอายุราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ได้รับอนุมัติเงินเงินบ าเหน็จบ านาญต่อเนื่องเมื่อเกษียณอายุราชการ และมี
ความสุขหลังวัยเกษียณ 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
   5.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ     

1) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  จ านวน  100 คน ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเก่ียวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติการเงินการคลังภาครัฐ   

2) การยื่นขอรับบ าเหน็จบ านาญถูกต้อง ได้รับอนุมัติทันเวลา  100 % 
5.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ   

1) ลดข้อผิดพลาดการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
2) ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง 
3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณเมื่อสิ้นปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2566 จ านวน 106 คน เกิดความพึงพอใจหลังวัยเกษียณ 
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6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
1) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ  จ านวน  100 คน  
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 จ านวน 106 คน  
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  

พฤศจิกายน 2565 ถึง มิถุนายน 2566 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. สนับสนุนให้บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบการเงินการ
คลังภาครัฐและพัสดุ 

    

2. จัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ให้กับข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด  

    

3. จัดอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รวมทั้งลูกจ้างประจ าที่จะเกษียณที่จะเกษียณอายุ
ราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   

    

4. เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

    

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด  100,000  บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้

ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 

100,000.-       
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของ สพป.ขอนแก่น         
เขต 1     
    -ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรม 

 
 

11,000.- 

   

2. อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมพร้อมการจัดซื้อ
จัดจ้างส าหรับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบงบลงทุน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  -ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ 100 คน 1 วัน 
  -จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ
จัดจ้างและการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง    
   -ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม  จ านวน 100 คน  1 วัน 
   -ค่าวัสด ุ

 
 
 
 
 
 

30,700.- 
5,000.- 

  
 
 
 

 

 

3. ตรวจติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณงบลงทุน พ.ศ. 2566 
    -ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

  
 

25,920.- 

 

 

 

4. จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การยื่น
ขอรับบ าเหน็จบ านาญด้วยตนเอง (Digital 
Pension Electronic Filing)และเตรียมพร้อมหลัง
วัยเกษียณ” 

  -ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม จ านวน 127 คน 1 วัน 

  -ค่าวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22,500.- 

4,880.- 

 

รวมรำยไตรมำส 46,700.- 25,920.- 27,380.-  

รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 100,000.- 

ทั้งนี้ งบประมาณสามารถัวจ่ายได้ทุกรายการตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
 



137 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

 (5)โครงกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล จ ำนวน 9 โครงกำร   

โครงกำรที่ 1 ชื่อโครงกำร การวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. หลักกำรและเหตุผล 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
ก ากับ ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการบริหารอัตราก าลังคน จึงต้องด าเนินการวางแผนอัตราก าลังไว้  
เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษาการวางแผนก าลังคนถือได้ว่าเป็นจุดเชื่อมโยง
ระหว่างแผนกลยุทธ์หน่วยงานกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญท่ีสุดในการวางแผน
ก าลังคน คือ กลยุทธ์ของแผนก าลังคนรองรับต่อภารกิจของหน่วยงาน ท าให้หน่วยงานมีจ านวนก าลังคนและ
ระดับขีดสมรรถนะที่ทันเวลาที่ต้องการ รองรับกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   
2. วัตถุประสงค์  
     การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต   มี วัตถุประสงค์ดังนี้  
  2.1  ก าหนดรูปแบบการวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
      2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   และสถานศึกษาน าแผนก าลังคน  
ไปใช้บริหารจัดการ 
      2.3  เพื่อให้อัตราก าลังคนสอดคล้องกับภารกิจและปริมาณงานที่มีในสถานศึกษาเพ่ือสนับสนุน 
ภารกิจการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.4  ก าหนดอัตราก าลังคนให้เหมาะสม  และสร้างมาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษา  
      2.5  เพื่อสนับสนุนการบริหาร และการจัดการศึกษาของผู้บริหาร 
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
             (1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการวางแผนอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า อัตราจ้างชั่วคราว 
         (2)  วิเคราะห์ สังเคราะห์ อัตราก าลัง น ามาใช้ในการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษา  ได้ครบตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
ทุกโรงเรียน 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
           (1)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสถานศึกษา  
มีอัตราก าลัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด มีครูตามเกณฑ์ และตรงวิชาเอก  
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          (2)  ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาได้ ท าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
      1)  สามารถน าไปใช้วางแผนก าหนดจ านวนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ได้อย่างเหมาะสม 
 2)   สามารถน าไปใช้ในการสับเปลี่ยนโยกย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่าง 
เหมาะสม  ตรงตามความต้องการกลุ่มสาระที่ขาดแคลนของสถานศึกษา 
        3)  สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 4)  สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้วางแผนผลิตครูให้ตรงกับความขาดแคลนในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่าง 
เหมาะสม โดยใช้คนในพ้ืนที่ 
 5)  สามารถพยากรณ์ความขาดแคลนอัตราก าลังล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสรรหา 
อัตราก าลังมาชดเชยต าแหน่งที่เกษียณไปในแต่ละปีได้อย่างทันท่วงที 
        6)  โรงเรียนมีแผนอัตราก าลังเพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่าง 
 7  ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ก ากับ  ดูแล  ติดตาม  การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของ 
ข้าราชการครูในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
       5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ      
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเกณฑ์อัตราก าลังส าหรับใช้ในการบริหารอัตราก าลังครบทุก   
โรงเรียนในสังกัด  รวมถึงจ านวนครู  จ านวนนักเรียน วุฒิวชิาเอก  เพศ วิทยฐานะ  และพ้ืนที่ตั้ง  ครบทุก
โรงเรียน 
       5.2  เชิงคุณภาพ 
  1)  การจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 แสดงให้เห็นว่าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาสามารถ
บ่งชี้สภาพอัตราก าลังข้าราชการครูในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์อัตราก าลังที่เป็น
มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะน ามาใช้
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้โดยน าผลการ
วิเคราะห์เกณฑ์อัตราก าลังมาเปรียบเทียบกับอัตราก าลังที่มีอยู่  และจ านวนครูผู้สอนที่มีวุฒิวิชาเอกตาม
แผนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา ให้การด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อผู้รับการศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ   
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  2)  การวางแผนอัตราก าลังส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากจะ
วางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการ  ภารกิจ และนโยบาย แล้วยังต้องวางแผนก าลังคนเพ่ือใช้ก าลังคนให้
เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยกล่าวคือจะต้องมีการวางแผนกระจายก าลังคนหรือเริ่มการวางแผนก าลังคนตั้งแต่
ระดับสถานศึกษาซึ่งในปัจจุบันพบว่าข้าราชการครูในระดับโรงเรียนมีสภาพอัตราก าลังที่ขาดแคลน  ในขณะที่
สภาพอัตราก าลังข้าราชการครูในภาพรวมทั้งส านักงานเขตไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าว  และหากมีการพิจารณา
ในรายละเอียดที่เกี่ยวกับสาขาวิชาเอกที่ข้าราชการครูส าเร็จการศึกษา  พบว่าบางสาขาวิชาเอกมีความขาด
แคลนเป็นอย่างมาก  ดังนั้นการวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงควรเน้น
แก้ปัญหาให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของจ านวนและคุณภาพของข้าราชการครูให้สอดคล้องกับทิศทางการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ทุกต าแหน่ง  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  อ าเภอเมืองขอนแก่น, อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ /    
2.ประชุมวางแผน /  /  
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ /  /  
4.ประชุมคณะกรรมการ /  /  
5.ออกค าสั่ง /  /  
6.สรุปรายงานโครงการ /  /  

 
งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 14,000- บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
14,000   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.
66 

เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.
66 

1.ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  15คนx1
วันx2ครั้งx70 บ./คน= 2,100 บ.  
   -ค่าอาหารกลางวัน 15 คนx1วันx2ครั้ง
x80 บ./คน=2,400 บ. 
    -ค่าวัสดุ=5,000       

4,500 
 

   4,500 
 
 
 

5000 
 
 
 

รวมรำยไตรมำส 4,500  4,500 5000 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 14,000 
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โครงกำรที่ 2 ชื่อโครงกำร การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือก ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. หลักกำรและเหตุผล 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  จัดท าโครงการการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบคัดเลือก 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลงในแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 โดยน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 
ที่มีเป้าหมายการพัฒนา โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สนอง
นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มุ่งมั่น
ในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน ได้แก่  ด้าน
ความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ และได้ต่อยอดพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
เป็น “วิถีอนาคต วิธีคุณภาพ”และสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด ที่ สพฐ.ก าหนด  โดยขับเคลื่อนด้าน
คุณภาพบุคลากร  ให้มีระบบการคัดเลือกบุคลากรตามความจ าเป็นของ สพท./สถานศึกษา ให้มีระบบ
สารสนเทศที่ทันสมัย  ให้มีนวัตกรรมการบริหารจัดการ และเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  เสริมสร้างความ
เสมอภาคเป็นธรรม ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล งาน
ด้านการบริหารงานบุคคล  กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  ได้สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน การสอบ
คัดเลือก  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน   โดยยึดหลักทรัพยากรมนุษย์  เป็นส าคัญ 
ยึดหลักธรรมาภิบาล  ความเป็นธรรม  โปร่งใส  ถูกต้อง  ทันเวลา  ตรวจสอบได้  ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และนโยบาย
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการแนว
ปฏิบัติ และปฏิทิน ส านักงาน  ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด 

         2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีอัตราก าลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา                     

ครบตามเกณฑ์อัตราก าลัง ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
       2.2 เพื่อให้สถานศึกษามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตรงตามความต้องการของ

สถานศึกษา   
  2.3 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  2.4 เพ่ือตอบโจทย์และครอบคลุมทุกตัวชี้วัด    
    3. เป้ำหมำย 

            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ทุกสายงาน ดังนี้  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  ต าแหน่งครู  ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  
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                     3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  ได้รับการพิจารณาให้ย้าย บรรจุแต่งตั้ง ตามต าแหน่งว่าง  จ านวน  150 ราย  และได้รับการ
เกลี่ยอัตราก าลังจากโรงเรียนที่เกินเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปยังโรงเรียนที่ต่ าเกณฑ์ 
             3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ครูตรงตามความต้องการสถานศึกษา 
             3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   การคัดเลือก/สรรหา ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความจ าเป็นของสถานศึกษา          
     3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)    
          3.1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทุกสายงาน ได้ย้ายตามค าร้องขอย้าย 

                   3.1.2   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีระบบการสรรหาตามความ
ต้องการของสถานศึกษาที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการด าเนินการอย่างเคร่งครัด เป็นธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

              3.2  เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 3.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สถานศึกษา ได้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา   
            3.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
             3.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ              
ให้ความ  เสมอภาค แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. ผลท่ีคำดว่ำจะเกิด 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีผลการประเมินคุณภาพตามนโยบาย
และจุดเน้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน KRS PMQA มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ และ 
ITA มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม และผลที่เกิดต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ดังนี้  
       4.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  สถานศึกษา ได้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตรงตามความต้องการของสถานศึกษา   
     4.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่เป็นปัจจุบัน 
        4.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ ให้
ความเสมอภาค แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    5.1  เชิงปริมำณ 

    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   ได้สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกสายงาน  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของส านักงาน ก.ค.ศ. และ สพฐ.                 
ที่ก าหนด  จ านวน  150  ราย 
   5.2  เชิงคุณภำพ   

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  สถานศึกษามีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการของสถานศึกษา ครูครบชั้น ท าให้การบริหารจัดการ การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียน  ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทาง
การศึกษา  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะ   ที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  และสามารถเข้าถึงการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร    อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   1  ตุลาคม  2565-30 กันยายน  2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรมส ำคัญ 

(เขียนเฉพำะกิจกรรมหลักที่ส ำคัญ) 
ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2566
รอบท่ี 1 

- 1 มกราคม 
- 

31 มีค. 66   

- - 

2.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครู ปี พ.ศ. 2566
รอบท่ี 2 

- - - 1 กรกฎาคม 
- 

31 มีค. 66 
3.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

- 1 มกราคม 
31 มีค. 66 

- - 

4.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

- - - 1 กรกฎาคม 
- 

30 กย. 66   
6.สรุปรายงานโครงการ    30 กย. 66 
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งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 90,000 .-บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
90,000 / 

 
      - -       -        - - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท า
รายละเอียดตามองค์ประกอบตัวชี้วัด     
(สายงานการสอน)  

- 22,500.- - 22,500.- 

2.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท า
รายละเอียดตามองค์ประกอบตัวชี้วัด     
(สายงานบริหาร)  

- 22,500.- - 22,500.- 

รวมรำยไตรมำส  45,000.-  45,000.- 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 90,000.- 
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โครงกำรที่ 3 ชื่อโครงกำร การคัดเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ  
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดท าโครงการการคัดเลือกบุคคล
เพ่ือด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  
และลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ โดยน านโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิธีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ให้เป็น “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” จึงก าหนดนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การมี
อาชีพ มีงานท า และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงมีการด าเนินการเพ่ือสนอง
นโยบายดังกล่าว โดยมีการสรรหาบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2) การสรรหาพนักงานราชการ การสรรหาพี่เลี้ยงเด็กพิการ การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
และสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ทดแทนต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การมีอาชีพ 
มีงานท า และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต่อไปรที่ผ่านมา) 

2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือให้ได้บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีความรู้ ความสามารถ  ปฏิบัติงาน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะส าหรับศตวรรษที่21   
        2.2 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สถานศึกษา                  
มีอัตราก าลังบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่า
แห่งแผ่นดินและลูกจ้างชั่วคราวครบตามกรอบอัตราก าลัง 
  2.3 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน 
     2.4 เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินและอัตราจ้าง ที่มีความรู้
ความสามารถ ครบถ้วนตามที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
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 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินและอัตราจ้าง มีความรู้
ความสามารถ มีศักยภาพในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21  
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
      4.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง และมี
คุณภาพ ในการปฏิบัติงาน 
     4.2  สถานศึกษามีบุคลากรที่เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีทักษะ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21  
 4.3  สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียน 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ      
  5.1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ได้รับการย้าย และโอน  
เต็มตามกรอบอัตราก าลัง  
    5.1.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา 38 ค.(2) ได้เลื่อนระดับเป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 
  5.1.3  โรงเรียนในสังกัดมีอัตราก าลังพนักงานราชการ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่ง
แผ่นดินและลูกจ้างชั่วคราว ที่จ้างจากเงินงบประมาณ ครบถ้วนตามที่ได้รับการจัดสรร  
       5.2  เชิงคุณภาพ 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด มีบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) พนักงานราชการ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินและ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพ ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ต่อไปร 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
6.1 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) จ านวน 7 ราย 
     6.2 พนักงานราชการ  จ านวน  17 ราย 
    6.4 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จ านวน  10 ราย 
     6.5 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  4  ราย 
     6.6 ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ 2 ราย 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  อ าเภอเมืองขอนแก่น, อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ /    
2.ประชุมวางแผน / / /  
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุม
เตรียมการ 

/ / /  

4.ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
คัดเลือก 

/ / /  

5.ด าเนินการคัดเลือก / / /  
6.สรุปรายงานโครงการ / / /  

 
งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 30,660- บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ใน

ประเทศ 
นอกประเทศ  

30,660 
 

  -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 38 ค.(2) 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
25x1x35 บ./คน= 875 บ.  
-ค่าอาหารกลางวัน  
7x1x80 บ./คน=560 บ. 
   -ค่าตอบคณะกรรมการ  
11x6x300บ./คน=3,300บ. 
   -ค่าอ่านผลงาน กรรมการ  
3x1,000 บ.= 3,000 บ.  
   -ค่าพาหนะ 3 คนx300 บ.= 900 บ. 

8,635    

2. การประชุมและการด าเนินการคัดเลือก
พนักงานรักษาความสะอาด 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
24x1x35 บ./คน= 840 บ.  
-ค่าอาหารกลางวัน  
8 x1x80 บ./คน=640 บ. 
   -ค่าตอบคณะกรรมการ  
13x6ชม.x300บ./คน=3,900บ. 

5,380    

3. การประชุมและการด าเนินการคัดเลือก
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   
18x1x70 บ./คน= 1,260 บ.  
-ค่าอาหารกลางวัน  
18x1x80 บ./คน=1,440 บ. 
   -ค่าตอบคณะกรรมการ  
18x6ชม.x300บ./คน=5,400บ. 

 8100   

4. 1.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก 38 ค.
(2) 

  8,545  
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กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  19 คนx 
1วันx1ครั้งx35 บ./คน= 665 บ.  
-ค่าอาหารกลางวัน 13 คนx1วันx1ครั้ง
x80 บ./คน=980 บ. 
   -ค่าตอบคณะกรรมการ 10คนx6ชม.
x300บ./คน=3,000บ. 
   -ค่าอ่านผลงาน กรรมการ 3 คนx1,000 
บ.= 3,000 บ.  
   -ค่าพาหนะ 3 คนx300 บ.= 900 บ. 
 

รวมรำยไตรมำส 14,015 8,100 8,545  
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 30,660 
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โครงกำรที่ 4 ชื่อโครงกำร  การเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิต และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร 

1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า ผู้ที่เกษียณอายุราชการ ส่วนใหญ่เป็นผู้ 
มีความรู้ ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ ได้อุทิศตน เสียสละต่อราชการตลอดมา ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเอาใจใส่ ท าให้เกิดประโยชน์คุณานุประการ แก่ทางราชการ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน และเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพต่อไป  
จึงนับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง ดังนั้น  เพ่ือเป็นการตอบแทน คุณงาม
ความดีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ จึงจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้จะเกษียณอายุราชการ ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้ความส าคัญ เพ่ือให้สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิต 
เพ่ือให้เกิดขวัญ ก าลังใจที่จะสร้างสรรค์ คุณประโยชน์ให้กับสังคม และประเทศชาติ ต่อไป          
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งในแต่ละปี  จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าที่จะ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสินปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชเกียรติให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าในสังกัด มีผู้ที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 จ านวน 105 คน  
2. วัตถุประสงค์  
             2.1 เพ่ือใหผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ การดูแลรักษาสุขภาพ
ที่ถูกวิธี  และการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิตเมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการไปแล้ว 
             2.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงได้  เพ่ือวางแผนชีวิตหลัง
เกษียณอายุราชการ 
          2.๓ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
            ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า ที่จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ 2566 จ านวน  105 คน  เข้าร่วมโครงการ   
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
             ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ และลูกจ้างประจ าที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ในการ
ดูแลตนเอง  และสิทธิประโยชน์  สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตภายหลังการเกษียณอายุราชการได้
อย่างมีคุณค่า  และได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข  และเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแก่บุคคลอ่ืนในสังคม 
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4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
และได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
และเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแก่บุคคลอ่ืนในสังคม 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
  5.1 เชิงปริมาณ 
   1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 105 คน              
           2. คณะกรรมการด าเนินงาน และผู้เกี่ยวข้อง จ านวนประมาณ 50 คน   
    5.2 เชิงคุณภาพ  

1. เพื่อให้ก าลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการในการด าเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ                
2. พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้เกษียณอายาชการ ครู บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุราชการแล้ว  

ตลอดจนคณะผู้บริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ    
   3.ผู้เข้าร่วมโครงการ  มีความภาคภูมิใจในตนเองที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบเกษียณอายุ
ราชการ   
            4. ผู้เกษียณอายุราชการมีกลุ่มเพ่ือน (ไลน์ ) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แจ้งข่าวสารได้ปรึกษาหารือ  
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า ผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 105 คน              
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
            อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
            ส.ค.2566 – ก.ย.2566     

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1.เสนอโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ /    
2.แต่งตั้ง/ประชุมคุณกรรมการด าเนินการ       / 
3.ด าเนินการอบรม บรรยายพิเศษ มอบ
เกียรติบัตร 
-ค่าอาหาร 155x80บ./คน=12,400บ. 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 155X35 =5425         
-ค่าตอบแทนวิทยากร 1คx2ชม.x1,200
บ./คน=2,400บ. 
   -ค่าวัสดุ 3,775 บ. รวมทั้งสิ้น 24,000 

      / 

4.สรุปและรายงานผลการด าเนินการตาม
โครงการ 

     / 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาสที่ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประ 
มาณ 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

1 เสนอขออนุมัติโครงการ       

2-3 ประชุมวางแผน        
2-3 แต่งตั้ ง/ประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินการ 
      

3 3.ด าเนินการอบรม บรรยายพิเศษ 
มอบเกียรติบัตร 
-ค่าอาหาร 155คนx1วันx1ครั้ง
x80บ./คน=12,400บ. 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
155X35   =  5,425 
-ค่าตอบแทนวิทยากร 1คนx2ชม.
x1,200บ./คน=2,400บ. 
   -ค่าวัสดุ 3,775 บ. รวมทั้งสิ้น 
24,000 

2,400 24,000  3,775   24,000 

3 .สรุปและรายงานผลการด าเนินการตาม
โครงการ 

      

 รวมทั้งสิ้น  24,000    24,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 
 
8. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ  
 1. การท างานแบบมีส่วนร่วม มีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 2. ผู้เกษียณอายุราชการได้รับการเชิดชู ยกย่องเกียรติคุณเป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคม 
           3. ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามของไทยสืบไป 
 4. สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าในสังกัด      

----------------------------- 
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โครงกำรที่ 5 ชื่อโครงกำร เสริมสร้างขวัญและก าลังใจและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
1. หลักกำรและเหตุผล 
             ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ 
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติเหรียญ
จักรมาลาและจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2484ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้
เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบดังกล่าว ซึ่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอชื่อจะต้อง
เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ ซื่อสัตย์สุจริต เอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง เป็นผู้ปฏิบัติราชการหรือ
ปฏิบัติงานซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนและเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและ
จงรักภักดีต่อ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติ  
2. วัตถุประสงค์  
    2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ ได้รับพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามท่ีเสนอขอ 
        2.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการมีความภาคภูมิใจ 
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
     ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เมื่อมี
คุณสมบัติครบ สามารถด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามชั้นตราที่ผู้มีคุณสมบัติครบ 
ตามหลักเกณฑ์ได้ทุกราย และมีการด าเนินการเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ าทุกปี 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
    ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้าง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครบทุกท่านที่ขอและมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ มีขวัญและ
ก าลังใจส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล มี
ความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
      4.1  ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ จ านวน 235 คน
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา   
 4.2  มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่  
 4.3  เสริมสร้างคุณความดีมีพลังใจกายยืนหยัดมุ่งม่ันท าความดีต่อประเทศชาติต่อไป 
 
 



154 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ      

       1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกรายที่เสนอขอพระราชทานที่เสนอขอและมีคุณสมบัติ 235 ราย  
            2) จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 100 ราย 
       5.2  เชิงคุณภาพ 
            1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานราชการ มีความภาคภูมิใจ  
            2)  เป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล  
          3) มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนต่อเด็กนักเรียน 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
     6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ผู้ได้รับพระราชทาน  
จ านวน  235 ราย 
     6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน  100 ราย 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  อ าเภอเมืองขอนแก่น, อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ /    
2.ประชุมวางแผน /    
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ /    
4.ประชุมคณะกรรมการ /    
5.ด าเนินการจัดท าพิธีมอบเครื่องราชฯ   /   
6.สรุปรายงานโครงการ   /   

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 48,000- บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
48,000   -   - 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.การอบรมการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
- ค่าพาหนะ 2,718 บาท 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง 1 คนx2 วันx240 บ./คน=
480 บ.       

3,198    

2. การประชุมพิจารณาจัดสรร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  15คนx1
วันx1ครั้งx70 บ./คน= 840 บ.  
-ค่าอาหารกลางวัน 15 คนx1วันx1ครั้ง
x80 ./คน=1,200 บ.    

2,040    

3. การประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดพิธี
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40คนx1วัน
x1ครั้งx70 บ./คน= 2,800 บ.  
-ค่าอาหารกลางวัน 40 คนx1วันx1ครั้ง
x80 ./คน=3,200 บ.    

6,000    

4. การด าเนินการพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 420 คนx1
วันx1ครั้งx35 บ./คน= 14,700 บ.  
- ค่าเช่าสถานที่ 1วันx1ครั้งx8000 บ=
8,000 บ.    
- ค่าพิธีทางศาสนา = 600 บ. 
- ค่าจัดท าป้าย = 5,500 บ. 
- ค่าวัสดุ = 7,962    

    36,762   

รวมรำยไตรมำส 11,238 36762   
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 48,000 
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โครงกำรที่ 6 ชื่อโครงกำร การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. หลักกำรและเหตุผล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มงาน
บ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ จัดท าโครงการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ลงในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 โดยน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ.2566-2570) 
ที่มเีป้าหมายการพัฒนา ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล งานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการน ารายละเอียด
หลักเกณฑ์การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงาน
ราชการ ประจ าปี 2565 ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างประจ า มีความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และ  ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือให้สามารถด าเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ตามแบบฟอร์มที่ ก.ค.ศ.ก าหนด และตามตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตาม
ค ารับรองของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดังนั้นเพ่ือสร้างความเข้าใจในการด าเนินการเลื่อนเงินเดือนระบบ
ร้อยละให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างประจ าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให้
สามารถด าเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือการเลื่อนเงินเดือนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมสามารถตรวจสอบได้ และให้สอดรับกับระบบเงินเดือนใหม่ ให้เกิด
ประสิทธิผล ทั้งด้านการก ากับ ติดตาม และการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  ให้มีระบบการ
พัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านการประเมินผลการปฏิบัติราชการการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน สพท./สถานศึกษา เพ่ือให้เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  เสริมสร้าง
ความเสมอภาคเป็นธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล ความเป็นธรรม โปร่งใส ถูกต้อง ทันเวลา ตรวจสอบได้  ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายและจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
แนวปฏิบัติ และปฏิทิน ส านักงาน   ก.ค.ศ. และ สพฐ. ก าหนด 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการ และบุคลากรทางการศึกษา มีความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส   เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

2.2 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครู บุคลกรทางการศึกษา และ 
ลูกจ้างประจ า ให้การด าเนินการด้วยความถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ.ก าหนด 
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2.3 เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเลื่อนเงินเดือนของสถานศึกษา 
มีความรู้ความความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลก าหนด 
       2.4 เพ่ือให้สถานศึกษา  สามารถด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว       
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด 

2.5 เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเลื่อนเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ  ถูกต้อง  โปร่งใส  และเป็นไปตามกฎ 
ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด 

2.6 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ทันตามปฏิทินการปฏิบัติงาน ที่ก าหนด 
2.7 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการประเมินและเลื่อนเงินเดือนครบทุกคน 

3. เป้ำหมำย  
1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ การ 

พิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
2 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า มีความเชื่อมั่นในการ                       

ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนและมีความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบ
ได ้  ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอย่าง    
เป็นธรรม  ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ ไม่มีปัญหาการร้องเรียน 

4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนใหม่ทุกคน  
     3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)    

3.1.1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ได้รับการ  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3.1.2)  ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีต่อหน้าที่/องค์กร จึงบ าเหน็จความดี 
ความชอบ ให้บุคลากรในสังกัด ตามความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของแต่ละบุคคล ในรอบ 2 ครั้ง/ปี                                      

3.1.3)  ข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับค่าตอบแทน การเลื่อนเงินเดือน
สูงขึ้น  ท าให้เกิดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
3.2  เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
     3.2.1)ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ได้รับการเลื่อน
เงินเดือนและค่าตอบแทนสูงขึ้นทุกราย ยกเว้นกรณีท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
             3.2.2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
4. ผลท่ีคำดว่ำจะเกิด 
 4.1. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ 
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และวิธีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  และสามารถ
น าไปพัฒนา มีสมรรถนะ คุณลักษณะและทักษะ  มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้เรียนรู้ มาปรับใช้กับการ
ท างานอย่างมีคุณภาพมีความสุขส่งผลถึงงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
 4.2.การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์
ยุติธรรม ส่งผลให้บุคลากรในสังกัดมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  
 4.3. เมื่อเกิดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานก็จะส่งผลต่อผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ และการ
บริหาร   งานบุคคล 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
     5.1 เชิงปริมาณ   
          5.1.1 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจ้างประจ า  
          5.1.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ 
ด าเนินไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม 
          5.1.3 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ ามีความรู้ความเข้าใจการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือน และพยายาม พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2  เชิงคุณภาพ 
          5.2.1 ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าที่ได้รับเลื่อนเงินเดือนที่มีผลการ
ประเมินระดับดีเด่น  เป็นผู้ที่เป็นตัวอย่าง ดังนี้ 
            - เป็นผู้ที่มีผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความทุ่มเท เสียสละ จนเกิดผลดีแก่ทางราชการ 
                    - เป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนการสอน และชอบช่วยเหลือกิจการ
งานของหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ จนเป็นแบบอย่างกับบุคคลในอาชีพเดียวกัน และสังคมอ่ืน 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกต าแหน่ง 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร    อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   1  ตุลาคม  2565-30 กันยายน  2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร  
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ /    
2.ประชุมวางแผน  /    
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ     
4.ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนฯ  /   /  
5.ออกค าสั่ง  /   /  
6.สรุปรายงานโครงการ  /   /  

 
 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 73,000- บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
73,000   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานราชการและ
ลูกจ้างประจ า 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  75คนx1
วันx1ครั้งx35 บ./คน= 2,625 บ.  
-ค่าอาหารกลางวัน 29 คนx1วันx1ครั้ง
x80 ./คน=2,320 บ.    

4,945    

2.การประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า 
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  55คนx1
วันx2ครั้งx35 บ./คน= 3,850 บ.  
-ค่าอาหารกลางวัน 55 คนx1วันx1ครั้ง
x80 ./คน=4,400 บ.    
-ค่าตอบแทนล่วงเวลา 14คน
x3900=54,600 บ. 
- ค่าวัสดุ = 5205 

  68,055  

รวมรำยไตรมำส 4,945  68,055  
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 73,000 
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โครงกำรที่ 7 ชื่อโครงกำร การส่งเสริมสนับสนุน สพฐ.(OBEC AWARDS) ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางกาศึกษา 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  มีภารกิจพัฒนาและส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนา
นักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม  มีความสามารถตามมาตรฐานการศึ กษาขั้นพ้ืนฐาน การ
ด าเนินงานตามภารกิจดังกล่าวต้องอาศัยข้าราชการครู และบุคลการทางการศึกษา  ข้าราชการพลเรือนสามัญ   
พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์การที่มีความรู้ความสามารถ  ตลอดจน
จิตส านึกในการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี  ซึ่งจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนภารกิจของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายที่เน้นประโยชน์สุขของประชาชนอันสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  ได้เห็นความส าคัญของการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึง
คุณค่า การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเจ้าที่ของรัฐที่ดีประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทมี
จรรยาบรรณวิชาชีพต่อผู้เรียน  ต่อตนเองและต่อสังคม  ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ 
ทุ่มเท  เสียสละ   
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีเป้าประสงค์ส าคัญของการ
ประกวด  เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุก
ต าแหน่ง/ทุกสายงาน ส าหรับผู้มีผลงานดีเด่น  ที่ประสพผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพ่ือยกย่อง  เชิดชู เกียรติ  
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของข้าราชการ และบุคคลทั่วไป  
2. วัตถุประสงค์  
             2.1 เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรภายในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 ที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความประพฤติในการครองตน ครองคน  
ครองงาน   
             2.2 เป็นแบบอย่างท่ีดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม  รวมทั้งเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน   
             2.3 ยกย่องหน่วยงานและสถานศึกษาที่สามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี 
3. เป้ำหมำย 

3.1  เป้ำหมำยเชิงผลผลิต    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1  
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้มีโอกาสแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ มีเวที 
ให้โอกาสได้แข่งขัน คัดเลือก ได้มีผลผลิตใหม่ ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ ที่ท าให้นักเรียนได้รับจากผลการพัฒนาคน   
พัฒนางานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และครูมีผลการปฏิบัติงานสามารถน ามา ประกอบการเลื่อน
วิทยฐานะให้สูงขึ้นได้ 
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 3.2  เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์  
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัล การยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจ  
ในนวัตกรรมใหม่ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและนักเรียนได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณ 
4.  ผลที่คำดว่ำจะเกิด   

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ในการเสริมสร้างคุณภาพและคุณค่าของชีวิต 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตแก่บุคคลอ่ืนในสังคม 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  5.1 เชิงปริมำณ 
  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศ 
5.2  เชิงคุณภำพ 
      ข้าราชการครู   บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1              
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
            อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
            ม.ค.2566 – ก.ย.2566      

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1.เสนอโครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการ /    
2.แต่งตั้ง/ประชุมคุณกรรมการด าเนินการ
คัดเลือก 

       /      

3.ประการศผลการคัดเลือก          /  
4.ลงทะเบียนผู้ได้รับการคัดเลือกระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  เพื่อเข้าประกวดระดับภาค 

        /  

4.ด าเนินการส่งเอกสารหลักฐานผลงาน ณ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ 

     / 
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7. รำยละเอียดกำรใช้งบประมำณ 

ไตร
มาสที่ 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบ 
ประมาณ 

รวม ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ รวม 

1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือ
คัดเลือกตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่
ประมาณ 4 ครั้ง 

 5,500    5,500 

2 น าส่งผลงานเพ่ือเข้าประกวดระดับ
ภาคฯ  ณ จังหวัดที่รับผิดชอบการ
ประกวด  

 3,500    3,500 

 รวมทั้งสิ้น  9,000    9,000 
(สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ) 

8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1. ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจ า  ได้รับการยกย่อง              
เชิดชูเกียรติ 
    2.มีความประพฤติในการครองตน  ครองคน  ครองงาน  เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับของบุคคล    
ในวิชาชีพและสังคม   
    3.ได้รับการเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในฐานะผู้ปฏิบัติงาน  และยกย่องหน่วยงานและ 
สถานศึกษาท่ีสามารถท าหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดี 
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โครงกำรที่ 8 ชื่อโครงกำร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. หลักกำรและเหตุผล 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดท าโครงการโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและ  
วิทยฐานะ และการท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)โดยน านโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 
2565  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา “การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิธีใหม่ วิถีคุณภาพ” ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความปลอดภัย  ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการต่อยอดพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น “วิถีอนาคต วิถีคุณภาพ” จึงก าหนดนโยบายและจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพ จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การมี
อาชีพ มีงานท า และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
                   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงมีการด าเนินการเพ่ือสนอง
นโยบายดังกล่าว โดยมีโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ และการท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพ่ือให้ได้
บุคลากรที่มีคุณภาพ ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 น าไปสู่การมีอาชีพ มีงานท า และส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันต่อไปรที่ผ่านมา 
2. วัตถุประสงค์  

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการประเมินต าแหน่ง และ 
ประเมินเพ่ือขอมีวิทยฐานะ และสามารถออกแบบภาระงานในหน้าที่ให้ตรงกับต าแหน่ง วิทยฐานะ และ
ข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 

2. บูรณาการจัดการเรียนการอนในรูปแบบหลากหลาย มีแนวทางและประสบการณ์ การจัดการศึกษา 
สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Ageement: PA ) ได้อย่างถูกต้อง   
    3. เพื่อเสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
3. เป้ำหมำย 
  3.1  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
             3.1.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เลื่อนวิทยฐานะครบทุกคน ทุกต าแหน่ง ตามที่
เสนอขอ 
           3.1.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาตนเอง พัฒนางานในหน้าที่  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู (PA)  
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   3.2  เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
              3.2.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะตามที่เสนอขอ  
           3.2.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา น าความรู้ที่ได้จากการพัฒนา  
โดยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อสถานศึกษา และองค์กร ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการศึกษา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
      4.1  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยาฐานะครบทุกสายงาน  
          4.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการพัฒนา  
 4.3  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รู้และเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
       4.4  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ ส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
   5.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ      
  5.1.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 จัดประเมินเพื่อให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 2 ราย 
        5.1.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือให้เข้าใจและน าไปปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.ค.ศ. และสพฐ. ก าหนด 
จ านวน  30 ราย 
       5.2  เชิงคุณภาพ 
  5.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่งผลให้เกิด
คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ 
       5.2.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด มี
บุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมความเป็น
เลิศของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อไปร 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

6.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ          
จ านวน 2 ราย 
     6.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา จ านวน 30 ราย 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  อ าเภอเมืองขอนแก่น, อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ  /    
2.ประชุมวางแผน   /   
3.แต่งตั้งคณะกรรมการ   /   
4.ประชุมคณะกรรมการ /    
5.ด าเนินการพัฒนา   /   
6.สรุปรายงานโครงการ   /   

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 30,000- บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
30,000 

 
  -   - 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการ
ตรวจและประเมินรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลงานทางวิชาการ  
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  9 คนx1วัน
x1ครั้งx70 บ./คน= 630 บ.  
-ค่าอาหารกลางวัน 9 คนx1วันx1ครั้งx80 
บ./คน=720 บ. 
 -ค่าตอบคณะกรรมการ 2 คน = 1,125บ. 
 -ค่าอ่านผลงาน กรรมการ 3 คนx1,000 
บ.x2 = 6,000 บ.  
 -ค่าพาหนะ 6 คนx500 บ.= 3,000 บ. 

11,475    

2. พัฒนาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PA) 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  40คนx1
วันx1ครั้งx70 บ./คน= 2,800 บ.  
-ค่าอาหารกลางวัน 40 คนx1วันx1ครั้ง
x80 บ./คน=3,200 บ. 
   -ค่าตอบแทน 3คนx2ชม.x600บ./คน=
3,600บ. 
   -ค่าตอบแทนปฏิบัติงานล่วงเวลา 7คน
x1000 =7000 บ. 
   -ค่าใช้สอย (ถ่ายเอกสาร) 1,925 บ. 

 18,525   

รวมรำยไตรมำส 11,475 18,525   
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 30,000 
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โครงกำรที่ 9 ชื่อโครงกำร การเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลากร ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
1. หลักกำรและเหตุผล ( 

รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.  2540  มาตรา  65  ก าหนดไว้ว่า  “รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ  เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
ตามมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  4  ธันวาคม  มาตรา  65   ได้ก าหนดระดับแผน  เป็น 3  ระดับ  ประกอบด้วย  
แผนระดับ 1  แผนระดับ 2  และแผนระดับ  3   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพบุคลการในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  จัดท าข้ึน  ภายใต้แผนระดับ ที่  1  ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์  แผนระดับที่  2  แผนแม่บท ประเด็นที่  11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต  และแผนระดับ 3 สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5  ปี (ปี 2566 -2570)  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก ด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย   ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เป็นการเตรียม
คนไทยสู่ศตวรรษที่  21  ความสอดคล้องกับยุทธ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลยุทธ์ที่ 3  
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่  21  และกลยุทธ์ที่  4  เพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา   สอดคล้องกับพันธกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น   
เขต  1  ด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21  และการพัฒนา
ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  มีสมรรถนะ  ด้านภาษา  เทคโนโลยี  ดิจิทัล      
มีจิตวิญญาณความเป็นครู และรวมทั้งส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร    
เป็นหัวใจส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร  บุคลากรจึงจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้มี
ความคิดสร้างสรรค์  และสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ  การพัฒนาบุคลากร  จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพของแต่ละ
บุคคลมาใช้  ไม่ว่าจะเป็นการน าเอาความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่  รวมทั้ง  กฎหมายและระเบียบต่าง  ๆ  ที่
จ าเป็นในการปฏิบัติราชการ  และสมรรถนะเพ่ือให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และสร้างให้แต่ละ
บุคคล  เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ  ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง  เพ่ือนร่วมงานอย่างไรก็
ตาม  ในการพัฒนาองค์กร  ต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ  2 ประการ  คือ การพัฒนาระบบในการท างาน  
ซึ่งระบบในการท างาน  เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว มีการปฏิบัติงานใปตามระบบ แต่ศักยภาพ
ของบุคลากร  จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  
การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานรวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ  ของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญ
ก าลังใจการท างาน  ดังนั้น  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนา  ซึ่งบุคลากร
เหล่านี้ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ  และสามารถให้มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1 จึงให้จัด
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ขึ้น 
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2.  วัตถุประสงค์  
1. เพื่อให้ ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชกาครู  ข้าราชตามมาตรา  38 ค (1)(2)  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้าง

ชั่วคราว   ได้รับพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  มีศักยภาพ  และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในภารกิจด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  การบริหารงานทั่วไป  และผ่านการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

3. เพื่อให้ศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ มีความรู้ด้านการปฏิบัติงาน  ด้านนิเทศการศึกษา ด้านการส่งเสิรม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

4. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมพูนความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  เจตคติและบุคลิกลักษณะ
ของครูผู้ช่วย  ให้เป็นผู้ปฏิบัตงิานในวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้  ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี  และสามารถน าความรู้ไป
ปรับปรุงในการให้บริการแก่บุคลากรในสังกัดได้เป็นอย่างดี 

6. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะ  และร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

7. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
8. เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศท่ีประสบผลส าเร็จด้านการพัฒนาองค์กร 
9. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)   
     - ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต  1  จ านวน  87  คน 
-  บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล  จ านวน  14  คน 
-  ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่  (รองผู้อ านวยการสถานศึกษา)  จ านวน  3  คน 
-  ศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่  จ านวน  1  คน 
-  ครูผู้ช่วย  จ านวน  150  คน 
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ ( Outcome)  
     - ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ครูผู้ช่วย        
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่ง      
เกิดประโยชน์สูงสุดในการสนับสนุน  และส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ครูผู้ช่วย  เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามภาระงาน 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศ  ครูผู้ช่วย  เป็นผู้มีศักยภาพ  มีภาวะผู้น า  มีความสามารถรอบด้าน  
“เก่งคน  เก่งงาน  และเก่งวิชาการ 
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4. ผลท่ีคำดว่ำจะเกิด  
4.1 บุคลากร  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ครูผู้ช่วย  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  ได้รับ

พัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง  มีศักยภาพ  และสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.2  บุคลากร  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ครูผู้ช่วย  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  มี
ความรู้  ความเข้าใจในเทคนิควิธีการของการบริการที่ดี  และสามารถน าความรู้ไปปรับปรุงในการให้บริการ
แก่บุคลากรในสังกัดได้เป็นอย่างดี 

4.3 บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ครูผู้ช่วย  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  มีทักษะ
และมีแนวคิดสามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4.4 บุคลากร  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ครูผู้ช่วย  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  ได้
เพ่ิมพูนประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

4.5 บุคลากร  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศ  ครูผู้ช่วย   ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  มีความ
รักสามัคคีในหมู่คณะ  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

4.6  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ผ่านการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4.7  บุคลากร  ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ครูผู้ช่วย  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  

สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  

5.1.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
- ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า   และลูกจ้างชั่วคราว  เข้าร่วมกิจกรรม  คิดเป็น ร้อยละ  70% 
- ครูผู้ช่วย  เข้าร่วมกิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ  80 % 
-  ผู้บริหารสถานศึกษา  (รอง ผอ.โรงเรียน)   ศึกษานิเทศ  เข้าร่วมโครงการ  คิดเป็น 100% 
 5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
ข้าราชการ   ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ลูกจ้างประจ า  และลูกจ้างชั่วคราว ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการท างาน 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  ข้าราชการตามมาตรา 38 ค (2)  ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว 
ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่   ครูผู้ช่วย 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  อ าเภอเมืองขอนแก่น  อ าเภอบ้านฝาง  อ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  มกราคม  - กันยายน  2565 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. - ส ารวจความต้องการด้านการพัฒนา 
    - ส ารวจข้อมูลความต้องการด้าน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน 

/    

2.-จัดท าข้อมูลด้านความต้องการการ
พัฒนา  -  จัดท าข้อมูลด้านสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือ านวยต่อการปฏิบัติงาน 

 /   

3. - จดัท าแผนพัฒนาบุคลากร 
   -  จดัท าแผนอัตราก าลัง 
   -  แผนสร้างความสุขในองค์กร 

    

4. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ 

/    

5. ด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
5.1 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  ลูกจ้างชั่วคราว  ใน สพป.
ขอนแก่น  เขต  1 
5.2  โครงการพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 
5.3 โครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ 
5.4  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ 
5.5  โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์บรรจุ
ใหม่    

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
 
 
/ 
 
 
/ 
 
/ 

/ 
 
/ 
 
 
 
/ 
/ 
 
/ 

/ 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
/ 

6.  การจัดท าเครื่องมือการประเมินการ
ปฏิบัติงาน 

 /  / 

7. การประเมินการปฏิบัติงาน /การ
ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 /  / 

8. วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน /สรุปจัดท า
รายงาน 

  /  

9.น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงาน 

   / 
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งบประมำณ 
 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด   131,340  บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
131,340   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

2.โครงการพัฒนาบุคลากรในกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

- ค่าท่ีพัก  14*800 
- ค่าของที่ระลึก 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง (14*240*) 
- ค่าพาหนะ (14*300) 
- ค่าน้ ามัน (2*4000 

  
 

11,200 
  1,000 
  6,720 
  4,200 
   8,000 

  

4.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 4.1 การนิเทศ  ให้ค าแนะ การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ (2*300) 
4.2 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่  
  1)ค่าพาหนะ (300*2) 
  2)ค่าเบี้ยเลี้ยง (5*120) 

 
 
 

 
 
 

600 
 
 

600 
600 

 
 
 

600 

 
 
 

600 
 
 

600 
600 

5.โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่    
1. กิจกรรมการนิเทศ (Coaching) 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  (35*7) 
- ค่าพาหนะ (300*1) 

 
 

245 
300 

 
 

245 
300 

 
 

245 
300 

 
 

245 
300 
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กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

2. กิจกรรมประเมินสัมฤทธิผล 
 -ค่าอาหารว่าง (35*7) 
- ค่าพาหนะ 
 

 
245 
300 

 
245 
300 

รวมรำยไตรมำส 545 34,010 43,895 52,890 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 131,340 
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 (6)โครงกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 16 โครงกำร  
โครงกำรที่ 1 ชื่อโครงกำร โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
  การพัฒนาการศึกษาเพ่ือให้บุคคลสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาซึ่งสอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ที่กล่าวว่า รัฐต้อง
ด าเนินการส่งเสริมประชาชนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับและ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับ ส่งเสริม และ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและ
ตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วยการศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดี มวีินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้ง
ในระดับชาติและระดับพื้นที่ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 หมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6  ก าหนดให้ การจัดการ
เรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา  การจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น ได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่ มีการประสาน
ความร่วมมือกับบิดา มารดา  ผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษาโดยก าหนดเป้าหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา   และมีกรอบ
แนวทาง  ดังนี้  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทยการเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษา และการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ของสังคมในการ
บริหารและจัดการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการประเมินยังไม่เป็นที่
น่าพอใจ ดังนั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงด าเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ 5 
ดาว ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม และพัฒนาให้โรงเรียนมี
คุณภาพทั้งด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนให้เป็นผู้น า มีทักษะด้าน

http://wiki.ocsc.go.th/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_2560?do=showtag&tag=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_2560
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วิชาการ มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 และเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม และพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพทั้งด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนให้เป็นผู้น า มีทักษะด้านวิชาการ มีคุณภาพ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี และมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 

2.2 เพ่ือสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้เยาวชน
เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

2.3 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน  
2.4 เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความ

พร้อมในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และสุขอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2.5 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งสู่

มาตรฐานสากล 
3. เป้ำหมำย 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการพัฒนา
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ของโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 

2) สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

1) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนเป็นผู้น า มีทักษะด้านวิชาการ 
มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี  และมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 
            2) นักเรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้
เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

     3) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความพร้อมในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และสุขอนามัย เป็น
โรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  

4.1 สถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนให้เป็นผู้น า มีทักษะด้านวิชาการ มีคุณภาพ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี และมีทักษะตามศตวรรษที่ 21 
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4.2 นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
4.3 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน  
4.4 โรงเรียนในสังกัด ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความพร้อมในการ

พัฒนาด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และสุขอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4.5 สถานศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนทุกคนของโรงเรียนในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 

1) สถานศึกษาที่ด าเนินการตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว มีการพัฒนาคุณภาพเทียบเท่า
โรงเรียนยอดนิยม และพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพทั้งด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา 
และนักเรียนให้เป็นผู้น า มีทักษะด้านวิชาการ มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี  และมีทักษะ
ตามศตวรรษที่ 21 

2) นักเรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้
เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

3) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพร้อมในทุกด้าน  
4) โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว มีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความพร้อมใน

การพัฒนาด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และสุขอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทุกคน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  

1 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส ำคัญ 
(เขียนเฉพำะกิจกรรมหลักที่ส ำคัญ) 

ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ของโรงเรียนคุณภาพ 5 
ดาว 

 /   

2. แจ้งสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาตาม
โครงการโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว และแจ้ง
ความประสงค์เข้ารับการประเมินกิจกรรม
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพ  5 ดาว 

 / / / 

3. ประเมินการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ 
5 ดาว โดยคณะกรรมการระดับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   / 

4. ประเมินการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ 
5 ดาว โดยคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
คัดเลือกนวัตกรรม/ผลงานที่เป็นเลิศ 

   / 

5. รับรองการประเมิน ประกาศผล    / 
6. แสดงผลงาน    / 
7. มอบรางวัล, โล,่ เกียรติบัตร    / 
8. สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผล     / 

 
งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด  20,000  บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 

     20,000   -   - 
*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค ำชี้แจงกำรใช้งบประมำณ 

(ระบุจ ำนวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1. ทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนผล 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด ของโรงเรียนคุณภาพ    
5 ดาว 
 (ผอ.สพป., รองผอ.สพป., ศึกษานิเทศก์ 
และประธานกลุ่มเครือข่ายฯ และผู้ที่
เกี่ยวข้องของสถานศึกษา) 
1) ประชุมทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สะท้อนผลโดย ผอ.สพป., รองผอ.สพป., 
ศึกษานิเทศก์ บูรณาการเข้าในการประชุม
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 
2) การเก็บข้อมลูทบทวน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สะท้อนผล โดยประธานกลุ่ม
เครือข่ายฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องของ
สถานศึกษา ใช้การเก็บข้อมูลโดยใช้ 
Google form) 

- - - - 

2. แจ้งสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาตาม
โครงการโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว และแจ้ง
ความประสงค์เข้ารับการประเมินกิจกรรม
การด าเนินงานตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพ  5 ดาว 

- - - - 

3. ประเมินการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ 
5 ดาว โดยคณะกรรมการระดับกลุ่ม
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
ระดับเขตพ้ืนที่ฯ  
3.1 ประชุมคณะกรรมกำร  
จ านวน 1 วัน จ านวน 35 คน 
ประกอบด้วย (ผอ.สพป., รองผอ.สพป., 
ศึกษานิเทศก์ และประธานกลุ่มเครือข่ายฯ) 

- - - 4,050 
 

 
 
 
 
 

2,000 
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กิจกรรมและค ำชี้แจงกำรใช้งบประมำณ 
(ระบุจ ำนวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1) ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จ านวน 35 
คนๆละ 35 บาท (35คนx1วันx1ครั้งx35 
บ./คน= 1,250 บ.) เป็นเงิน 1,250 บาท 
2) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 35 คนๆละ  
80 บาท (35คนx1วันx1ครั้งx80 บ./คน= 
2,800 บ.) เป็นเงิน 2,800 บาท 
รวม  4,050 บำท 
3) ค่ำวัสดุ/ถ่ำยเอกสำร 
3.2 ประเมินการด าเนินงานโรงเรียน
คุณภาพ 5 ดาว โดยคณะกรรมกำร ระดับ
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(จ านวน 10 กลุ่มๆละ 5 คน รวม 50 คน) 

- - - ใช้งบประมาณ
ของกลุ่ม
เครือข่ายฯ 

4. ประเมินการด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ 
5 ดาว โดยคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่ฯ 
คัดเลือกนวัตกรรม/ผลงานที่เป็นเลิศ  

- - - บูรณาการกับ
การนิเทศ
โรงเรียน  

5. รับรองการประเมิน ประกาศผล - - - - 
6. แสดงผลงาน  
(จ านวน 5 โรงเรียนที่ชนะเลิศ) 

- - - บูรณาการ 
ศิลปหัตถกรรม 

7. มอบรางวัล, โล,่ เกียรติบัตร                      - - - 6,000 
2) ค่ำวัสดุ (ท ำเกียรติบัตร)  - - - 5,000 
8. สรุปผลการด าเนินงาน รายงานผล  
จ านวน 1 วัน 
- ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม จ านวน 26 คนๆ
ละ 35 บาท เป็นเงิน 910 บาท 
- ค่าอาหารกลางวัน 
จ านวน 26 คนๆละ 80 บาท เป็นเงิน 
2,080 บาท 

- - - 2,950 

รวมรำยไตรมำส - - - 20,000 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 20,000 
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โครงกำรที่ 2 ชื่อโครงกำร พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
   กรอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลง คือ “สมรรถนะ
หลัก”  เป็นสมรรถนะที่ต้องการพัฒนาบุคคลในฐานะมนุษย์และพลเมืองที่เข้มแข็ง ที่รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในตนเรียนรู้ และเติบโต ร่วมสร้างสรรค์การท างาน การใช้ชีวิตอย่างเห็น
คุณค่า และภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจุดหมายเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะและเจตคติ
ที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต และมีความสามารถ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจริงในห้องเรียนจะบ่งชี้ถึง การน า
เป้าหมายการเรียนรู้ไปออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และจัดประสบการณ์จริงทั้งในและนอกโรงเรียน เพ่ือให้
เกิดสมรรถนะส าคัญที่ติดตัวไปใช้ในการด ารงชีวิต สิ่งส าคัญคือ ผู้เรียน  ทุกคนประสบความส าเร็จในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้ มีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษท่ี21 
        ดังนั้นเพื่อเป็นการเพ่ิมศักยภาพ และประสิทธิภาพในการจัดท าหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด 
และประเมินผล หลักสูตรฐานสมรรถนะ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21จึงได้
จัดให้มีโครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนา ให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
 ตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ข้อ 2 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  ขับเคลื่อนการใช้หลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ
สอดคล้องกับ จุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  มีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร สอดคล้องกับ  นโยบายการ
ขับเคลื่อนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  มิติด้านคุณภาพ     มีการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นสมรรถนะและการจัดท ากรอบหลักสูตร สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดตามนโยบายเร่งด่วน 
(Quick Policy) ของรองเลขาธิการ  กพฐ.  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ข้อ 5.ระดับความส าเร็จของ
การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning)   
ในการด าเนินการในปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ได้ด าเนินการไปครบทุกกิจกรรมแต่ยังมีบางส่วนที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายในระดับต่าง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  
  ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  จึงด าเนินโครงการ การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะเพ่ือให้โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและกิจกรรมการเรียนการสอนที่
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และ คุณครูผู้สอนสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรฐาน
สมรรถนะและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์  
2.1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาผู้เรียนสู่สมรรถนะ       

3R 8C 
     2.2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากหลักสูตรฐานสมรรถนะส าหรับครู 

2.3 เพ่ือนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการใช้นวัตกรรมที่หลากหลาย 
3. เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต   
                 - ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้หลักสูตรฐานสมรถนะน าไปสู่การจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
- ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-ม.3 เข้าร่วมอบรมพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
     - โรงเรียนทุกโรงเรียนด าเนินการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ  
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  

4.1 ยกระดับคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 (3Rs 8Cs) ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะและมีความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) 
     4.2 มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 
21   (3Rs 8Cs) 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จเชิงปริมำณ 

5.1 โรงเรียนร้อยละ 100 มกีารจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาผู้เรียนสู่สมรรถนะ 3R 8C 
     5.2  ครูร้อยละ 80 มีนวัตกรรมจากการพัฒนาหลักสูตรฐานเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

5.3 โรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการใช้
นวัตกรรม 
    ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จเชิงคุณภำพ 

5.4 โรงเรียนมีการพัฒนาลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาผู้เรียนสู่สมรรถนะ 3R 8C 
     5.5 ครูมีการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนจากหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

5.6 โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการใช้นวัตกรรมที่
หลากหลาย 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
    โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน  จ านวน 152 โรงเรียน   
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร โรงเรียนในอ าเภอบ้านฝาง  อ าเภอเมือง  และอ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   วันที่ 1 ตุลาคม 2565- 30  กันยายน 2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.ประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษา / / - - 
2.ประชุมครูวิชาการ / / - - 
3.ลงพื้นที่ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะระดับ ในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 

- / / / 

4.ลงพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาครูรายสาระ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ระดับชั้นเรียน 

- / / / 

5. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหาร ครู ที่เกิดจากการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

- / / / 

6. นิเทศชั้นเรียน สะท้อนผล - - / / 
7. นิเทศ ติดตาม ทุกโรงเรียนในสังกัด / / / / 
8.สรุปรายงานโครงการ - - - / 

 
งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 10,000 บำท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
ของ 

หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ใน

ประเทศ 
นอกประเทศ 

10,000.- - - - - - - 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
ประชุมผู้อ านวยการสถานศึกษา และ             
ครูวิชาการ เรื่อง การศึกษาฐาน
สมรรถนะ 
( ออนไลน์) 
   -ค่าอาหารกลางวัน  8 คนx1วันx1
ครั้ง       x 80 บ./คน =640  บ. 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 8 คน x 1 
วัน x 2 ครั้ง x 35 บ./คน = 560 บ. 
   -ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 1คน
x6ชม.x 600บ./คน=3,600 บ. 

-4,800.-  - - 

3. ลงพ้ืนที่ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
ฐานสมรรถนะระดับ ในโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 
5 จุด ภาคบ่าย 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 152 คน x 
1 วัน x 1 ครั้ง x 35 บ./คน = 5,320 
บ. 

 5,320   

4.ลงพื้นที่ปฏิบัติการพัฒนาครูรายสาระ
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ระดับชั้นเรียน 

  - - 

5.ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมส าหรับ
ผู้บริหาร ครู ที่เกิดจากการพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 

  - - 

6.นิเทศชั้นเรียน สะท้อนผล   - - 
7. นิเทศ ติดตาม ทุกโรงเรียนในสังกัด  - - - 
8.สรุปรายงานโครงการ     

รวมรำยไตรมำส 4,800 5,300.-   
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 10,100.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
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โครงกำรที่ 3 ชื่อโครงกำร พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
   ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่ งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ซึ่งยุทธศาสตร์ ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วง
วัย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย      มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี 
มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หัวใจ
ส าคัญของการศึกษาคือ  “การเรียนรู้ของผู้เรียน” ในการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความส าเร็จมีความ
จ าเป็นต้อง “ปฏิรูปการเรียนรู้”  ของผู้เรียน ซึ่งในการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นมีองค์ประกอบส าคัญที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันอีกหลายประการ ได้แก่   1) ครูผู้สอน 2) หลักสูตร 3) การเรียนการสอน และ 4) การวัดและ
ประเมินผล องค์ประกอบทั้ง 4 ประการดังกล่าวจะสนับสนุน และเอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
และเกิดสมรรถนะส าคัญที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ให้มี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงจัดท าโครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดย
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยรูปแบบวิธีการ เทคนิคต่าง ๆ รวมทั้งจากประสบการณ์จริง
หรือจากสถานการณ์จ าลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
เปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในการปฏิรูป
การศึกษาให้ประสบความส าเร็จต่อไป 
  ส าหรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดการประเมินเขต เช่น KRS PMQA E-MEs มฐ.เขต ก าหนดให้
ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active  Learning) แต่ในปีการศึกษา 2565 การขับเคลื่อน
โครงการ การพัฒนาส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ  
และทักษะในศตวรรษท่ี  21   ยังไม่ครบร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัด 

ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  จึงได้ขับเคลื่อนโครงการ          
การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ  และทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยให้ โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกตามแนว Active  Learning  
เพ่ือพัฒนาครูให้ส่งต่อผ่านการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ (ครอบคลุมตัวชี้วัดต่าง ๆ วัดได้ ประเมินได้ พยายามลดความเป็นนามธรรม) 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active 
Learning ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

2.2 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning ส าหรับโรงเรียนน าไปใช้ตามความ
ต้องการ และเหมาะสมกับบริบท 
2.3 เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ  ในการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning ส าหรับน าไปเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ในวงกว้าง 
3. เป้ำหมำย 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ผลที่เกิดข้ึนทันที จากการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ) 
  - ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) 

- ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระได้รับการส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
Learning) น าไปสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาว จากโครงการ จุดหมายปลายทาง) 
  - โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ทักษะ ในศตวรรษที่ 21 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด (ย้อนไปดูที่วิเคราะห์ความสอดคล้องในส่วนที่ 2 ดูภาพรวมให้ถึงประชาชน/ประเทศ) 
 4.1 โรงเรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง 
 4.2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPI วัดได้ เช่น จ านวนกิจกรรมที่ท า ความครบถ้วนตามมาตรฐาน เวลา ค่าใช้จ่าย)  
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
  - โรงเรียนร้อยละ 100  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) 
  - ครูร้อยละ 80 มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) ในรายวิชาที่สอน 
  - โรงเรียนร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)  
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
  - โรงเรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning) ที่เหมาะสมกับบริบทของ
ตนเอง 
  - ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  (Active Learning)  
  - โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี 
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6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
โรงเรียนในสังกัดทุกโรง จ านวน  139  โรงเรียน (โรงเรียนที่จัดการเรียนรวม นับเป็น 1 โรงเรียน) 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  โรงเรียนในอ าเภอเมือง  อ าเภอพระยืน และอ าเภอบ้านฝาง 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร   วันที่ 1 ตุลาคม 2565- 30  กันยายน 2566 

 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
65 

ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ /    
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) ทุกกลุ่มสาระ
(ออนไลน์) 

 /   

3.นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 

  / / 

4.ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี 

   / 

5.ประเมิน สรุปรายงานโครงการ     / 
 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด...............7,700..............บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
7,700 - - - - - - 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - - - 
2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้ 
เชิงรุก (Active Learning) ทุกกลุ่มสาระ 
(ออนไลน์) 
  - ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 
5 คนx1วันx1ครั้งx50บ./คน =250บ. 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  คณะท างาน                 
5 คนx1วันx2ครั้งx20บ./คน =200บ. 
   - ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก                 
1คนx3ชม.x 600บ./คน=1,800 บ. 

- 2,250 - - 

3. ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ของครู ในชั้นเรียน 

- - - - 

4. ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
คัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี 
- ค่าอาหารกลางวันคณะท างาน 
5 คนx1วันx1ครั้งx50บ./คน =250บ. 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะท างาน                 
5 คนx1วันx2ครั้งx20บ./คน =200บ. 
  - จดัสรรเป็นค่าโล่+รางวัล+วัสดุ  
= 5,000 บาท 

- - - 5,450 

5. สรุปรายงานโครงการ - - - - 
รวมรำยไตรมำส - 2,250 - 5,450 

รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 7,700 
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โครงกำรที่ 4 ชื่อโครงกำร  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
           ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา     ขั้นพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 
2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ โดยมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   นอกจากนี้แล้ว ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโลก 
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือเสริมศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ให้ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศรวมทั้งโรงเรียนจะได้รับข้อชี้แนะที่
ถูกต้อง การปรับปรุงโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียนในโครงการฯ   ความส าคัญของการสร้าง
ผู้เรียนที่ดี มีความสุข เก่งวิชาการ สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ   มีความคิด
สร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 
21 ซึ่งการจะสร้างผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการ
ศึกษา นักวิชาการศึกษา รวมถึงครูอาจารย์จ าเป็นต้องรู้ทิศทางของการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์เพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าได้เป็นอย่างดี เพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และสามารถด าเนินโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   ได้ตระหนักถึงการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้นไปที่การใช้ภาษาในชั้นเรียน (Classroom Language) และการสอนการออกเสียง 
(Phonics)    การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ ICT ในชั้นเรียน 
(Communicative language Teaching and integrating ICT in Classroom)  โดยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างสม่ าเสมอ จากผลการด าเนินการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ในปีการศึกษา 2564    ที่ผ่านมา พบว่า ผลการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ย 38.63 ซึ่งสูงกว่าระดับ
จังหวัด(เฉพาะ สพฐ.) (35.22) และระดับสังกัด (35.46) แต่ต่ ากว่าระดับประเทศ (39.22) และต่ ากว่าปี 
2563 (42.26)  
                 ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ในฐานะเป็นหน่วยงาน              
ที่รับผิดชอบการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไป
ถึงผู้เรียน เห็นสมควรด าเนินการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนว Active 
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Learning เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาสทาง
การศึกษาส าหรับผู้เรียน โรงเรียนที่ขาดโอกาสการเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติในโครงการพิเศษ  
ต่าง ๆ และมีความพยายามจัดการศึกษา เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ด้วยวิธีการต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง  
2. วัตถุประสงค์  
     2.1 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของครูผู้สอน ตามกรอบมาตรฐานความสามารถ                  
ทางภาษา (CEFR) 
     2.2 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนตามแนว Active learning ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
  2.3 เพ่ือนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
3. เป้ำหมำย 
  3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
   - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) น าไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  - ครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น พัฒนาองค์ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) และสามารถจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนว Active Learning 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
    4.1 ครูผู้สอนมีองค์ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานทางภาษา และมีศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนว Active learning ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 4.2  ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารซึ่งเป็นทักษะ
ส าคัญจ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
    5.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
       5.1.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทุกโรงเรียนในสังกัด ได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR)     
  5.1.2 ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้  
    5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ    
  5.2.1 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดมีองค์ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR)            
  5.2.2 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนว 
Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
 ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด จ านวน  100  คน  
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  โรงเรียนในอ าเภอพระยืน  อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอเมือง   
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  วันที่ 1  ตุลาคม  2565 – 30  กันยายน 2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ /    
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการ
ด าเนินงาน 

 /   

3. ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถ
ทางภาษา (CEFR) และการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษตามแนว Active Learning 

  /  

4. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ของครู   / / 
5. สะท้อนผลการจัดการเรียนรู้   / / 
5. สรุปรายงานโครงการ    / 

 
งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด..........12,200..................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
12,200 - - - - - - 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - - - - 
2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                   
7คนx1วันx1ครั้งx30บ./คน =200บ. 
   -ค่าพาหนะเดินทาง                           
5คนx1วันx1ครั้งx200บ./คน=1,000บ. 

 1,200   

3. ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้านความรู้
และทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR) 
และการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตาม
แนว Active Learning 
 -ค่าอาหารกลางวัน 100x50 = 5,000                                
 -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                 
100คนx1วันx2ครั้งx20บ./คน =4,000 

  9,000  

4. ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้
ของครู ในชั้นเรียน 

- - - - 

5. จัดกิจกรรมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                 
100คนx1วันx1ครั้งx20บ./คน =2,000 

- - - 2,000 

6. สรุปรายงานโครงการ - - - - 
รวมรำยไตรมำส - 1,200 9,000 2,000 

รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 12,200 
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โครงกำรที่ 5 ชื่อโครงกำร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา “โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียน
คุณธรรม” 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 

“โครงการโรงเรียนคุณธรรม” เป็นการด าเนินงานเพ่ือสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระ
ยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาล  ที่ 10 โดยการพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติจ าเป็นต้องด าเนินการ จัดท า 
“โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.” เพ่ือพัฒนาโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรม
ความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม 
โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ท างานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส่งผลสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนได้จริง ช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน “ลดลง” และ 
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ “เพ่ิมข้ึน” ซึ่งนับเป็นการพัฒนาเยาวชน ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน  การพัฒนาการเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต  ตามประเด็นยุทธศาตร์  การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
ปรับกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิสัยทัศน์ คือ การสร้างคุณภาพทุนมนุษย์สู่สังคม 
อนาคตที่ยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยกรมนุษย์ นอกจากนี้ ยัง
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนหลากหลาย ทั้งในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ 
การศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนด้อยโอกาส ผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ มีการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ และเสริมสร้างศักยภาพ การยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาต่างๆ ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ ให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ทั้งความรู้
ด้านวิชาการทักษะ อาชีพ ทักษะชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส าหรับค่าเป้าหมายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑  สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปาประสงค์ สพป. ขอนแก่น 
เขต ๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ดังนี้         “องค์กรชั้นน า ที่จัดการศึกษาให้
ผู้เรียน มีความเสมอภาค ด้านโอกาส และด้านคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สอดคล้องกับตัวชี้วัดตาม
นโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของรองเลขาธิการ  กพฐ.  ประจ าปีงบประมาณ         พ.ศ. 2566  ข้อ
ระดบัความส าเร็จของการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม  สอดคล้องกับ 
ได้ด าเนินการไปครบทุกกิจกรรมแต่ยังมีบางส่วนที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายในระดับต่าง ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงไป  
  “โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ” เริ่มจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดให้มีการน าหลักธรรมส าคัญใน
พระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการในชีวิตประจ าวัน เพื่อ
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พัฒนาการ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญาและวิถีวัฒนธรรมเมตตา 
โดยมีจุดเน้นอยู่ที ่ การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้าน  อย่างบูรณาการ คือ ด้านศีล 
จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ด้านสมาธิพัฒนาให้มีจิตใจที่
เข้มแข็ง และมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ ด้านปัญญา เป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลกและชีวิต ซึ่ง
หลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาพัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม การจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมาก ซึ่งเป็นโอกาสและ
พัฒนาตามแนวทางหลักของระบบการศึกษาไทยให้เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
จะเห็นว่าทั้งสองโครงการต่างมีจุดเน้นให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักรู้ เข้าใจ 
และมีกระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้าง
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดี พัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น เพ่ือให้
สถานศึกษาในสังกัดได้มีทิศทางในการด าเนินการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา “โรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม" ขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 

๒.๑. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียน  วิถีพุทธ/
โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  มีความรู้สึกผิดชอบ     
ชั่วดี  และภูมิใจในการท าความดี  
3. เป้ำหมำย 
  ๓.๑  เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

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



194 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนตระหนักรู้  เข้าใจ มี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดี 
ภูมิใจในการท าความดี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม   
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด 

๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเองตาม
แนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน เป็นสถานศึกษาต้นแบบ และมีความ
พร้อมในการยกระดับต่อไป 

2) ชุมชน โรงเรียนน่าอยู่ เพราะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน เป็นคนดี มี
คุณธรรม มีจริยธรรมอันดีงาม ท าให้สังคมสงบสุข 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   ๕.๑ ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 

1)ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียน
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

2) จ านวนสถานศึกษาที่ส่งผลการพัฒนาเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
ชั้นน า 

3) จ านวนสถานศึกษาที่ส่งโครงงานเพื่อเข้าร่วมการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรม
ระดับประเทศ 
   ๕.๒ ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 

1) สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอย่าง
ต่อเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตระหนักรู้ เข้าใจ และมี
กระบวนการคิด อย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ  มีความรู้สึกผิดชอบ     
ชั่วดี ภูมิใจในการท าความดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
 ๖.๑  สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ร้อยละ 100 พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
มีผลการประเมินตนเองสูงขึ้น  มีความพร้อมสู่การยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นชั้นน า โรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 
 ๖.๒ สถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคณธรรม สพฐ.ร้อยละ ๑00 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน มีผลการประเมินตนเองสูงขึ้น ร้อยละ 100 มีความพร้อมสู่การยกระดับเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นชั้น
น า โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
๗. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
 อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง อ าเภอพระยืน 
8.ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ตุลาคม 256๕ – กันยายน 256๖ 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. รับสมัครโรงเรียนคุณธรรม ๑และ ๒ ดาว 
- ประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- / - - 

2. โรงเรียนประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ (โรงเรียนวิถี
พุทธ) 

- - / / 

3. ประชุมกรรมการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น  
1)วันตรวจเอกสาร 1 วัน ที่ สพป.ขก.1 

- -  
/ 

- 

4.นิเทศการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ  1 วัน  - - / - 
๖. ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว ด้าน
เอกสาร 

- - - / 

๗. นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.๒ ดาว  - - - / 
๙.กิจกรรมคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม/นวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี 

- - - / 

6.สรุปรายงานโครงการ - -  / 
 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด.............๕,000.................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
๕,000 - - - - - - 

2. *เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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3. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

 
 
 
 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ตค.-ธค.64 มค.-มีค.65 เมย.-มิย.65 กค.-กย.65 

๑. การรับสมัครโรงเรียนคุณธรรม ๑ ดาวและ       
๒ ดาว 

- ประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- / - - 

โรงเรียนประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ (โรงเรียนวิถี
พุทธ) 

- - / / 

3. ประชุมกรรมการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นฯ 
มีค่าใช้จ่าย  
   - ค่าอาหาร ๑0x๑๕0คน= ๑,๕00บ.   

- - / 
๑,๕00 

- 

4.นิเทศการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ                            
1 วัน  ๑๘*๓00 = ๕,๔00 บาท (บูรณาการ) 

- - / - 

5. ประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ๒ ดาว ด้าน
เอกสาร 
  - ค่าอาหาร ๑0คนx๑๕0คน= ๑,๕00บ 

- - ๑,๕00 - 

6.นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.๒ ดาว  
 1 วัน ๑๘*๓00 = ๕,๔00 บาท(ใช้งบนิเทศ 

(บูรณาการ) 

- - - / 

๗.กิจกรรมคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรม/นวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี 
- วัสด ุ

- - ๒,000 / 

๘. สรุปรายงานโครงการ - - - / 
รวมรำยไตรมำส  ๑,๕00 ๓๕00 ๕000 

รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด ๕000( ห้ำพันบำทถ้วน) 
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โครงกำรที่ 6 ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  

1. หลักกำรและเหตุผล ( 
กระทรวงศึกษาธิการได้กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้กับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือให้เขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยให้ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลของหน่วยงาน
ต้นสังกัด  

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่ การศึกษา เป็นการศึกษา 
วิเคราะห์  วิจัย  นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการด าเนินการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน
และสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจาก
หน่วยงานภายนอก เขตพ้ืนที่การศึกษาจึงได้ก าหนดให้มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน ามาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาก าหนดเป็นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและ
การด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีแนวทางการด าเนินงานยกระดับ
คุณภาพงานวิชาการ โดยการท างานร่วมกับคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการด าเนินงานการตรวจสอบ (Inspection) ก ากับ ดูแล เพ่ือปรับปรุง
พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาและด าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้  การ
ประเมินผล (Evaluation) การตีค่าผลการบริหารการจัดการศึกษา และด าเนินไปตามมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้  การนิเทศการศึกษา (Supervision) 
ความร่วมมือระหว่างเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด กับคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยการให้ค าปรึกษา แนะน า ส่งเสริม สนับสนุน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ
เตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก เขตพ้ืนที่การศึกษาจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา น ามาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเป็นแนวทางในการพัฒนาบริหารงานวิชาการ เพื่อเตรียมการรับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
จากหน่วยงานภายนอก 

2.2 เพ่ือก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ ในการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
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2.3 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  

2.4 เพ่ือน าผลการติดตามมาจัดท าข้อมูลสารสนเทศและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับคุณภาพ
การจัดการศึกษา และน ามาใช้ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัด 

2.5 เพ่ือรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดต่อหน่วยงานและสาธารณชน  
3. เป้ำหมำย 

3.1 ผลผลิต (Output) 
1) สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการ

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา จากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาในสังกัดครบถ้วน เป็นระบบชัดเจนและครอบคลุมการบริหารงาน 4 งาน 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 

     1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีแนวทางในการวางแผน
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
         2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาในสังกัด และข้อสรุปเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาใน
สังกัด และข้อสรุปเชิงนโยบายเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแนวทางในการวางแผน
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   

   5.1 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จเชิงปริมำณ 
          - ภายในปีงบประมาณ 256๖ สถานศึกษาในสังกัด จ านวน 154 แห่ง ได้รับการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา จากคณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่ และ/หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 

     5.2ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เชิงคุณภำพ 
- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
   - สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จ านวน ๑๕๔ แห่ง 
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7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
- อ าเภอเมืองขอนแก่น, อ าเภอเมือง, อ าเภอบ้านฝาง, อ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  

- ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. ประชุมวางแผน ก าหนดกรอบ/ประเด็น 
/ เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

 
√ 

   

2. ด าเนินการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดย
คณะกรรมการ    ก.ต.ป.น. /คณะกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้ง  
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระยะ  

 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

3. ประชุมสะท้อนผล การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

   
√ 

4. สรุป รายงานโครงการ    √ 
 
 

งบประมำณ 
 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด....20,000.....บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
√ 

20,000 
 

  -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1. ประชุมวางแผน ก าหนดกรอบ/ประเด็น 
/ เครื่องมือการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

√     

2. ด าเนินการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดย
คณะกรรมการ    ก.ต.ป.น. /
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  
(จ านวนคนxเบี้ยเลี้ยงxครั้ง) 
(9x420x3 = 11,340) 

 

√ 

√ √ 

3. ประชุมสะท้อนผล การติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
(จ านวนคนxเบี้ยเลี้ยงxครั้ง) 
(9x420x1 = 3,780) 
 

   √ 
 
 

3,780 

4. ประชุมสรุป รายงานโครงการ 
 

   √ 
4,880 

รวมรำยไตรมำส   11,340 8,660 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,340 
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โครงกำรที่ 7 ชื่อโครงกำร  กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
  กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งตามนโยบายและจุดเน้นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย ในการเสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ 
และส่งเสริมคุณลักษณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนน า
หลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู่การปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือสร้างสมรรถนะที่ส าคัญจ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 
21 ให้กับผู้เรียน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ก าหนดจุดเน้นในการ
พัฒนามิติด้านคุณภาพ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ผ่านการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และ
มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย (Active learning) เพ่ือการพัฒนาการเรียนรู้ 
และสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับ โดยใช้เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม ตามบริบทของพ้ืนที่
และผู้เรียน นิเทศ ก ากับติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนทางสังคมในศตวรรษท่ี 21 
ที่ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง มนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีความเข้าใจกับตัวเอง สิ่งแวดล้อม ความ
เปลี่ยนแปลง และการค้นพบใหม่ ๆ ดังนั้นการจัดการศึกษาส าหรับครูวิทยาศาสตร์จึงต้องได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 คือ 1. ทักษะ
การเรียนรู้และนวัตกรรม 2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 3. ทักษะชีวิตและอาชีพ และในปีงบประมาณ 
2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน ซึ่งมีจุดเน้น
การสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่า และคุณภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน ในพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ผ่าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) โดยเน้นการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ STEAM 
Education ที่บูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ คณิตศาสตร์ วิทยาการ
ค านวณ กับการท าเกษตรแบบประณีตในโรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและสามารถน าองค์
ความรู้มาสู่การปฏิบัติ ตลอดจนน าประสบการณ์ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ภายใน
โรงเรียน น าไปสู่การผลักดัน ให้เกิดการยกระดับกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าภาคเกษตร ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนสู่ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และโครงการโรงเรียนอีโคสคูล ที่เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานและการบริหารจัดการโรงเรียน ตามหลักการ “สิ่งแวดล้อมศึกษา” ซึ่งมีพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 
1. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาและโครงสร้างการบริหารจัดการ 2. การน ากระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
การพัฒนาที่ยั่งยืนสู่กิจกรรมการเรียนรู้ 3. การจัด การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  4. 
การมีส่วนร่วมและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือรักษาผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
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2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ Active learning  
2.2 เพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ STEAM Education 
2.3 เพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักการ “สิ่งแวดล้อมศึกษา”  
     2.4 เพ่ือนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การด าเนินงานตามโครงการ
อัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน และการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (ECO-school) 
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  - ครูวิทยาศาสตร์ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  - โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  - ครูวิทยาศาสตร์จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - โรงเรียนในโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตด าเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
  - โรงเรียนในโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (ECO-school) ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (ECO-
school) ระดับต้น 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
  4.1 ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21  
  4.2 ผู้เรียนมีทักษะการเกษตรสร้างมูลค่า 
  4.3 ผู้เรียนมีพฤติกรรมและเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  4.4 ครูมีทักษะและสามารถจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.5 ครูมีทักษะ สามารถจัดการเรียนรู้ตามหลักการ “สิ่งแวดล้อมศึกษา”ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.6 ครูมีทักษะ สามารถจัดการเรียนรู้ STEAM Education ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.7 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร และโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย เป็นต้นแบบในโครงการอัจฉริยะ
เกษตรประณีตในโรงเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
 - ร้อยละ 100 ครูวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (ECO-school) 
  - ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน 
 5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
  - ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21  
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  - ผู้เรียนมีทักษะการเกษตรสร้างมูลค่า  
  - ผู้เรียนมีพฤติกรรมและเจตคติด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา 
  - ครูจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ครูจัดการเรียนรู้ STEAM Education ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - โรงเรียนมีการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ STEAM Education ในเชิงบูรณาการ 
  - ครูจัดการเรียนรู้ตามหลักการ “สิ่งแวดล้อมศึกษา” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - โรงเรียนในโครงการผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนอีโคสคูล (ECO-school) ระดับต้น 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
 - โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร อ าเภอบ้านฝาง อ าเภอพระยืน และอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ปีงบประมาณ 2566 

 
แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1. ประชุมศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบ ผู้บริหาร
โรงเรียน ครูวิทยาศาสตร์ ครูที่รับผิดชอบโครงการ 
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  และก าหนดกรอบ
ภารกิจ  

 

   

2. ศึกษานิเทศก์ด าเนินงานตามกรอบภารกิจ  การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์3. 
โรงเรียนในโครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตใน
โรงเรียน ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
4. โรงเรียนในโครงการโรงเรียนอีโคสคูล (ECO-
school) ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

    

5. นิเทศ ติดตาม ฯ การด าเนินงานโครงการ 
และการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 

    

4. สรุปรายงานโครงการ     
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งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด.............5,400...........บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
5,400   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.
64 

ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1. ค่าพาหนะในการนิเทศติดตาม 
จ านวน 1 คน x 1วัน x 18 ครั้ง x 300 

บาท = 5,400 

1,200 1,800 1,200 1,200 

รวมรำยไตรมำส 1,200 1,800 1,200 1,200 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 5,400 
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โครงกำรที่ 8 ชื่อโครงกำร  พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานศึกษาสู่ Platform การจัดการ
เรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  

1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและอาชีพ 
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ตลอดจนการท างานเป็นทีม การคิดเชิงวิพากษ์   การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาให้เยาวชนมีทักษะในการเข้าถึง และรู้แหล่งสารสนเทศ
ได้อย่างรวดเร็ว มีทักษะในการประเมินความน่าเชื่อถือของสารสนเทศ และสามารถใช้สารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์มีทักษะในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์งานได้อย่างมีคุณภาพและมุ่งให้เยาวชนมี
ทักษะการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสื่อสาร โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่าง  ๆ เพ่ือเข้าถึงฐานความรู้ในสังคม
เศรษฐกิจได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม 

 สื่อดิจิทัลเป็นสื่อส าคัญในการน าเข้าสู่ยุคข้อมูลข่าวสาร ความสามารถ การรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วน า
ประโยชน์สู่ผู้ใช้ ไม่มีข้อจ ากัดของเวลา พรมแดน สามารถใช้พัฒนาระบบการศึกษา การแสวงหาความรู้ การ
สื่อสาร พัฒนากระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา การระดมความคิด และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ดังนั้น 
สถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นจะต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) โดย
เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ รู้เท่าทันเทคโนโลยี ปรับเปลี่ยนสังคมไทยไปสู้สังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างโอกาสของผู้เรียนให้เข้าถึง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และเชื่อมโยงสังคมไทยสู่สังคมโลก ผู้เรียนมีโอกาสใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พอเพียง ทั่วถึง เมื่อผู้เรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับพ้ืนฐานจะส่งเสริมให้สามารถเข้าถึง 
ค้นคว้า รวบรวมและประมวลผลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ น าไปสร้างองค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนรู้จักบูรณาการ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทัศนคติที่ดีและพัฒนาจริยธรรมเชิงบวก ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
2. วัตถุประสงค์  

     2.1 เพ่ือต่อยอดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 
   2.2 เพ่ือขยายผลการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มสู่ การจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 

           2.3 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและเชื่อมโยงองค์ความรู้บนอินเทอร์เน็ต (Social media) สู่ห้องเรียน 
    2.4 เพ่ือติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาท่ีใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
3. เป้ำหมำย 
 3.3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output) 
            1) ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 
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         2) ครูได้รับการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มสู่การจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(PA) 

  3) ครูได้รับการส่งเสริมการใช้ Social Media เป็นเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
อย่างปลอดภัย 
     4) สถานศึกษาที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สามารถจัดการเรียนรู้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ   
 3.3.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1) นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 
  2) นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อและ
การมีงานท า 
  3) ครูมีทักษะการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มสู่การจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
         4) ครูมีความเข้าใจและสามารถใช้ Social Media เป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนในห้องเรียนอย่างปลอดภัย 
     5) สถานศึกษาที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการติดตาม ตรวจสอบผลการ
จัดการเรียนรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับจัดสรร 

4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
องค์ความรู้ใหม่ ตลอดจนรู้จักบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิด

ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
  1) ร้อยละ 100 ของครู ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
สู่การจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
            2) ร้อยละ 100 ของครูมคีวามเข้าใจและสามารถใช้ Social Media เป็นเครื่องมือในการประยุกต์ 
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างปลอดภัย 
     3) จ านวนสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่จัดการเรียนรู้ 
จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
  1) ครู ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม สู่การจัดการเรียนรู้ตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 
       2) ครูมคีวามเข้าใจและสามารถใช้ Social Media เป็นเครื่องมือในการประยุกต์ 
ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนอย่างปลอดภัย 

 3) สถานศึกษาในสังกัดที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีกระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 
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6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
  1) ครูในสังกัด จ านวน 30 โรงเรียน (ร.ร.คุณภาพประจ าต าบล/ ร.ร.ขยายโอกาสฯ/ร.ร.คุณภาพของชุมชน) 

         2) สถานศึกษาในสังกัดที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
         3) โรงเรียนแกนน าที่ได้รับการคัดเลือก 

     4) ผู้เรียน 

7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
สู่การจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA) 

    

2.ใช้ Social Media เป็นเครือ่งมือ 
ในการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน 
การสอนในห้องเรียนอย่างปลอดภัย 

    

3.ติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาท่ีใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

    

4.สรุปรายงานโครงการ     
 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 19,950 บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
19,950   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค ำชี้แจงกำรใช้งบประมำณ 

(ระบุจ ำนวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
สู่การจัดการเรียนรู้ตามข้อตกลงในการ
พัฒนางาน (PA)    
   - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 80 คน 
x1วันx120บ./คน=9,600 บ. 
   - ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คน x 6 ชม.
x1,050บ./คน=3,150บ. 

 12,750   

2. การต่อยอดสมรรถนะการจัดการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ 
(ใช้กลุ่มเครือข่ายฯ เป็นฐาน) 

**บูรณาการโครงการนิเทศฯ 

3. การส่งเสริมการใช้ Social Media  
เป็นเครื่องมือในการประยุกต์ใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน 
อย่างปลอดภัย 
   - ค่าอาหารกลางวัน/อาหารว่าง 60 คน 
x 1วันx120บ./คน=7,200 บ. 

  7,200  

4. ติดตามการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาท่ีใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
(ใช้กลุ่มเครือข่ายฯ เป็นฐาน) 

**บูรณาการโครงการนิเทศฯ 

รวมรายไตรมาส  12,750 7,200  
รวมงบประมาณโครงการ ทั้งหมด 19,950 
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โครงกำรที่ 9 ชื่อโครงกำร นิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท า 
ไ  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนา ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ ๔.๓ ด้าน  การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย 
ให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ มี ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ (๔.๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้
ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัด
การศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความส าเร็จนั้น มี
กระบวนการในการพัฒนา ๓ ส่วนคือ กระบวนการบริหาร กระบวน   การเรียนการสอน และกระบวนการ
นิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการนิเทศการศึกษา เป็นภารกิจจ าเป็นต่อการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาทั้งยังเป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพ่ือเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษา และการจัดการศึกษาในยุค
ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะการเป็นผู้น า และทักษะการน าไปสู่การสร้างนวัตกร 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงได้จัดท าโครงการนิเทศบูรณาการ
เพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
นโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.๒ เพ่ือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศต้นแบบ  
๒.๓ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 

3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)  

   ๑) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ ได้รับการนิเทศ 
ติดตามจากต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องครบทุกโรงเรียน  

   ๒) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ มีการนิเทศ ภายใน
อย่างเป็นระบบ 
 3.3.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

   ๑) นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานของหลักสูตร  
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   ๒) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

   ๓) สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  

4.๑ ผู้บริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
4.๒ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4.๓ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานของหลักสูตร  
4.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีนวัตกรรมการนิเทศต้นแบบที่มี

ประสิทธิภาพ 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs)  
   5.1 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จเชิงปริมำณ 

      ๑) โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้รับ               
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร้อยละ ๑๐๐  

      ๒)  ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  
      ๓)  ศึกษานิเทศก์ มีนวัตกรรมการนิเทศต้นแบบ ร้อยละ ๑๐๐ ขึ้นไป  

   5.2 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จเชิงคุณภำพ 
      ๑) โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศติดตามอย่างมีคุณภาพ  
      ๒) ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      ๓) ศึกษานิเทศก์ มีนวัตกรรมการนิเทศต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ 

6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน 152 โรงเรียน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส ำคัญ 
(เขียนเฉพำะกิจกรรมหลักที่ส ำคัญ) 

ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.ประชุมกำรจัดท ำแผนนิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
         ๑) ก าหนดกรอบ/แนวทาง แผน
นิเทศฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
         ๒) ยกร่างแผนนิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
         ๓) ประชุมยกร่างแผนนิเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ 
         ๔) ประชุมตรวจสอบ พิจารณา
แผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
         ๕) ขออนุมัติแผนนิเทศเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
2.นิเทศ ติดตำมคุณภำพกำรศึกษำ 
         ๑) นิเทศ ติดตามคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตาม 
นโยบายและจุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
           ๒) นิ เทศ ติดตามและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 
3.รำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมโรงเรียน
ในสังกัด 
           ๑) ประชุมสะท้อนผลการนิเทศ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           ๒) สรุปผลการนิเทศ ติดตาม
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
๔.สรุปรำยงำนโครงกำร 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 
 

 
 
/ 
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งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 255,๐๐๐- บำท จ ำแนกตำมแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
255,000   -   - 

 
*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 
กิจกรรมและค ำชี้แจงกำรใช้งบประมำณ 

(ระบุจ ำนวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1. การจัดท าแผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

     

2. นิเทศ ติดตามคุณภาพการศึกษา 
    ๒.๑ การนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียน          
การสอน (ค่าพาหนะxวันxคน)           
(300บาทx20วันx19คน)  
    ๒.๒ การนิเทศ ติดตามนโยบาย 
          ๒.๒.๑ นิเทศเตรียมความพร้อมการ
เปิดภาคเรียน  

 
 
 
 
 

 

 
114,000 

 

 
 

 
 

                   - ภาคเรียนที่ 2/2565 22,080    
                   - ภาคเรียนที่ 1/2566  23,920   
           2.2.2 นิเทศ ก ากับติดตาม
นโยบาย 

  15,000  

2.3 การพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์    80,000 
3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนใน
สังกัด 

    
 

รวมรำยไตรมำส 22,080 137,920 15,000 80,000 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 255,๐๐๐ บาท 
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โครงกำรที่ 10 ชื่อโครงกำร การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ 2566 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษานับได้ว่าเป็นระบบการพัฒนาคุณภาพ 
มีกระบวนการและขั้นตอนด าเนินการ คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินการ และมีการจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นเป็นประจ า
ทุกปี กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ได้น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลหรือไม่อย่างไร 
     ตามประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 2 “การ
ประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  ข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
     ข้อมูลจากการติดตามและตรวจสอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผลการสังเคราะห์
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5 โดยภาพรวมพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีระดับด้านการบริหารและการจัดการ
และมีด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอยู่ในระดับดีขึ้นไป ซึ่งมีบางโรงเรียนที่ขาด
รายละเอียดภายในที่ไม่กล่าวถึงร่องรอยหลักฐาน (evidence base) ที่โรงเรียนด าเนินการให้คล้องกับ
ประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาบางเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่เขียนรายงาน
ได้อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ เมื่อมองด้วยหลักของเหตุและปัจจัยท าให้เกิดข้อสังเกตว่าน่าจะมีอะไรบางอย่าง
ในการบริหารและการจัดการและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษายังขาดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
ซึ่งส่งผลต่อระดับคุณภาพท่ีไม่ไปด้วยกัน    

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
และความจ าเป็นต่อการพัฒนาส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัด มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ที่เข้มแข็ง และน ามาตรฐานการศึกษามาใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  
และเพ่ือผลักดันให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาเกิดการร่วมคิดร่วมท าระหว่าง
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรการศึกษาดังกล่าว และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
พร้อมรับการประเมินภายนอก จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการด าเนินการตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. วัตถุประสงค์  
  2.1 เพ่ือขยายผลการใช้นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาแกนน าสู่สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

  2.2 เพ่ือติดตาม ตรวจสอบผลการจัดการศึกษาสู่การก าหนดนโยบายของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๒.๓ เพ่ือต่อยอดแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา บริบทส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๒.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกัน 
คุณภาพการศึกษา 
  ๒.๕ เพ่ือลดจ านวนสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก 

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
  3.1.1 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  จ านวน      

๑๕๒ แห่ง จัดท าและใช้มาตรฐานการศึกษา เพ่ือด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
    3.1.2 สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับ
คุณภาพดี ร้อยละ ๙๐ 
      3.1.3 สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเครือข่ายในการพัฒนา ได้รับการขยายผลการใช้นวัตกรรม
คุณภาพของสถานศึกษาแกนน าสู่สถานศึกษาร่วมพัฒนา ร้อยละ ๙๐ 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

3.2.1 สถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายนวัตกรรม ได้รับการขยายผลการใช้
นวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษาแกนน าสู่สถานศึกษาร่วมพัฒนา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
     3.2.2 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งสู่
การประเมินคุณภาพภายนอก 

3.2.3  ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพแนวใหม่ และสามารถน าความรู้ประสบการณ์ท่ีได้สู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนและ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
 4.1 สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการ 
ประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องและสามารถ
เป็นแบบอย่างเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 
 4.2 ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และน าความรู้ประสบการณ์ที่ได้สู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 4.3 ครูสามารถน าความรู้ที่ได้จากเครือข่ายนวัตกรรม ระดับห้องเรียน สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
ตรงตามหลักสูตร 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
  ๑) จ านวนสถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกรอบสี่ ระดับดี 
  ๒) จ านวนสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบเครือข่ายนวัตกรรม ระดับห้องเรียน 
  ๓) จ านวนสถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
6.1 สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
6.2 สถานศึกษาท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายเครือข่ายนวัตกรรม ระดับห้องเรียน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
อ าเภอเมืองขอนแก่น   อ าเภอบ้านฝาง   และอ าเภอพระยืน 

8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
เดือน ตุลาคม  2565 –   เดือน กันยายน  2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ /    
2. นิเทศ ติดตามสถานศึกษาที่เป็นเครือข่าย
นวัตกรรม ระดับห้องเรียน (Co-5 STEPS) 

 / /  

3. นิเทศ ติดตามสถานศึกษาที่เป็นเครือข่าย
นวัตกรรม ระดับห้องเรียน (1 ช่วย 3 ) 

 / /  

4. ต่อยอดแนวทางพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพภายในสู่ 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

 / /  

5. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือสังเคราะห์ SAR    
ปีการศึกษา 2566 

   / 

6. สรุป รายงานโครงการ    / 
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งบประมำณ 
 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 6,000 บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
6,000 

 
/  -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.66 

- ค่าพาหนะในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
กิจกรรม Co – 5 STEPS /1ช่วย3 และ 
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพภายในสู่ 
การประเมินคุณภาพภายนอก (นิเทศบูรณา
การ) ของศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
2 คนๆละ 10 วัน รวม  6,000 บาท 
(2คน*5วัน*600บาท)  

- 3,000 3,000 0 

รวมรำยไตรมำส 0 3,000 3,000 0 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 6,000 
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โครงกำรที่ 11 ช่ือโครงกำร  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา                    
ปีงบประมาณ 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 30 ปี ดังพระบรม
ราโชวาทและพระราชด ารัสของพระองค์นับตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา ที่ได้ทรงเน้นย้ าแนวทางการพัฒนา
อย่างเป็นขั้นตอนบนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง เพ่ือให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้และมีความสุขโดยใช้หลักความ
พอประมาณ การค านึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้
ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุล ก้าวหน้าไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชา และการมี
คุณธรรมเป็นกรอบในการคิดและการกระท า สามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิติชีวิต ทุกภาคส่วน และทุกด้านของการ
พัฒนาเพ่ือให้สังคมส่วนรวมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
  นอกจากความส าคัญดังกล่าวข้างต้นแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ซึ่งเป็นองค์กรชั้นน าที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียน มีความเสมอภาค ด้านโอกาส และด้านคุณภาพ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาคนและสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพ ได้
ตระหนักและเห็นคุณค่าในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งตระหนัก และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพ่ือ
บ่มเพาะนักเรียนจนเกิดเป็นวิถีชีวิตให้เป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดไว้ให้หลักสูตรให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล อีกทั้งส่งผลให้สถานศึกษาสามารถผ่านการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา
ตามล าดับต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการ

บริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  
2.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาพอเพียงที่มีการขับเคลื่อนและบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและสามารถเป็น

แบบอย่างการขับเคลื่อนได้ ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา 
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3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

3.3.1 ภายในปีการศึกษา 2566  สถานศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ที่ยังไม่ขอรับการ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 20 แห่ง ขอรับการประเมินและผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษา
พอเพียง” 
           3.3.2 ภายในปีการศึกษา 2566  มีสถานศึกษาพอเพียงที่ขับเคลื่อนและบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง 
ยั่งยืนและสามารถเป็นแบบอย่างการขับเคลื่อนได้ ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  อย่างน้อย  2 แห่ง 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  

3.2.1 ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       3.2.2 ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถบูรณา
การในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
       3.2.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงตามที่หลักสูตร
ก าหนดได้เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  

4.1  ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

4.2  ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสามารถออกแบบการเรียนรู้กับผู้เรียนได้  

4.3  ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและน าไปใช้ในวิถีชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน      
 4.4  สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีสถานศึกษาที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ สามารถเป็นแบบอย่างในการ
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ผู้อ่ืนหรือหน่วยงานอื่นได้ 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
  1) ร้อยละของโรงเรียนที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) จ านวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็น สถานศึกษาพอเพียง ปี 2566 
  3) จ านวนสถานศึกษาพอเพียงที่ขอรับการประเมินและผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ 
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   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
   1) โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา
การในการบริหารจัดการศึกษาครอบคลุมภาระงานทั้ง 4 งาน 
   2) ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน สามารถน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณา
การใช้ในการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” และ “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นลักษณะและคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  

1. สถานศึกษาในสังกัดท่ียังไม่ขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และการ
บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน  20 แห่ง 

2. สถานศึกษาพอเพียงที่ขับเคลื่อนและบ่มเพาะอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและสามารถเป็นแบบอย่างการ
ขับเคลื่อนได้ ขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา   
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  

อ าเภอเมืองขอนแก่น   อ าเภอบ้านฝาง   และอ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  

เดือน ตุลาคม  2565 –   เดือน กันยายน  2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ /    
2. อบรมออนไลน์สถานศึกษาที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่ม 

 /   

3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  / / / 
4. ประเมินความส าเร็จโครงการ    / 
5.สรุปรายงานโครงการ    / 

 
 
 
 



220 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 4,800 บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 

4,800 
 

  -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.66 

1. ค่าพาหนะในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ของศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโครงการ 2 
คน 8 วันๆละ 300 บาท/คน/วัน 
(2คน*8วัน*300บาท) 

- 2,400 2,400 0 

รวมรำยไตรมำส 0 2,400 2,400 0 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 4,800 
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โครงกำรที่ 12 ช่ือโครงกำร พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ปีงบประมาณ 2566 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 

การอ่านการเขียนเป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญและจ าเป็นในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในทุกยุคสมัย 
โดยเฉพาะยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารที่รวดเร็วจนกลายเป็นสังคมแห่งข่าวสาร ดังนั้น ทุกคนจ าเป็นต้องมี
ทักษะการอ่านและการเขียนที่คล่องแคล่ว มีวิจารณญาณ โดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ ยิ่งจ าเป็นต้อง
มีทักษะและความสามารถด้นการอ่าน การเขียน และการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร เพราะภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งนักเรียนต้องอาศัยความสามารถทางการอ่านและ
การเขียนทั้งสิ้น สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจุดเน้นให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียน
ได้  โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้ 100%  แต่แม้ว่าการอ่านและการ
เขียนภาษาไทยมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากในการเรียนรู้ของนักเรียนในทุกระดับ แต่ในทางปฏิบัติและ
จากข้อมูลการทดสอบต่าง ๆ ทั้งการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET), การคัดกรองความสามารถด้าน
การอ่านและการเขียนภาษาไทยของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านการรายงานผลทาง
ระบบออนไลน์ (Emes) และการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของส านักงานเขต
พ้ืนที่ พบว่า มีคะแนนอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ และมีนักเรียนบางคนมีผลการทดสอบอยู่ในระดับปรับปรุง
ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย และแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น การพัฒนานักเรียน ด้านทักษะและความสามารถอ่านออก เขียน
ได้ และสามารถน าไปในชีวิตประจ าวันและการศึกษาหาความรู้ในอนาคตต่อไป 
2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะทางภาษาไทย ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยทุกคน ทุกระดับให้สามารถจัดการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.3  เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของครูภาษาไทย
สู่ครูมืออาชีพและครูนักวิจัย 
3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
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          3.1.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                 3.1.2 ครูผู้สอนภาษาไทยในสังกัดได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทย ที่ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาไทยและทักษะกระการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี  21 
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
             3.2.1 ครูผู้สอนภาษาไทย มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการ
สอนภาษาไทย 

3.2.2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบความสามารถทางการอ่านการเขียนภาษาไทยสูง
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

3.2.3 สพป.ขอนแก่น เขต 1 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันทักษะไทย โครงการ
รักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับ สพฐ.  
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด   

4.1 นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการพัฒนาด้านการอ่านออก เขียนได้  อ่านคล่องเขียนคล่อง และ
มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรก าหนด 
           4.2 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากผลการทดสอบความสามารถทางการอ่านการเขียนภาษาไทยสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ และมีพัฒนาการสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ    
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
      1) ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่อ่านออกเขียนได้  
   2) ร้อยละของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่อ่านคล่องเขียนคล่อง 
      3) จ านวนนักเรียนที่เป็นตัวแทนในระดับเขตพ้ืนที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการรักษ์ภาษาไทย 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2566 
      4) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนในทุก
ระดับชั้น ทั้งการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนและ/หรือการทดสอบระดับชาติ (O-
NET,NT,RT) 
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
      1) นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับการ
พัฒนาด้านความสามารถในการอ่านการเขียนภาษาไทย จนสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและเรียนรู้
เนื้อหาวิชาอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2)  สพป.ขอนแก่นเขต 1  มีเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทางวิชาการที่เข้มแข็งสู่ครูภาษาไทยมือ
อาชีพ  ครูนักวิจัย 
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6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์   
6.1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 นักเรียนในทุกระดับชั้นที่ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทย มีทักษะกระบวนการคิดที่

หลากหลายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
6.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเครือข่ายชมรมครูภาษาไทยที่เข้มแข็ง  สามารถพัฒนาเครือข่ายทาง

วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาไทยสูงขึ้น  
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  

อ าเภอเมืองขอนแก่น   อ าเภอบ้านฝาง   และอ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  

เดือน ตุลาคม  2565 –   เดือน กันยายน  2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.

65 
ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.

66 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ /    
2. อบรมออนไลน์ครูผู้สอนภาษาไทย
ระดับชั้น ป. 1 – ม. 3 การพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

 /   

3. จัดแข่งขันทักษะภาษาไทย ตาม
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ 

  /  

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  / / / 
5. ประเมินความส าเร็จโครงการ    / 
6.สรุปรายงานโครงการ    / 
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งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 3,600 บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
3,600 

 
/  -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.66 

1. ค่าพาหนะในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม
ของศึกษานิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโครงการ 2 
คนๆละ 300 บาท/คน/วัน  
(2คน*6วัน*300บาท) 

- 1,800 1,800   

รวมรำยไตรมำส   1,800 1,800   
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 3,600 
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โครงกำรที่ 13 ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
1.หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย เพ่ือให้สถานศึกษาและครู มีแนวปฏิบัติพ้ืนฐานน าไปใช้วางแนวทางในการขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสมและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
ประเทศ ด้านการศึกษาการพัฒนาคุณภาพเด็กในช่วงปฐมวัย โดยให้ยึดหลักการส าคัญ คือ การพัฒนาเด็ก
แบบองค์รวม (Holistic Development) ให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา อย่างสมวัย รวมทั้งพัฒนาด้านตัวตน (Self Development) พัฒนาทักษะสมอง 
(Executive Function: EF) ให้มากขึ้น เพ่ือให้เด็กรู้สึกมีคุณค่า มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง และเป็น
เด็กที่คิดเป็น มีเหตุมีผล และรู้จักก ากับตนเอง มีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับหลักการพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคล สร้างให้เด็กมีคุณลักษณะมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มี
วินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ตามบทบัญญัติที่
ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 
2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีนโยบายส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัย เปิดโอกาสให้สถานศึกษาและครูมีทางเลือกในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการส่งเสริมให้สถานศึกษาน าแนวคิดการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยมาใช้ใน
การจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ อาทิเช่น แนวคิดบูรณาการกิจกรรม 6 หลัก แนวคิดมอนเตสซอริ  
แนวคิดวอลดอร์ฟ  และแนวคิดไฮสโคป ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเน้นเด็กเป็น
ส าคัญ จัดประสบการณ์ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  ที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับพัฒนาการหรือ
ปรับเปลี่ยนตามความสนใจ สถานการณ์ บริบทหรือวิถีชีวิตจริงของเด็ก จัดหาหรือพัฒนาสื่อ วัสดุ และ
อุปกรณ์ รวมถึงแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่หลากหลาย จัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ เชิงบวก อบอุ่น ปลอดภัย เป็นมิตร มีอิสระและท้าทาย ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเด็กกับเด็กและเด็กกับครู   กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้ ในส่วนของงานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัยขึ้น เพ่ือพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน ทบทวนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ตามแนวคิด
การจัดการศึกษาปฐมวัยที่เป็นทางเลือกให้กับสถานศึกษาและครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับปีงบประมาณ 
256๖ นี้ เน้นพัฒนาครูผู้สอน เพ่ือปรับเปลี่ยนครูให้ครูมีบทบาทส าคัญและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
(Change Agent) จากครูผู้สอนปรับมาเป็นผู้ชี้แนะ ช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้สังเกต ร่วมเรียนรู้
ไปกับเด็ก และเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เด็กได้รับการพัฒนาและเรียนรู้เต็ม
ตามศักยภาพ  
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2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนปฐมวัยให้ได้มาตรฐานตาม
แนวคิดของนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัยที่โรงเรียนเลือกใช้ 
     2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาในด้าน 
          1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
          2) การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
          3) การนิเทศภายในโรงเรียน 
     2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการปรับห้องเรียนปฐมวัยให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
     2.4 เพ่ือนิเทศสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถน าแนวคิดการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย
ตามนวัตกรรมที่ตรงบริบทของโรงเรียนลงสู่ห้องเรียนจริงได้อย่างมีคุณภาพ  
3.  เป้ำหมำย 
   3.1 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1  จ านวน  143  โรงเรียน   
   3.2 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1    
4.  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

4.1 ผลผลิต (Output) 
         1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
         2) ห้องเรียนปฐมวัยได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

                    3) ครูส่งเสรมิพัฒนาการเด็กผ่านการเล่น จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณา 
การที่หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจ สถานการณ์ และบริบทของเด็ก 
 4.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยได้พัฒนาตนเอง ปรับบทบาทครูผู้สอน 
        1) ห้องเรียนปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
        2) เด็กได้รับการส่งเสริม การพัฒนา และการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัย และมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
5.  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  5.1   เชิงปริมำณ 
   1) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1  จ านวน  143  โรงเรียน   
  2) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 1  ได้รับการนิเทศพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูตามนวัตกรรม  
  5.2  เชิงคุณภำพ 
   1) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามนวัตกรรม ได้มาตรฐาน 
ตามนวัตกรรมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
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   2) โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีห้องเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
  3) เด็กมีพัฒนาการในช่วงวัยทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา อย่างสมวัย และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
6. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยปรับเปลี่ยนบทบาท จากครูผู้สอนมาเป็นครูผู้คอยชี้แนะ อ านวย 
ความสะดวก จัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญตามความสนใจ สถานการณ์ 
บริบทหรือวิถีชีวิตจริงของเด็ก 
 6.2 เด็กมีพัฒนาการในช่วงวัยทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ร่างกาย อารมณ์-จติใจ สังคม และ 
สติปัญญา อย่างสมวัย มีคุณค่า มีความเชื่อมั่น และภูมิใจในตนเอง และเป็นเด็กที่คิดเป็น มีเหตุมีผล และรู้จัก 
ก ากับตนเอง มีทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 6.3 เด็กมีคุณลักษณะมีอุปนิสัยใฝ่ดี มีคุณธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ และ 
สามารถซึมซับสุนทรียะและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 
 6.4 สถานศึกษามีห้องเรียนปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 6.5 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
       6.6 สถานศึกษาสร้างวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมผ่านระบบของชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ  
(PLC : Professional Learning Community) 
7.  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
 7.1 ครูผู้สอน 
 7.2 เด็กปฐมวัย 
 7.3 ผู้บริหาร 
 7.4 สถานศึกษา 
 7.5 ศึกษานิเทศก์ 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
 - อ าเภอเมือง  อ าเภอบ้านฝาง  อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  ปีงบประมาณ 2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1. การประชุมศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบ
โครงการ เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน  
และก าหนดกรอบภารกิจ 

 

   

2. นิเทศ ติดตาม ฯ การด าเนินงาน     
3. จัดกิจกกรมเปิดชั้นเรียนปฐมวัย     

4. สรุปรายงานโครงการ     
 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด............. 10,250...........บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
10,250   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1. ท ำโครงกำร/แผนกำรนิเทศ     
2. ด ำเนินกำรระยะที่ 1 : ศึกษำต้นทุน 
   * กิจกรรม 
●ส ารวจข้อมูล พ้ืนฐานความต้องการ
พัฒนา 
● การเยี่ยมชั้นเรียน (สถานการณ์ปกติ) 
● จัดกลุ่มคุณภาพโรงเรียน 

    

3. ด ำเนินกำรระยะที่ 2 : ร่วมหุ้นพัฒนำ 
* กิจกรรม 
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กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

● นิเทศกำรศึกษำ : พัฒนาการจัด
ประสบการณ์ โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
- นิเทศการจัดประสบการณ์โดยใช้
ห้องเรียนเป็นฐาน 
● ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม : ส่งเสริมการ
จัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยร่วมกับ
ผู้ปกครอง 
- จัดกิจกรรม “ลูกรัก หนูท าได้” 
●พัฒนำครูผู้สอนปฐมวัย : พัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยบูรณาการกับ
หลักสูตรต้านทุจริต และสร้างความเข้าใจสู่
การปฏิบัติ 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริต
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
   • ครูปฐมวัย จ านวน 143 คน อบรม 1 
วัน แบ่งเป็น 2 รุ่น  
(143 x 35 = 5,005) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5,005 

4. ด ำเนินกำรระยะที่ 3 : เพิ่มมูลค่ำ
ผลผลิต 
* กิจกรรม 
●พัฒนำห้องเรียนมำตรฐำนตำมเกณฑ์
ของแต่ละนวัตกรรม 
   - ด้านการบริหารจัดการศึกษ(ผู้บริหาร) 
   - ด้านการจัดประสบการณ์ (ครู)  
   - ด้านคุณภาพผู้เรียน (เด็ก) 
● ประเมินห้องเรียนคุณภาพปฐมวัยตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด (ทุกนวัตกรรม) 
● ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

● คัดเลือกและน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศ (Best Practice) 
    • การจัดประสการณ์ท่ีเป็นเลิศตาม
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย มอบโล่  
       (จัดท าโล่ 4 ชิ้นๆละ 1,249 บาท 
1,249 x 4 = 4,996 บาท)  
    • การจัดกิจกรรม “ลูกรัก หนูท าได้” 
● กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) 

ค่าวัสดุ 

 
 
 
 
 
 

250 

 
4,995 

5. สรุปรำยงำนโครงกำร     
รวมรำยไตรมำส  5,005 250 4,995 

รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 10,250 
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โครงกำรที่ 14 ช่ือโครงกำร  พัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 

  การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ของไทยได้มีการบรรจุหลักสูตรการเ รียนรู้ วิชา
ประวัติศาสตร์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีจุดมุ่งหมายคือ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพ กับสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในข้อที่ ๕. คือ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการเรียนรู้ การสื่อสาร การสร้างทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ซึ่ง
ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนรู้รากเหง้าเรื่องราวของเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 
เชื่อมโยง ให้เข้าใจสังคมไทยปัจจุบันดีขึ้น นักเรียนจะเห็นคุณค่าของความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มี
ความหวงแหนเห็นคุณค่าในต้นทุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของคนไทย 

การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้การศึกษา
ทุกระดับการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามวาระเร่งด่วน (Quick Win) เพ่ือตอบโจทย์
นักเรียน ในแต่ละระดับชั้นจะท าให้ผู้เรียนเกิดความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ ให้ผู้เรียน   วิชาประวัติศาสตร์
มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์แบบสื่อออนไลน์ยังสามารถ
ตอบสนองสอดคล้องกับประเทศไทย ๔.๐ และโลกในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสิ่งที่ครูต้องช่วยกันปรับเปลี่ยน
วิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนด้วยการมีนวัตกรรมและสื่อการสอนที่ ทันสมัย  ให้นักเรียนเรียน
ประวัติศาสตร์ไทย  ผ่านรูปแบบสื่อที่สามารถเข้าถึงเด็กและเยาวชน 

การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่เป็นการเอ้ือต่อการเรียนรู้ในรูปแบบของ 5 On เพ่ือน ามาใช้ 
ในการแก้ไขปัญหาของการจัดการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาหรือ COVD -
19 ร่วมด้วยกับแนวคิดมิติใหม่ ผสมผสานกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาการสอนของครูจากมิติจากการบรรยาย สู่การน าระบบสารสนเทศมาใช้ให้ทันกับวัยของนักเรียนที่
มีการเข้าถึงสื่ออย่างเร็วเร็วและแพร่หลาย การจัดกิจกรรม ๑๒ เดือน Webinar จึงเป็นการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคตสู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งจึงเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่มุ่งพัฒนาการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์พร้อมเสิร์ฟ ครูสามารถเข้าถึงง่ายในมิติการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ใกล้ตัวจนถึงการปลูกฝังความ
เป็นพลเมืองโลกมีจุดเน้นพัฒนาให้นักเรียนเข้าใจ เรียนรู้อดีต น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและวางแผน
ความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ รวมถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในชุมชน อีกทั้งเป็นข้อดีในงบประมาณและ
พยายามก้าวข้ามข้อจ ากัดของการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต สู่การจัดการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ ต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์  
๒.๑ เพ่ือพัฒนาครู สู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้เข้าถึงนักเรียนน าไปสู่

ความเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ 
๒.๓ เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ ๑๒ เดือน Webinar ปฏิทินวันส าคัญการ

เรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต 
3. เป้ำหมำย 

๓.๓.๑ เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
๑) ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ จ านวน ๑๕๒ คน (๑๕๒ โรงเรียน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมและ 

ได้รับการพัฒนาและปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ๑๒ เดือน Webinar ปฏิทินวันส าคัญการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต 

3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ 
วิถีอนาคต อย่างมีคุณภาพ  
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด - 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  

5.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
๑) ครูร้อยละ ๘๐ ได้หลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ ๑๒ เดือน Webinar 

ปฏิทนิวันส าคัญการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต 
    5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ   

 ๑)  นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การสร้างทักษะในการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

๒)  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ รู้รากเหง้าเรื่องราวของเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างลึกซึ้ง 
๓)  นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เห็นคุณค่าของความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์                     

มีความหวงแหนเห็นคุณค่าในต้นทุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของคนไทย 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
  ๑) ครูจ านวน ๑๕๒ คน จากโรงเรียนจ านวน ๑๕๒ โรงเรียน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
  ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖ 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.

65 
ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. เตรียมความพร้อม     
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ     
3.นิเทศ ติดตาม     
6.สรุปรายงานโครงการ     

 
งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด...............30,000...............บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 

  30,000  -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
   -ค่าอาหาร ๑๖๐ คนx1วันx1ครั้ง 
จ านวน ๘0บ./คน=๑๒,๘00บ. 
  - อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๑๖๐ คนx ๒
ครั้ง จ านวน ๗๐บ./คน=๑๑,๒00บ. 
   -ค่าตอบแทนวิทยากร 1คนx6ชม.x๖00
บ./คน=๓,๖00บ. 
   -ค่าวัสดุ 1,200 บ. 

1๒,๘00 
 
 
 

๑๑,๒00 
 

๓,๖00 
1,200 

   

2.สรุปรายงานโครงการ ๑,๒๐๐    
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ (สามหมื่นบาทถ้วน) 
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โครงกำรที่ 15 ช่ือโครงกำร  ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISAของครูสู่ผู้เรียนเพ่ือรับการ 
ประเมิน  PISA 2024 

       1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
   การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุคปัจจุบันมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาแนวทางจาก
ประเทศอ่ืน ๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อน าแนวทางท่ีประสบความส าเร็จมาปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาโครงการประเมินนักเรียนร่วมนานาชาติ (PISA) เป็นหนึ่งในเครื่องมือของการแลกเปลี่ยนการพัฒนา
การศึกษาผ่านมุมมองนานาชาติที่ท่ัวโลกให้การยอมรับ ซึ่งองค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ (Organization For Economic Cooperation and Development )ได้สร้างขึ้น เพื่อประเมิน
ความรู้ทักษะที่จ าเป็น ของนักเรียนอายุ 15 ปีว่ามีการปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือไม่ ทั้งนี้ 
PISAทดสอบสมรรถนะนักเรียนทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในทุก ๆ 3 ปี 
(OECD,2010) 
  ผลการประเมิน PISA เป็นแนวทางในการสร้างรากฐานทางการศึกษาท่ีดีเพราะ เมื่อน าผล
คะแนนน า   ไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการสะท้อนให้เห็นระดับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และการสอนของครู และยังชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถของนักเรียน การประเมินผล
นี้ ไม่ได้ทดสอบนักเรียนตามความสามารถทางหลักสูตร แต่ทดสอบนักเรียนในการน าความรู้มาประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ตัวชี้วัดจากผลการทดสอบ PISA ในด้านต่าง ๆ ยังสามารถเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาให้แก่ระดับนโยบายของแต่ละประเทศอีกด้วย   ผลการวิจัยของ OECD นอกจาก
จะท าให้ประเทศต่าง ๆ ได้รับรู้ถึงประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของประเทศตนเองแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้
แต่ละประเทศมีการแลกเปลี่ยนกันในด้านการศึกษาอีกด้วย (Tucker, 2011) ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือPISA (Program for International Assessment) ในฐานะประเทศนอก
สมาชิกของ  OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2545 ในโครงการPISA2000 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นหน่วยด าเนินการ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการเข้าร่วมประเมิน PISAของประเทศ
ไทยคือ เพื่อน าผลการประเมินดังกล่าวมาเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง
ระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาของโลกในอนาคต  และสามารถก าหนดเป็นนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา อีกท้ังผลการประเมินนี้ ยังผลสะท้อนถึงประสิทธิภาพการสอนของครู และ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ (สสวท., 2547) 
  ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดการประเมินเขตข้อ 4.ระดับความส าเร็จของการน าผล RT หรือ NT 
หรือ O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่น ๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ
นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การศึกษาเพื่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ท่ีเหมาะสมกับการ
ด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้ 
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  ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 จะได้น าข้อมูลจากการวัด
และประเมินผลไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น
ท าให้. นักเรียนมีประสบการณ์ และได้รับการเตรียมความพร้อมทางการประเมิน PISA  ผู้บริหารสถานศึกษา
และครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางการ
ประเมิน PISA และ ครูสถานศึกษาในสังกัด ที่พัฒนาคุณภาพด้านการวัดและประเมินผลทุกคนมีความรู้
ความสามารถสร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และมาตรฐานตามหลักสูตรตามแนวทางการประเมิน 
PISA ได้อย่างมีคุณภาพสูงสุดต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครู มีความรูความเขาใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
2.2 ครูมีทักษะในการออกขอสอบตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด 
2.3 นักเรียนสถานศึกษาในสังกัดได้รับการเตรียมการทดสอบPISA 
2.4 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดใหสูงขึ้น 

      2.5 เพ่ือเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  ให้กับครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนตาม
สัดส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้เตรียมสู่การประเมิน PISA 
3. เป้ำหมำย 
  เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)  
       1) ผู้บริหารสถานศึกษา และครูรอยละ 80 มีความรูความเขาใจในการวัดและ 
ประเมินผลการจัดการเรียนรู  และมีทักษะในการออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตร 
       2) นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการเตรียมพร้อมก่อนสอบ PISA 
  3) สถานศึกษา มีรูปแบบและเครื่องมือวัดประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย ตามสภาพจริงเพื่อ
เตรียมพร้อมก่อนสอบ PISA   

 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
        1) สถานศึกษาน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
        2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
        3) คะแนนการประเมิน PISA ของนักเรียนเพ่ิมข้ึน   
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
        4.1 สถานศึกษาน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
        4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
  4.3 นักเรียนมีประสบการณ์ และได้รับการเตรียมความพร้อมทางการประเมิน PISA  
  4.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินตามสภาพจริง เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA  
       4.5 ครูสถานศึกษาในสังกัด ที่พัฒนาคุณภาพด้านการวัดและประเมินผลทุกคนมีความรู้ความสามารถ
สร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และมาตรฐานตามหลักสูตรตามแนวทางการประเมิน PISA  
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5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
  5.1.1 ร้อยละของนักเรียนได้รับการเตรียมพร้อมก่อนสอบ PISA 
  5.1.2ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน 
  5.1.3 นักเรียนระดับมัธยมผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการเรียนรู้ตามแนวทางการ     
ประเมิน PISA 
  5.1.4 ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
           5.2.1 สถานศึกษาน าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
                5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
        5.2.3 นักเรียนมีประสบการณ์ และได้รับการเตรียมความพร้อมทางการประเมิน PISA  
        5.2.4 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการประเมินตามสภาพ
จริง เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน PISA  
                5.2.5 ครูสถานศึกษาในสังกัด ที่พัฒนาคุณภาพด้านการวัดและประเมินผลทุกคนมีความรู้ 
ความสามารถสร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด และมาตรฐานตามหลักสูตรตามแนวทางการประเมิน 
PISA  
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
     6.1 ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 45 คน 
     6.2 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 45 คน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  

ในพ้ืนที่ 3 อ าเภอ  1) อ าเภอเมือง  2) อ าเภอพระยืน  และ อ าเภอ บ้านฝาง 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
  1 ตุลาคม 2565- 30 กันยายน 2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.การส่งเสริม พัฒนาเตรียมการประเมิน 
PISAประชุมฯ  ผู้อ านวยการโรงเรียน และ
ครู โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 45 
โรงเรียน 

- / - - 

2. ส่งเสริม พัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้านทักษะคณิตศาสตร์ 
เพ่ือเตรียมการประเมิน PISA 

- / / - 
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กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

3.ครูที่รับผิดชอบการเรียนการสอนด้าน
ทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
จ านวน 45 โรงเรียนๆละ 3 คน 

- / / - 

4.นิเทศติดตาม - / / - 
5.สรุปรายงานโครงการ - - - / 

 
งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด......- ..บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ใน

ประเทศ 
นอกประเทศ 

- - - - - - - 
*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1.ส่งเสริม พัฒนาเตรียมการประเมิน PISA
ประชุมฯ  ผู้อ านวยการโรงเรียน และครู 
โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 45 โรงเรียน 

- - - - 

2. ส่งเสริม พัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนด้านทักษะคณิตศาสตร์ 
เพ่ือเตรียมการประเมิน PISA 

- - - - 

3. ครูที่รับผิดชอบการเรียนการสอนด้าน
ทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
จ านวน 45 โรงเรียนๆละ 3 คน 

- - - - 

4.นิเทศติดตาม - - - - 
5.สรุปรายงานโครงการ - - - - 

รวมรำยไตรมำส - - - - 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด - 
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โครงกำรที่ 16 ช่ือโครงกำร  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างพหุปัญญา  
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ประเด็นพัฒนาการเรียนรู้ ได้เน้น การ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ด้วยการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการเรียนรู้  มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่ใช้
ฐานความรู้และระบบการคิดในลักษณะสหวิทยาการ ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย รวมถึงผู้
มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้มีความสามารถ
พิเศษของพหุปัญญา 
แต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปัญญา การสร้าง
เสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง และนโยบาย
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  ได้เน้นการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความรู้ ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา  โดยเน้นการพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
             จากนโยบายการศึกษาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาให้กับนักเรียน และต่อยอดการเรียนรู้สู่การ
ประกอบอาชีพในอนาคตเป็นสิ่งที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง    
2. วัตถุประสงค์  
       2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถทางพหุปัญญา      
       2.2 เพ่ือเสริมสร้างโรงเรียนต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถทาง      
พหุปัญญา  
       2.3เพ่ือด าเนินการคัดกรองความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาของนักเรียนรายบุคคล โดยระบบ
ส ารวจแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    

3. เป้ำหมำย 
 3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
           1) โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา
ให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
           ๒) มีโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาพหุปัญญา  
 3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
                    นักเรียนร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถทางพหุปัญญา 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  

4.1  ครูผู้สอนพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางพหุปัญญา   
4.2  นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความถนัด ความสนใจตามความสามารถทางพหุปัญญา น าไปสู่

การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต 
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5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ  
  1) ร้อยละของโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถทางพหุปัญญา 
  2) จ านวนโรงรียนต้นแบบการพัฒนาพหุปัญญา 
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
                  โรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 สามารถจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาพหุปัญญาได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ โรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแก่นเขต ๑ 

7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
อ าเภอเมืองขอนแก่น   อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอพระยืน 

8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
เดือน ตุลาคม  2565 –   เดือน กันยายน  2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ /    

2. ประชุมออนไลน์ครูวิชาการ
โรงเรียน 

 /   

3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม  / / / 

4. ประเมินความส าเร็จโครงการ    / 

5.สรุปรายงานโครงการ    / 
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งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 0 บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 

   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.66 

 การนิเทศใช้งบประมาณจากโครงการนิเทศ
บูรณาการ 

        

รวมรำยไตรมำส 0   0  0 0 

รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด   
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โครงกำรที่ 17. ชื่อโครงกำร  พัฒนา 8 จุดเน้นสู่คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท า 
ไม แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปการศึกษาด้านการศึกษา 
ก าหนดให้มี การพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์            
ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียน ทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จ าเป็นของโลก
ในอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย        ใฝ่
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็น พลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา คือ โรงเรียนประถมศึกษาหรือโรงเรียนขยายโอกาส โดยมีสภาพ
ภูมิศาสตร์ที่มีความพร้อมและเหมาะสม มีโรงเรียนเครือข่ายโดยรอบสามารถน านักเรียนมารวม  เพื่อยกระดับ
คุณภาพให้เกิดความม่ันใจต่อชุมชนและผู้ปกครอง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแชร์ทรัพยากรร่วมกัน เป้าหมาย
ส าคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ คือ จะต้องเพ่ิมจ านวนครูให้ครบชั้น ครบวิชาเอก มีจ านวนนักเรียนที่
เหมาะสม มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ของบุคลากร
และชุมชน มีอาคารสถานที่ปลอดภัย มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ระบบอินเตอร์เน็ตที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และทันสมัย เน้น
การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา ลดเหลื่อมล้ า ลดอัตรา การแข่งขัน กรณีเป็นโรงเรียนในพ้ืนที่ห่างไกล ต้องให้
โรงเรียนสามารถด ารงอยู่ได้ โดยมีงบประมาณและอัตราก าลังครูอย่างเหมาะสม  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา 8 จุดเน้น        
สู่คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนคุณภาพชุมชน โดยการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพ          
ให้พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
2. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือพัฒนา 8 จุดเน้น โดยกระบวนการด าเนินการให้โรงเรียนมีความปลอดภัยมากข้ึน พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ จัดอบรมครูและบุคลากรให้มีความรู้ด้านประกันคุณภาพ เข้าใจหลักสูตรฐานสมรรถนะ         
การจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning, STEM การพัฒนาสื่อ รวมทั้งการวัดผลและประเมินผล  

๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นของ
โครงการโรงเรียนคุณภาพชุมชน  

๒.๓ เพ่ือนิเทศ ติดตาม การด าเนินกิจกรรมตามจุดเน้นของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค ์
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้ำหมำยเชิงผลผลิต (Output)  

   ๑) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางด้านการศึกษา นักเรียน โรงเรียนคุณภาพที่เข้าร่วม
โครงการจ านวน 12 โรงเรียน ได้รับการพัฒนาจุดเน้นตามบริบทของพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 

   ๒) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางด้านการศึกษา นักเรียน โรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 51 โรงเรียน เข้าถึงด้านการศึกษา ด้านทรัพยากร ลดความเหลื่อมล้ า 
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 3.3.2 เป้ำหมำยเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
   ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนคุณภาพมีการขับเคลื่อนตามวัตถุประสงค์  เต็มตาม

ศักยภาพ และเกิด 
       ประโยชน์สูงสุด 
   ๒) สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องอย่างม ี
       ประสิทธิภาพ 
   ๓) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นของโครงการ

โรงเรียนคุณภาพ 
   4) นักเรียนได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning  

4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
4.๑  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชน และมีการนิเทศ 

ติดตามเพ่ือพัฒนา 8 จุดเน้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4.2  สถานศึกษา มีแผนงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรมได ้
4.3  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นของโครงการโรงเรียน

คุณภาพชุมชน และมีความรู้ความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพ ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียน
การสอนตามแนว Active Learning, STEM ด้านการพัฒนาสื่อ รวมทั้งด้านการวัดผลและประเมินผล 

4.4  นักเรียนได้รับการพัฒนา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs)  
   5.1 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จเชิงปริมำณ 

      ๑) โรงเรียนคุณภาพชุมชน มีแผนงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชนและสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้ ร้อยละ ๑๐๐  

      ๒)  โรงเรียนคุณภาพชุมชน ได้รับการนิเทศ ติดตามเพ่ือพัฒนา 8 จุดเน้นอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ ร้อยละ ๑๐๐ 

      3) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาตามจุดเน้นของโครงการโรงเรียน
คุณภาพชุมชน และมีความรู้ความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพ ด้านหลักสูตรฐานสมรรถนะ              ด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning, STEM ด้านการพัฒนาสื่อ รวมทั้งด้านการวัดผลและประเมินผล 
ร้อยละ ๑๐๐ 
                4)  ครูกลุ่มเป้าหมายได้รับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง  

     5) นักเรียนได้รับการพัฒนา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning ร้อย
ละ ๑๐๐ 
   5.2 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จเชิงคุณภำพ 

      ๑) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชน และมีการนิเทศ 
ติดตามเพ่ือพัฒนา 8 จุดเน้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
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      2) สถานศึกษา มีแผนงานการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพชุมชน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นรูปธรรมได้และมีการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดหาสื่ออุปกรณ์ ครุภัณฑ์เพียงพอต่อการจัดการศึกษา
และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

      3) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางด้านการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพ ด้าน
หลักสูตรฐานสมรรถนะ ด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning, STEM ด้านการพัฒนาสื่อ 
รวมทั้งด้านการวัดผลและประเมินผล 

      4) นักเรียนได้รับการพัฒนา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จ านวน 51 โรงเรียน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 

ธันวาคม 2565 – กันยายน 2566 
 

กิจกรรมส ำคัญ 
(เขียนเฉพำะกิจกรรมหลักที่ส ำคัญ) 

ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.ประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
         ๑) ยกร่าง แนวทางการขับเคลื่อน
โรงเรียนคุณภาพชุมชน และแผนนิเทศ 
ติดตามเพ่ือพัฒนา 8 จุดเน้นอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
         ๒) ประชุมพิจารณาความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ และ
ความถูกต้องของแนวทาง และแผนนิเทศ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
         ๓) ขออนุมัติแนวทางและแผนนิเทศ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

 
 

 
 

 
 

   

2. พัฒนำ 8 จุดเน้น โดยใช้กระบวนกำร 
PLC กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร โดยใช้พื้นที่
เป็นฐำน 
กิจกรรมที่ 1 : จุดเน้นที่ 1) ความปลอดภัย
ของผู้เรียน สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียน
โรงเรียนคุณภาพอบอุ่น 

    



244 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

กิจกรรมส ำคัญ 
(เขียนเฉพำะกิจกรรมหลักที่ส ำคัญ) 

ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

กิจกรรมที่ 2 : จุดเน้นที่ 2) ระบบประกัน
คุณภาพ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 3 : จุดเน้นที่ 3) หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ การพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะของโรงเรียนคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 4 : จุดเน้นที่ 4) การพัฒนาครู 
การพัฒนาครูมืออาชีพสู่ศตวรรษท่ี 21 ของ
โรงเรียนคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 5 : จุดเน้นที่ 5) การเรียน การ
สอน การพัฒนาในการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ Active Learning  ของโรงเรียน
คุณภาพ 
กิจกรรมที่ 6 : จุดเน้นที่ 6) การวัดและ
ประเมินผลการพัฒนากระบวนการวัดและ
ประเมินผลของโรงเรียนคุณภาพ   ตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
กิจกรรมที่ 7 : จุดเน้นที่7) การนิเทศ ก ากับ 
และติดตาม การนิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ขับเคลื่อน 8 จุดเน้นของโรงเรียน คุณภาพ 
กิจกรรมที่ 8 : จุดเน้นที่ 8) Big Data การ
จัดท าข้อมูล Big Data ของโรงเรียนคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 9 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอผลงาน 8 จุดเน้น
ของโรงเรียนคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 10 : สรุปและรายงานผล            
การพัฒนา 8 จุดเน้นสู่คุณภาพของผู้เรียน 
ของโรงเรียนคุณภาพ 
3.นิเทศ ติดตำมคุณภำพกำรศึกษำ 
         ๑) นิเทศ ติดตามคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุตาม 
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาฯ    
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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กิจกรรมส ำคัญ 
(เขียนเฉพำะกิจกรรมหลักที่ส ำคัญ) 

ระยะเวลำที่จะเริ่มด ำเนินกำร 
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           ๒ )  นิ เทศ  ติ ดตามและพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐาน 
4.รำยงำนผลกำรนิเทศ ติดตำมโรงเรียนใน
สังกัด 
           ๑) ประชุมสะท้อนผลการนิเทศ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
           ๒) สรุปผลการนิเทศ ติดตาม
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

    

5.สรุปรำยงำนโครงกำร     
 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด  -  บำท จ ำแนกตำมแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมำณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
- - - - - - - 
*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค ำชี้แจงกำรใช้งบประมำณ 

(ระบุจ ำนวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมำส 1 ไตรมำส 2 ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1. การจัดท าแผนนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

     

2. นิเทศ ติดตามคุณภาพการศึกษา 
    ๒.๑ การนิเทศ ติดตามนโยบายโครงการ
โรงเรียนคุณภาพชุมชน 
     ๒.๒ การนิเทศเพ่ือพัฒนาการเรียน          
การสอน       

 
 
 
 

 

   
 

3. รายงานผลการนิเทศ ติดตามโรงเรียนใน
สังกัด 

    
 

รวมรำยไตรมำส - - - - 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด - 
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 (7)โครงกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 7 โครงกำร   

โครงกำรที่ 1 ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก                      
ปีการศึกษา 2566 

หลักกำรและเหตุผล ( 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้มีอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย        ผู้ยากไร้ 
ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐ
เพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษา
ทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่
เหมาะสมจากรัฐและมาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย 
และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครองเท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชนประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 12 ที่ก าหนดว่านอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้าน
ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้าง
ความเป็นธรรมในทุกมิติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา กิจกรรมการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ  และการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล  
 ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน และเพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้รับโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นก าลังพัฒนาประเทศชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก  ปีการศึกษา  2566  
 การด าเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี และผู้เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้งช่วยเหลือเด็ก
ตกหล่น เด็กออกกลางคัน และเด็กพิการให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และในปีงบประมาณ 2565 ได้ด าเนินการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวที่แจ้งความประสงค์ขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัวและได้รับอนุญาตจัดการศึกษา จ านวน 8 บ้านเรียน และปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว จ านวน 14 บ้านเรียน ผู้เรียน จ านวน 
16 คน  มีศูนย์การเรียน จ านวน 4 ศูนย์การเรียน มีผู้เรียนทั้งสิ้น จ านวน 339 คน โดยกระบวนการและข้ันตอน
ด าเนินตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก ปีการศึกษา 2566 เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 49 ก าหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง
จัดให้มีอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง และการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคล
อ่ืน การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชนการศึกษาทางเลือกของประชาชนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐและมาตรา 50 บุคคลย่อมมี
เสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ
ย่อมได้รับความคุ้มครองเท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)      พ.ศ.2545 มาตรา 12 ที่
ก าหนดว่านอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสั งคมอ่ืน มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา กิจกรรมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และการ
สื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล แก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและออกจากระบบการศึกษา เป็นการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐและบุคคล เอกชน ชุมชน และองค์กรต่าง  ๆ ที่มีความ
พร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ได้รับ
โอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นก าลังพัฒนาประเทศชาติ  
2. วัตถุประสงค์ (ครอบคลุมด้ ประเมินได้ พยายามลดความเป็นนามธรรม) 
  2.1 เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามมาตรา 12 ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545    
 2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 
        2.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค               
ความเท่าเทียมทางการศึกษา ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทุกคน  
3. เป้ำหมำย 
        3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ผลที่เกิดข้ึนทันที จากการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ) 
    3.1.1 ผู้เรยีนและบ้านเรียนที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือกทุกคน   
       3.1.2 ศูนย์การเรียนทุกแห่ง ที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 
       3.1.3 บ้านเรียนหรือศูนย์การเรียนได้รับการส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
หลากหลาย สนองต่อความต้องการและศักยภาพผู้เรียน 
    3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาว จากโครงการ จุดหมายปลายทาง) 
  1) คุณภาพของผู้เรียนจากการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือกส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
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  2) บ้านเรียนหรือศูนย์การเรียนได้รับการส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
หลากหลาย สนองต่อความต้องการและศักยภาพผู้เรียน 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด (ย้อนไปดูที่วิเคราะห์ความสอดคล้องในส่วนที่ 2 ดูภาพรวมให้ถึงประชาชน/ประเทศ) 
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว โดยบุคคลและองค์กรหน่วยงานมีสิทธิและที่ได้รับอนุญาตใน
การจัดการศึกษา ที่มีศักยภาพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถด าเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถ จัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการ ตามศักยภาพของผู้เรียนได้เต็มที่ นอกเหนือจากการจัด
การศึกษาในระบบ โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีคุณภาพ สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศชาติต่อไป 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPI วัดได้ เช่น จ านวนกิจกรรมที่ท า ความครบถ้วนตามมาตรฐาน เวลา ค่าใช้จ่าย)  

5.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ. 
1)มีกระบวนการและขั้นตอนของกิจกรรมครบถ้วนเป็นไปตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

                2)ศูนย์การเรียน บ้านเรียนและผู้เรียนได้รับอนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามก าหนดเวลา 
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
  - บ้านเรียนและผู้เรียนมีศักยภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ (จะท าโครงการกับใคร เขียนให้ชัดเจน นับจ านวนได้) 
 1) บ้านเรียน จ านวน 14 บ้านเรียน รวมผู้เรียน จ านวน  16 คน  ศูนย์การเรียน จ านวน 4 ศูนย์การ
เรียน และผู้เรียน จ านวน 339 คน  
 2) ผู้ที่สนใจในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว หรือโดยศูนย์การเรียน ที่แจ้งความประสงค์ขอ
อนุญาตจัดการศึกษาประจ าปีการศึกษานั้น ๆ  
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร (ระบุอ าเภอ) 
 1) อ าเภอเมืองขอนแก่น  อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
  เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามอัธยาศัยและ
การศึกษาทางเลือก 

/  /  

2.ประชุมด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก 

 / /  

3.ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม วัดผลและประเมินผล
การเรียนรู้ 

 /  / 

4.สรุปรายงานโครงการ    / 
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งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 7,600 บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้

ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 

1 
สพฐ. อ่ืนๆ 

ระบ*ุ 
ใน

ประเทศ 
นอก

ประเทศ 
       /   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 

4 
ต.ค.-ธ.ค.
64 

ม.ค.-มี.ค.
65 

เม.ย.-มิ.ย.
65 

ก.ค.-ก.ย.
65 

1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามอัธยาศัยและ
การศึกษาทางเลือก 
   -ค่าอาหารว่าง 12 คนx2ครั้งx35
บ./คน 
=  840  บ.   
   -ค่าวัสดุ 1,000 บ. 

 920     920 

2. ลงพ้ืนที่นิเทศ ติดตาม วัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
    - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ 
12 คน x 240 x 2 วัน = 5,760  บ. 

 2,880  2,880 

3.สรุปรายงานโครงการฯ        
รวมรำยไตรมำส  3,800  3,800 

รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 7,600 
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โครงกำรที่ 2 ชื่อโครงกำร    การส่งเสริมการด าเนินงานการรับนักเรียน การส่งเสริมโอกาส           
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2566 

1. หลักกำรและเหตุผล ( 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านที่ 12 ด้าน
การศึกษา กิจกรรมการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย และตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา 2566 เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาถือปฏิบัติและด าเนินการไปในทิ ศทาง
เดียวกัน เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์ 
ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการด าเนินการรับ
นักเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และ
การสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 54  ที่รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่
ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 - 2579 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 มติคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในคราวประชุมครั้งที่ 9/2565 วันที่ 5 กันยายน 2565  
 ดังนั้น เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง การส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่า
เทียมทางการศึกษา เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นก าลังพัฒนาประเทศชาติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานการรับนักเรียน การส่งเสริมโอกาส 
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาปีการศึกษา 2566  
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 ตามการด าเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายจุดเน้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการด าเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ปี 
และผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา และป้องกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั้ง
ช่ วยเหลือเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคัน และเด็กพิการให้กลับ เข้าสู่ ระบบการศึกษา และในปี           
งบประมาณ 2565 ได้ด าเนินการติดตามเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาครบถ้วนเป็นไปตามเป้าหมาย 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินโครงการส่งเสริมการด าเนินงานการ
รับนักเรียน การส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2566   
เพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54  ที่รัฐต้องด าเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ตามเป้าหมายที่ 1 
สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และเป็นการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านที่ 12 ด้านการศึกษา ที่มีกิจกรรมในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย และตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2566 ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน เพ่ือให้ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้เด็กทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษาที่มี
คุณภาพ ผ่านกระบวนการรับนักเรียนที่มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักการด าเนินการรับนักเรียนอย่างปลอดภัย การมีส่วนร่วม การสร้าง
โอกาสที่เป็นธรรม การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างมีประสิทธิผล ให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่
เก็บค่าใช้จ่าย มีกิจกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและออกจากระบบการศึกษา  
2. วัตถุประสงค์ (ได้ ประเมินได้ พยายามลดความเป็นนามธรรม) 
 1.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็กท่ีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ได้เข้ารับการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค     
ความเท่าเทียมทางการศึกษา และกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพทุกคน 
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ผลที่เกิดข้ึนทันที จากการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ) 
  1) เด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้ารับการศึกษาทุกคน 
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  2) เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันได้รับการติดตามและกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาทุกคน 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาว จากโครงการ จุดหมายปลายทาง) 
  1) มีฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักเรียน  
  2) มีแนวทางในการด าเนินการรับนักเรียนและการส่งเสริมโอกาสน าเด็กกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด (ย้อนไปดูที่วิเคราะห์ความสอดคล้องในส่วนที่ 2 ดูภาพรวมให้ถึงประชาชน/ประเทศ) 
 เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  สามารถน าความรู้ไปพัฒนาตนเอง
และพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPI วัดได้ เช่น จ านวนกิจกรรมที่ท า ความครบถ้วนตามมาตรฐาน เวลา ค่าใช้จ่าย)  

4.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ. 
1) โรงเรียนมีข้อมูลประชากรวัยเรียนครบทั้ง 152 โรงเรียน  
                2) นักเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับครบทุกคน  
                3) เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันได้รับการติดตามและน าเข้าสู่ระบบการศึกษาครบทุกคน 
   5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
  1)  โรงเรียนมีคุณภาพและศักยภาพในการบริหารจัดการด้านข้อมูลประชากรวัยเรียน   
  2)  นักเรยีนได้เข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรยีนการสอนที่ส่งเสริมการเรยีนรู ้
  3)  เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันได้รับการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค 
                      และความเท่าเทียมทางการศึกษา และได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ (จะท าโครงการกับใคร เขียนให้ชัดเจน นับจ านวนได้) 
 1) โรงเรียนในสังกัด จ านวน 152 โรงเรียน  
 2) เด็กตาม ทร. 14 ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนในสังกัด ได้เข้าเรียนทุกคน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร (ระบุอ าเภอ) 
 1) อ าเภอเมืองขอนแก่น  อ าเภอบ้านฝาง และอ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
  เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.
65 

ม.ค.-มี.ค.
66 

เม.ย.-มิ.ย.
66 

ก.ค.-ก.ย.
66 

1.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 / /  

2.ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์พา
น้องกลับมาเรียน 

  / / 

3.ลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคัน 

  / / 

6.สรุปรายงานโครงการ    / 

 

งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 12,000 บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
ของ 

หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 
1 

สพฐ. อ่ืนๆ 
ระบ*ุ 

ใน
ประเทศ 

นอก
ประเทศ 

 /  -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 
 

ไตรมาส 2 
 

ไตรมาส 3 
 

ไตรมาส 4 
 

ค.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 -ค่าอาหารว่าง 9 คนx2x35= 630  บ. 
 -ค่าพาหนะคณะกรรมการฯ 6คนx300 
x2 วัน = 3,600 บ.   

 2,115 2,115  

2.ประชุมคณะกรรมการประจ าศูนย์พา
น้องกลับมาเรียน 

-ค่าอาหารว่าง 20 คนx2ครั้งx35 
บ./คน=  1,400  บ.   

  700 700 

3. ลงพ้ืนที่ติดตามเด็กตกหล่นและออก
กลางคัน   

- ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการฯ 
7 คน x 240 x 2 วัน  = 3,360 

  3,360  

4.ปฏิบัติงานล่วงเวลา เพื่อสรุปรายงาน
โครงการฯ  

 -ค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงาน
ล่วงเวลา 9 x4 x 50 บาท =1,800 

   -ค่าวัสดุ 210 บาท  

   2,010 

รวมรำยไตรมำส  2,115 6,175 2,710 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 11,000 
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โครงกำรที่ 3 ชื่อโครงกำร  ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ประจ าปีการศึกษา 2566 
1. หลักกำรและเหตุผล ( 

 ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะ
ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงด าเนินโครงการส่งเสริมและแข่งขันนักเรียนด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ประจ าปี
การศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศ ได้พัฒนาความสามารถ
ทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ขับเคลื่อนผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่การ
พัฒนาและยกระดับความสามารถศักยภาพของผู้เรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล และร่วมกับสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา เข้า
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2566 เพื่อสรรหาและส่งเสริม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อมกับเป็นการสร้างบรรยากาศและเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาทุกสังกัดท่ัวประเทศ สนใจการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มากขึ้น  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานใน
การจัดสอบทั้งสองกิจกรรม ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ประจ าปี
การศึกษา 2566  ในการด าเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมี
จิตสาธารณะ เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติต่อไป  
 การด าเนินการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่ พ.ศ.2560 ประเด็นการพิจารณาผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ  และในปีงบประมาณ 2566 ได้ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษโดยการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
และการแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีนักเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมการ
สอบแข่งขันท้ังสองโครงการ และมีนักเรียนที่ผ่านการสอบได้รับรางวัลและเข้ารับการอบรมด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะเพ่ือการเข้าร่วมแข่งขันในระดับสากลต่อไป 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ เพ่ือให้เป็นไปและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ตามเป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ได้
ก าหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่  21  และเสริมสร้าง
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ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 และการตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้าน
วิชาการแก่ผู้เรียนที่เข้าสอบแข่งขันให้มีทักษะและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาประเทศต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ (ครอบคลุมตัวชี้วัด วัดได้ ประเมินได้ พยายามลดความเป็นนามธรรม) 
 2.1 เพ่ือเสริมสร้างอัจฉริยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน 
 2.2 เพ่ือเปิดโอกาสผู้เรียนได้มีทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหาและมีความสามารถทาง
วิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกและเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนมีความสนใจ
ในการเป็นนักคณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ 

2.3 เพ่ือใช้กระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติเป็นสื่อกลางสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย
เท่าทันมาตรฐานสากล 

3. เป้ำหมำย 
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) (ผลที่เกิดข้ึนทันที จากการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ) 

3.1.1 นักเรียนที่สมัครสอบแข่งขันมาท าการสอบทุกคน  
3.1.2 นักเรียนที่เข้าแข่งขันสอบผ่านรอบท่ี 1 และเข้าสอบในรอบที่ 2  

3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาว จากโครงการ จุดหมายปลายทาง) 
    3.2.1 นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความถนัดและตามความสามารถของตนเอง 
  3.2.2 ผู้เรียนที่มีศักยภาพได้รับโอกาสเก้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ 

       3.2.3 นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความสามารถทางวิชาการ
เต็มตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกและเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็นนัก
คณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด (ย้อนไปดูที่วิเคราะห์ความสอดคล้องในส่วนที่ 2 ดูภาพรวมให้ถึงประชาชน/ประเทศ) 
 1) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจน าไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 
 2) นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พร้อม
กับได้แสดงความรู้ความสามารถได้เต็มศักยภาพอย่างเต็มที่ นักเรียนมีความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับ  
ที่สูงต่อไปเป็นก าลังพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPI วัดได้ เช่น จ านวนกิจกรรมที่ท า ความครบถ้วนตามมาตรฐาน เวลา ค่าใช้จ่าย)  

5.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ. 
1) ด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนของกิจกรรมตามมาตรฐานการสอบแข่งขัน 
2) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 และสังกัดอ่ืน 
3) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – 3 ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 และสังกัด

หน่วยงานที่จัดการศึกษาอ่ืน    
5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
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  1) นักเรียนมีทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรม  
         2) ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
                 3) นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแก้ปัญหา มีความสามารถทางวิชาการเต็ม 
ตามศักยภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลกและเป็นการสร้างเจตคติท่ีดีให้นักเรียนมีความสนใจในการเป็นนัก
คณิตศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์ (จะท าโครงการกับใคร เขียนให้ชัดเจน นับจ านวนได้) 
 1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 และสังกัดอ่ืนที่เข้า
สอบแข่งขันทุกคน  
 2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 – 3 ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 และสังกัดหน่วยงาน
ที่จัดการศึกษาอ่ืน ที่เข้าสอบแข่งขันทุกคน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร (ระบุอ าเภอ) 
 1) อ าเภอเมืองขอนแก่น  
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
  เริ่มต้นเดือนตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
  1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ  
  1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

/ 
 
 
/ 

   

2.จัดสอบแข่งขัน 
  2.1 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ รอบแรก 
  2.2 จัดสอบแข่งขันทางวิชาการ
ระดับประเทศ  
  2.3 จัดสอบแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบแรก 
  2.4 จัดสอบแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบสอง 

  
/ 
 
 
 
/ 

 
 
 
/ 
 
 
 
/ 
 

 

6.สรุปรายงานโครงการ    / 
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งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 136,000 บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
       / / -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น  

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.65 เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 
1.ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
สอบแข่งขันทางวิชาการ  
-ค่าอาหารว่าง 80x2x35   = 5,600 

 5,600     

2.ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสอบ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  
-ค่าอาหารว่าง 80x2x35 = 5,600 

 5,600   

3.จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ รอบแรก 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ 80x300 
-ค่าจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบ 30,000 บาท  

  54,000  

4.จัดสอบแข่งขันทางวิชาการระดับ
นานาชาติ รอบระดับประเทศ 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ  
   50 คน x 300 = 15,000 บาท 

  15,000  

5.จัดสอบแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบแรก 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 50x700 

  35,000  

6.จัดสอบแข่งขันพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบสอง 
-ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 30x700 

  21,000  

7.สรุปรายงานโครงการฯ        
รวมรำยไตรมำส  11,200 125,000  

รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 136,200 
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โครงกำรที่ 4 ชื่อโครงกำร   สภานักเรียน 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ 

            นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ 
ตามาตรการสภานักเรียนอย่างเคร่งครัดเพ่ือพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้แนวทางประชาธิปไตย เคารพกฎ กิตกา และ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยประเด็นที่ส าคัญสรุปคือ การส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก การส่งเสริมการมี
จิตอาสา เพ่ือสร่างสังคมแห่งความสุข การส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่างปลอม การส่งเสริมแนวทาง
ป้องกันความรุนแรงจากการ Bully  
                        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโครงการสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในกระบวนการท างาน
ของโรงเรียนผ่านกิจกรรมสภานักเรียน  เครารพกฎ กติกา มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดีอยู่ในสังคมอย่าง 
มีความสุขเพ่ือต่อยอดการด าเนินงานและพัฒนาสภานักเรียนให้เกิดประโยชน์จึงวางแผนงานสภานักเรียน 
ในโรงเรียนขึ้น  

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ตอบสนองนโยบายของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้ แนวทางประชาธิปไตย เคารพ
กติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตลอดทั้งสภานักเรียนให้เข้มแข็ง โดย
ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนต้องมีโครงการสภานักเรียน ดังนั้นผู้บริหารและครูในสังกัดต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจการด าเนินงานของสภานักเรียนในโรงเรียน พร้อมให้การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน 
ทุกรูปแบบ ตามเจตนารมณ์ข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจ าปี 2563 ทั้ง 4 ข้อ คือการเลิกใช้
ถุงพลาสติก ส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนเบ่งปันข่าวปลอม 
(Fake news) และการส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully (ความขัดแย้งที่ไม่ลงรอยกัน) 
2. วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ทุกโรงเรียนในสังกัดด าเนินการกิจกรรมสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 2.1 บทบาทของสภานักเรียนของโรงเรียนสังกัด ส่งเสริมแนวทางตามเจตนารมณ์ข้อคิดเห็น

สภานักเรียนระดับประเทศประจ าปี 2560 ทั้ง 4 ข้อ (เลิกใช้ถุงพลาสติก/จิตอาสา/รู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม/
ป้องกัน    ความรุนแรงจากการ (Bully) อย่างเป็นรูปธรรม 

 2.2 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุ่น เสริมสร้างโครงการสภานักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 2.3 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดมีการรายงานผลกิจกรรมของสภานักเรียน อย่างเป็น

ระบบมีประสิทธิภาพ 
 3. เป้ำหมำยโครงกำร 

3.1 โรงเรียนในสังกัดส่งเสริมการปฏิบัติงานของสภานักเรียนในการเป็นผู้น าร่วมกิจกรรม 
ตามที่ก าหนด 

 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจ าปี 2563 ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม มีการประเมินผลและรายงานอย่างเป็นระบบทั้ง 4 ข้อ ในระดับสถานศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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 3.3 ติดตามแนะน า ก ากับ การด าเนินการตามโครงการสภานักเรียน โดยเน้นกิจกรรมการเป็น
ผู้น าของนักเรียนตามข้อคิดเห็นสภานักเรียน 
4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

4.1 ผลผลิต (Output) 
โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานของสภานักเรียนในโรงเรียน พร้อมให้การส่งเสริม 

สนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียนทุกรูปแบบ ตามเจตนารมณ์ข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจ าปี 
2563 ทั้ง 4 ข้อ คือการเลิกใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมการมีจิตอาสาเพ่ือสร้างสังคมแห่งความสุข ส่งเสริมให้เด็กไทย
รู้ทันก่อนเบ่งปันข่าวปลอม (Fake news) และการส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully (ความ
ขัดแย้งที่ไม่ลงรอยกัน) 

   4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีสภานักเรียน และร่วมเจตนารมณ์ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ  

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
  5.1 เชิงปริมำณ 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต 1 จ านวน 152 โรงเรียน  และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

  5.2 เชิงคุณภำพ 
โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนที่แสดงเจตนารมณ์สภานักเรียนในเรียนรู้แนวทางประชาธิปไตย เคาพกฏ
กติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตามข้อสรุปความเห็นประชุมสภานักเรียนระดับประเทศ 4 ข้อ คือ 
คือการเลิกใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมการมีจิตอาสาเพ่ือสร้างสังคมแห่งความสุข ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อน
เบ่งปันข่าวปลอม (Fake news) และการส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุนแรงจากการ Bully (ความ
ขัดแย้งที่ไม่ลงรอยกัน) 

6. ผลที่คำดว่ำจะเกิด          
 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการจัดตั้งสภานักเรียนทุกโรงเรียน  

7. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  มิถุนายน – สิงหาคม 2566  
8. พื้นที่กำรด ำเนินกำร สพป.ขอนแก่น เขต 1 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงหวัดขอนแก่น 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.เสนอขออนุมัติโครงการ   /  
2.ประสานวิทยากร   /  
3.แต่งตั้งคณะท างาน   /  
3.แจ้งโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในสังกัดเข้าร่วมโครงการ 

  /  

5.สรุปรายงานโครงการ   /  
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งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 20,045 บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 

/  
 

 -   - 

 
 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.

65 
เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.65 

-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
ด าเนินการอบรมครูผู้รับผิดชอบสภา
นักเรียน 1 คน และนักเรียน ม.1-3 
โรงเรียนละ 2 คน  รวม 3 คนจ านวน 43 
โรงเรียนรวมเป็น 129 คน และเจ้าหน้าที่
จัดอบรม 14 คน รวมทั้งสิ้น 143 คน  

    
(129 + 14 
143คนX115 
บาท=  16,445 
บาท 

-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก     3,600 
(6 ชม. x 600 
บาท) 

รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 20,045 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



262 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

โครงกำรที่ 5 ชื่อโครงกำร   “สร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน” 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 

ในสภาพปัจจุบัน  ปัญหาการรับรู้ในด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ 
ประเด็นในเรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนในภาคประชาชนยังประสบปัญหาความเข้าใจที่ถูกต้องและยังขยาย
องค์ความรู้ที่ชัดเจนในวงที่จ ากัด จึงท าให้เป็นสาเหตุหนึ่งในการขับเคลื่อนเป็นไปได้ช้าและมีอุปสรรคปัญหา 
ดังนั้น  การให้การศึกษาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและความตระหนักต่อการได้ด าเนินกิจกรรมด้านการผลิตและ
บริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อสาธารณชนทั่วไป และเปิดกว้างการรับรู้ในการพัฒนาสู่การเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้ประโยชน์ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีพันธกิจหลักในการสร้างประชากรหรือคนที่มีคุณภาพ
จากการศึกษาให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่น กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 5 การเติบโตคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตส านึกอย่ างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคให้ค านึงถึงทรัพยากรเพ่ือคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพและ
มีจิตสาธารณะ สู่ที่บ้านและชุมชนจึงมีความส าคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขับเคลื่อน
แผน นโยบายและยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางให้ประสบความส าเร็จ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้ด าเนินการด้านการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินการตามนโยบาย
และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม น าไปปฏิบัติ
ใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
การน าขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพ่ือลดปริมาณขยะและมีการส่งเสริมคัดแยกขยะในชุมชน
เพ่ือลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน  การบูรณาการเรื่องการจัดการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมและการ
น าขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการ
ขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน  เรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ และตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
2. วัตถุประสงค ์

1. ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดด าเนินการตามนโยบายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ความรู้ ที่ถูกต้อง 
และสร้างจิตส านึกการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนน าไปปฏิบัติใช้
ที่บ้านและชุมชน   

2. เพ่ือส่งเสริมและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนการรู้จักคัดแยกขยะ การน าขยะมาใช้ 
ประโยชน์ สร้างผลิตภัณฑ์ให้มีรายได้เสริม เพ่ือลดปริมาณขยะคาร์บอนที่โรงเรียนและชุมชน 
3.  เป้ำหมำยโครงกำร 

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต 1 จ านวน 152 โรงเรียน  
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 3.1  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
3.1.1 ผลผลิต (Output) 
โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  นักเรียน  ครู  ชุมชน  

ผู้ปกครอง ได้น าความรู้มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ 
การลดใช้พลังงานด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการได้เป็นผลส าเร็จและน าไปใช้ประโยชน์ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน และชุมชน  

   3.1.2   ผลลัพธ์ (Outcome) 
     โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้การมี

สมรรถนะและผลิตสื่อการเรียนการสอนตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ  ขยะพลาสติก การ “เลือก ลด 
ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนและชุมชน รวมถึงการผลิตและคัดเลือกผลงานของ
โรงเรียนที่ควรแก่การเผยแพร่ขยายผล 

4.   ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
    4.1.1   เชิงปริมำณ 
            โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกขอนแก่น เขต 1 จ านวน 152  โรงเรียน   
     4.1.2  เชิงคุณภำพ 

โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) นักเรียน ครู ชุมชน ผู้ปกครอง  
ได้น าความรู้มาใชเ้พ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน น าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวติประจ าวัน 
และชุมชน  
5.   ผลท่ีคำดว่ำจะเกิด         

 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอน การจัดท าแผนการเรียนรู้การมีสมรรถนะ  
และผลิตสื่อการตามบริบทที่สนับสนุนการจัดการขยะ ขยะพลาสติก การ “คัดแยก เลือก ลด ใช้” วัสดุอุปกรณ์อย่าง
คุ้มค่าเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนและชุมชน และมีนวัตกรรมการจัดการขยายผลให้ยั่งยืน 
6. กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
     นักเรียนและบุคลากรในสังกัดทุกโรงเรียน 

6. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  มิถุนายน – กันยายน  2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.

66 
เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.

66 
1.เสนอขออนุมัติโครงการ   /  
2.ประสานวิทยากร   /  
3.แต่งตั้งคณะท างาน    / 
3.แจ้งโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ    / 
5.สรุปรายงานโครงการ     

 
 

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด  22,690 บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
/ 

 
  -   - 

 
2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 

กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 
(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค.64 ม.ค.-มี.ค.

65 
เม.ย.-มิ.ย.65 ก.ค.-ก.ย.

65 
-ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง 
ด าเนินการอบรมครูผู้รับผิดชอบ เรื่อง
สิ่งแวดล้อม จ านวน 152 โรงเรียน ๆ ละ 1 
คน เจ้าหน้าที่จัดอบรม 14 คน  

    
(152 + 
14 =บาท  
x 115 คน) 
19,090 

-ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก 
จากส านักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ขอนแก่น 1  คน 

   3,600 
(6 ชม. x 
600 บาท) 

    22,690 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 22,690 
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โครงกำรที่ 6 ชื่อโครงกำร  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี 2566 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
   ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561  - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน 
ส าหรับเด็กวัยเรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง 
และประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการต ระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่ หลากหลาย 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และ
เปิดกว้าง ในเรื่องของระบบการ บริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ และสิ่งที่
เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง  (Thailand Education Eco – System :  TE2S) 
การศึกษาที่เข้าใจอุปทาน (Supply) และตอบโจทย์อุปสงค์ (Demand)  
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561  - 2580) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  โดยเฉพาะ
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  (Big Rock)  ที่มีความส าคัญ
เร่งด่วน  และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยเฉพาะด้านความปลอดภัยที่จะต้องพัฒนากลไก รูปแบบ   มาตรการ  แนวทางการ
ป้องกัน  แก้ไขปัญหา และการดูแลช่วยเหลือฟ้ืนฟู ด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และ 
สถานศึกษา จากภัยยาเสพติด ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่
ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า ในการนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใน
ฐานะเป็นหน่วยงานในขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการการป้องกันภัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2566 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด 
ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันภัยยาเสพติดผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด มีภูมิคุ้มกันภัย
เกี่ยวกับยาเสพติด  สามารถเป็นแกนน าในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันภัยยาเสพติดและอบายมุขให้กับนักเรียนและเยาวชนวัยเสี่ยงด้วย
หลักคูณธรรม ให้ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักวิธีปฏิเสธและป้องกันตนเอง เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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 2.3 เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่และสามารถบูรณา
การเนื้อหาในชั้นเรียนให้นักเรียนทุกระดับชั้น 
 2.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาในสังกัดในการด าเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (NIPA และ CATAS)  
 2.5 เพ่ือสร้างองค์ความรู้เรื่องยาเสพติดตามกรอบ คู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” เช่น ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด การปฏิเสธอบายมุขและยาเสพติด การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการวางแผน
การศึกษาต่อ 
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
  1) ครูวิทยากรพ่ีเลี้ยง 44 คน และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.
ขอนแกน่ เขต 1 จ านวน 44 โรงเรียนๆ ละ 8 คน รวมจ านวนนักเรียน  352 คน วิทยากร 35 เจ้าหน้าที่ 9 คน  
ผ่านกิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 
  2) ครูจ านวน 44 คน และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 จ านวน 44 โรงเรียนๆ ละ 5 คน รวมจ านวนนักเรียน 220 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน รวมทั้งหมด 273 คน 
ผ่านกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด 
  3) ครูทุกโรงเรียน จ านวนครู 152 คน และเจ้าหน้าที่ 9 คน ในสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 1 
ผ่านกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่  
  4) ครูทุกโรงเรียนๆ ละ 1 คน จ านวน 152 คน และเจ้าหน้าที่ จ านวน  9 คน ในสังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 ผ่านกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
  5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,846 คน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ผ่าน
กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1) นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดมีทักษะในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งเป็นแกนน าในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาไม่มีหรือลดลง 
  2) นักเรียนแกนน าที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการเป็นแกนน าสร้าง
ภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดและมีทักษะชีวิต รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ปรับเจตคติให้เป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อนในสังคม สามารถด ารงตนอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  3) นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ที่ได้จากการบรูณาการจัดการเรียนในสอนในทุกระดับชั้น 
  4) ทุกโรงเรียนในสังกัดด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
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  5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,846 คน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 น าองค์
ความรู้เรื่องยาเสพติดตามกรอบ คู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” เช่น ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับยาเสพติด การ
ปฏิเสธอบายมุขและยาเสพติด การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการวางแผนการศึกษาต่อ 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
  1) ลูกเสือที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มี
ภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด สามารถเป็นแกนน าและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา       
  2) ครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและ
อบายมุขมากยิ่งขึ้น ได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต รู้จักวิธีการปฏิเสธ การป้องกันตนเองดีขึ้น เป็นคนดี มีศีลธรรม 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
  3) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และน าความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกระดับชั้นในโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ การ
ป้องกันตนเอง จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างปลอดภัยจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ 
  4) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้องและข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
  5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,846 คน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1          
มีความรู้เรื่องยาเสพติดตามกรอบ คู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด 
การปฏิเสธอบายมุขและยาเสพติด การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการวางแผนการศึกษาต่อ 

5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ    

1) ร้อยละ ๘๐ ของลูกเสือที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการอบรมตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด กระทรวงศึกษาธิการ 
  2) นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด โรงเรียนละ 5 คน จ านวน 44 โรงเรียน รวม ๒๒๐ คน ครู 44 คน 
รวม 264 คน 
  3) ครูทุกโรงเรียนในสังกัด (การสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชนไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่)โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 156 คน และเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  10 คน รวม 166 คน 
  4) ครูทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน จ านวน 156 คน และเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง จ านวน  
10 คน รวม 166 คน 
  5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,846 คน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 มี
ความรู้เรื่องยาเสพติดตามกรอบ คู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด”  
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5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
   1) ลูกเสือที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มีภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด สามารถเป็นแกนน าและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา    
   2) นักเรียนแกนน าที่ผ่านการฝึกอบรม มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ในการเป็นแกนน า
สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดและมีทักษะชีวิต รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด ปรับเจตคติให้เป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่สร้างความเดือดร้อนในสังคม สามารถด ารงตนอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   3) ครูที่เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักเรียนทุก
ระดับชั้นได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้ 
   4) ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างถูกต้องและข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
   5) นักเรียนมีความรู้เรื่องยาเสพติดตามกรอบ คู่มือ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” 
เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด การปฏิเสธอบายมุขและยาเสพติด การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ
การวางแผนการศึกษาต่อ 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
  1) ครูวิทยากรพ่ีเลี้ยง 44 คน และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 จ านวน 44 โรงเรียนๆ ละ 8 คน รวมจ านวนนักเรียน  352 คน วิทยากร 35 เจ้าหน้าที่ 9 คน   
  2) ครูจ านวน 44 คน และนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น 
เขต 1 จ านวน 44 โรงเรียนๆ ละ 5 คน รวมจ านวนนักเรียน 220 คน เจ้าหน้าที่ 9 คน รวมทั้งหมด 273 คน  
  3) ครูทุกโรงเรียน จ านวนครู 152 คน และเจ้าหน้าที่ 9 คน ในสังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 1  
  4) ครูทุกโรงเรียนๆ ละ 1 คน จ านวน 152 คน และเจ้าหน้าที่ จ านวน  9 คน ในสังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 
  5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 2,846 คน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1  
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
 อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง อ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
เมษายน -  สิงหาคม 2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1. กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด    / 
2. กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน 
ป้องกันยาเสพติด 

   / 

3.กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชน
ไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

   / 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาในสังกัดใน
การด าเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (NIPA และ CATAS) ( งบที่
ใส่มาจากงบระบบดูแลฯ ผ่าน zoom) 

   / 

5.กิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา (บูรณา
การกับ ปปส ภาค 4 งบที่ใส่มาจากงบ
ระบบดูแลฯ) 

 / / / 

 
งบประมำณ 

 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด...........278,600.............................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
27,600 

 
251,000  -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.กิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติด 
   -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง
เดิม 445 คน x 60 บาท x 7 มื้อ 

    
186,000  

 
2.กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน 
ป้องกันยาเสพติด 
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (220 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
 - ค่าตอบแทนวิทยากร (12 ชั่วโมง x 
600) บาท)  

   32,800 
 

7,200 

3. กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันภัยให้เยาวชน
ไทยรู้เท่าทันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (160 คน x 150 บาท x 1 วัน) 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชั่วโมง x 600 
บาท) 

   24000 
 

3600 

6. เพ่ิมประสิทธิภาพสถานศึกษาในสังกัดใน
การด าเนินงานผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา (NIPA และ CATAS) ( งบที่
ใส่มาจากงบระบบดูแลฯ ผ่าน zoom)  
- ค่าตอบแทนวิทยากร (6 ชั่วโมง x 600) 

   3,600 

5.ค่าเบี้ยเลี้ยง (30 วัน x 240) 
 
- ค่าตอบแทนวิทยากร (24 ชั่วโมง x 600 
บาท) 

   7200 
 

14200 

รวมรำยไตรมำส     
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 278,600 
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โครงกำรที่ 7 ชื่อโครงกำร  แนะแนวโลกอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท า ประจ าปีการศึกษา 2565 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
   ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561  - 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็น
คนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่ บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 ด้านการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต ที่ก าหนดให้มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนา สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีสมวัยทุกด้าน 
ส าหรับเด็กวัยเรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถ้วน รู้จักคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง 
และประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการเรียนรู้ การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และการต ระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่ หลากหลาย 
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และ
เปิดกว้าง ในเรื่องของระบบการ บริหารจัดการและการพัฒนาก าลังคน ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ และสิ่งที่
เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษายกก าลังสอง  (Thailand Education Eco – System :  TE2S)
การศึกษาที่เข้าใจอุปทาน (Supply) และตอบโจทย์อุปสงค์ (Demand)  
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงนโยบายด้านการศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนส าคัญยิ่งในการ
พัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในทุกด้าน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561  - 2580) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการและแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  โดยเฉพาะ
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  (Big Rock)  ที่มีความส าคัญ
เร่งด่วน  และสามารถด าเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงปี พ.ศ. 2564 - 2565 ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 โดยเฉพาะด้านโอกาสเพ่ือสร้างระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษา
ภาคบังคับ (ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน (เด็ก
อายุ 6 – 14 ปี) เข้ารับการศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับและได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพ ตามความถนัด
และมีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ มี
คุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และที่ส าคัญคือการให้เด็กทุกคน เข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือได้ รับ
การศึกษาจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความรู้ในทุกระดับ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่ 
จ าเป็น  น าไปสู่ การศึกษาเพ่ืออาชีพ  โดยเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการนี้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ในฐานะเป็นหน่วยงานในขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว จึงได้
จัดท าโครงการ แนะแนวโลกอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อและมีงานท า ประจ าปีการศึกษา 2565 
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2. วัตถุประสงค์  
 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจในการ          
เลือกอาชีพ สามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท า และมีรายได้ระหว่างเรียน โดยให้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับ
นักเรียนและโรงเรียน 
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จ านวน 44 แห่ง ๆ 2 คน 2 รุ่น 
นักเรียนจ านวน 88 คน ครู 44 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน รวม 140 คน ผ่านกิจกรรมแนะแนวโลกอาชีพเพ่ือ
การศึกษาต่อและมีงานท า 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีความตระหนักและสามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมี
งานท า และมีรายได้ระหว่างเรียนมีความรู้และเพ่ิมประสบการณ์ในการเลือกอาชีพและเพ่ือให้ครูแนะแนวได้
ตระหนักและหาแนวทางในการแนะแนวนักเรียนให้เลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท าที่เหมาะสมกับนักเรียนและ
โรงเรียน 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
  นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวโลกอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อ
และมีงานท า มีความรู้และสามารถเลือกศึกษาต่อหรืออาชีพที่สนใจและมีรายได้ในระหว่างเรียนและเลือก
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ   
   5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 88 คน ครู 44 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน รวม 140 คน มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ เลือกศึกษาต่อหรืออาชีพ สามารถเลือกศึกษาต่อหรืออาชีพเพ่ือการมีงานท า และมี
รายได้ระหว่างเรียน โดยให้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนทุกคน    
 5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนจ านวน 88 คน มีความรู้ ความเข้าใจในการ เลือกอาชีพ 
สามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานท า และมีรายได้ระหว่างเรียน โดยให้เลือกอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนและ
โรงเรียน 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
 .นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 88 คน ครู 44 คน เจ้าหน้าที่ 8 คน รวม 140 คน  
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร 
 อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง อ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
          ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
 

กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

แนะแนวโลกอาชีพเพ่ือการศึกษาต่อและมี
งานท า 

 /   

 
 

งบประมำณ 
 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด.........21,000..........................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
 
21,000 
 

  -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 

 

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อง
เดิม 150 บาท x 140 คน = 21,000 บ. 

 21,000   

รวมรำยไตรมำส  21,000   
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 21,000 

 
 
 
 
 
 
 



274 

 

เอกสารกลุ่มนโยบายและแผนเล่มท่ี ๒/2๕๖๖ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

(8)โครงกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 1 โครงกำร 
ชื่อโครงกำร  ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 

  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
จัดท าและเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายในเดือน
สุดท้ายของปีงบประมาณและตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐด้านการปฏิบัติงานเรื่อง
การวางแผนการตรวจสอบก าหนดให้จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน โดยน าผลการประเมินความเสี่ยงมาใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการตรวจสอบประจ าปี  ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญท่ีจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบการด าเนินการตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการด าเนินงาน (Operational) ด้านการบริหารจัดการ(Management) ด้าน
การเงินบัญชี (Financial)  ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งและมติ
คณะรัฐมนตรี (Compliance)  ตลอดจนสอบทานระบบการควบคุมภายในของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น  เขต  1 และโรงเรียนในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และให้ค าปรึกษา  แนะน า  ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ  การปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี  การปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  และระบบการควบคุมภายในแก่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 หน่วยรับตรวจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงให้ค าปรึกษา  แนะน าการ
ปฏิบัติงานผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน  การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  และพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานและจรรยาบรรณการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  ทั้งนี้  เพื่อสนับสนุนภารกิจของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้บรรลุ  ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งด้านการตรวจสอบภายใน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถด าเนินการตรวจสอบได้ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนในสังกัดมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น      
  การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  หน่วยตรวจสอบ
ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 ได้วางแผนการตรวจสอบตามผลการประเมิน
ความเสี่ยง  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากขอนแก่น    เขต 1 รวมทั้ง ครอบคลุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
โดยยึดหลักตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณการตรวจสอบภายในส าหรับ
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หน่วยงานของรัฐ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ตลอดจน  ก ากับ  ติดตาม  การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ
ภายในให้สามารถปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดภายใต้
จ านวนบุคลากรและทรัพยากรที่มีจ ากัด     
2. วัตถุประสงค์  

 2.1  เพ่ือให้กิจกรรมการตรวจสอบบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการ
ด าเนินงาน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  และโรงเรียนในสังกัด ให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  
และโรงเรียน  ในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ  ค าสั่ง  มติคณะรัฐมนตรี
และแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 2.3  เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  
1 และโรงเรียนในสังกัด  การให้ค าปรึกษาที่เพ่ิมคุณค่าในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข  การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัด 
 2.4  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ด้าน
การเงินบัญชี และพัสดุของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  สามารถสนับสนุนการบริหารงานทางการเงินการบัญชี
และพัสดุของโรงเรียนให้มีระบบควบคุมการปฏิบัติงานที่เหมาะสม  รัดกุมและปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)  

1) ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับ
ตรวจเสนอแนะ  การปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม  และการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

2) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน  รวมทั้งข้อก าหนดอ่ืนของหน่วยงานของรัฐ 

    3) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลการด าเนินงานและการเงินการคลัง 
4) ตรวจสอบระบบการดูแลรักษา  และความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจให้มี

ความเหมาะสมกับประเภทของทรัพย์สินนั้น 
    5) วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
1) ท าให้เกิดกระบวนการก ากับดูแลที่ดีและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานป้องกันการประพฤติ

มิชอบหรือ  การทุจริต และเป็นการลดความเสียงที่อาจเกิดข้ึนจนท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
2) ท าให้เกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้ได้ข้อมูลหรือรายงาน

ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพ้ืนฐานหลักความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
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3) ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานขององค์กร 
4) ท าให้เกิดการจัดสรรใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม 
5) ให้สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  ของการประพฤติมิชอบหรือการทุจริตในองค์กร ลดโอกาส  

ความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด - 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ  
   5.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 

        1)  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต  1  สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี  ในระบบ New  GFMIS  เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

2) สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  20  โรงเรียน  สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี 
การพัสดุ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

3) สถานศึกษาในสังกัด จ านวน  10 โรงเรียน  สามารถด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   
เขต  1 เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 

4) สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) ของสถานศึกษา
ในสังกัด จ านวน 152 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้   

5)  ผู้ตรวจสอบภายใน  สพป.ขอนแก่น  เขต  1  จ านวน  1  คน มีความรู้ ความเข้าใจภารกิจ 
งานตรวจสอบภายใน  สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้ส าเร็จลุล่วง  และปฏิบัติงานแทนกันได้  
   5.2 ตัวชี้วัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 

        1)  ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต  1  สามารถปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี  ในระบบ New  GFMIS  เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  100 

2 ) สถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่งและ มติคณะรัฐมนตรี  ที่เก่ียวข้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

3) สถานศึกษาในสังกัด  จ านวน  10  โรงเรียน  สามารถด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น    
เขต  1 เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ค าสั่งและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  100 

4) สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี)  ของสถานศึกษาใน
สังกัด จ านวน 152 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ร้อยละ  80   

5) ผู้ตรวจสอบภายใน  สพป.ขอนแก่น  เขต  1  ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจภารกิจงาน
ตรวจสอบภายใน  สามารถปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบได้ส าเร็จลุล่วง  และปฏิบัติงานแทนกันได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
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6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
    6.1  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  จ านวน  10  คน 
    6.2  โรงเรียนในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  จ านวน  30  แห่ง 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
    -อ าเภอเมืองขอนแก่น  อ าเภอบ้านฝาง  อ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร  
    -ตุลาคม  2565-30 กันยายน  2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1.ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัด (ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี) 

/ / / / 

2.ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน      
การบัญชีในระบบ New  GFMIS  Thai   
และให้ค าปรึกษาแนะน าด้านการเงิน         
การบัญชี  ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1.การเงิน การบัญชี ในระบบ New GFMIS 
Thai ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ.2560  และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
 และการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560  
3.หลักฐานการจ่าย (อย่างน้อย 2 เดือน 
นอกเหนือจากหลักฐานการตรวจสอบ 
การเงินการบัญชี) 

- / / / 

3. โครงการให้ความรู้และแนะน าการ
ปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของ  
 โรงเรียน  ในเรื่องดังต่อไปนี้  

/ / / - 
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กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

1.  การเงิน  การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด
(ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ  
10 ประเด็น) 
2.  การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.
2560 
3.  หลักฐานการจ่าย 
4.  การด าเนินงานโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
5.  การด าเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา 
6.  การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
 7.  เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
4. -ติดตาม  ตรวจสอบ  รวมทั้งให้
ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียน 
ในสังกัด  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1.  การเงิน  การบัญชีของโรงเรียนในสังกัด
(ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ  
10 ประเด็น) 
2.  การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560  และ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 
3.  ตรวจสอบหลักฐานการจ่าย 
-ติดตาม  ตรวจสอบ  รวมทั้งให้ค าปรึกษา
แนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียน 
ในสังกัด  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
4.  ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

- / / / 
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กิจกรรมส าคัญ 
(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 

ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 
ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
5.  ตรวจสอบการด าเนินงานเงินรายได้
สถานศึกษา 
6.  ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน 
 7.  เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
5.งานตรวจสอบที่บูรณาการร่วมกับผู้ตรวจ
สอบภายใน สพฐ. 
-ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566  ของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน  
10  โรงเรียน  ประกอบด้วย 
1.  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 120-
719 คน  จ านวน  5  แห่ง 
2.  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่  720  
คนข้ึน  จ านวน  5  แห่ง 

- / / / 

 
งบประมำณ 

1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด  33,000.-   บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 
แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 
หน่วยงาน 

เงินกู้ อ่ืนๆ 
สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 

33,000.- 
 

- - - - - - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1. ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัด (ตามนโยบาย
คณะรัฐมนตรี) 

- - - - 

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน  
การบัญชีในระบบ New  GFMIS  Thai   

- - - - 

3. . โครงการให้ความรู้และแนะน าการ
ปฎิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุของ
โรงเรียนในสังกัด  -ค่าเบี้ยเลี้ยง  2 คน
(240x2)x10วัน 

- 4,800 - - 

4. ติดตาม  ตรวจสอบภายใน  รวมทั้งให้
ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติงานแก่โรงเรียน  
เกี่ยวกับการเงิน  การบัญชีและพัสดุ 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง  จ านวน  3  คน  
(240x3)x30วัน 

- 10,200 - 10,800 

5.โครงการตรวจสอบการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน  ประจ าปี
งบประมาณ 
พ.ศ.2566  ของโรงเรียนในสังกัด  จ านวน 
3 คน 
(240x3)x10 

- - 7,200 - 

รวมรำยไตรมำส - 15,000 7,200 10,800 
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 33,000.- 

3. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำน 
1. หน่วยตรวจสอบภายในมีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและบุคลากร การจัดท าแผนการตรวจสอบ

ประจ าปี จึงไม่สามารถจัดท าแผนเข้าตรวจสอบได้ครอบคลุมทุกหน่วยรับตรวจซึ่งมีจ านวนมาก ซึ่งหากเกิดปัญหา
การท างานที่บกพร่องผิดพลาดและเกิดความเสียหายกับส่วนราชการ อาจไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขปัญหา          
ได้ทันกาล 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์  แต่ ขาดทักษะและ
ความสามารถในการตรวจสอบระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
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3. ผู้บริหารสถานศึกษาของหน่วยรับตรวจบางแห่ง ยังไม่เห็นประโยชน์หรือความส าคัญของ
รายงานผล    การตรวจสอบ จึงไม่ได้สั่งการหรือก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
แต่ใน บางเรื่องก็ไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่า หน่วยรับตรวจได้น าไปปฏิบัติจริงตามที่ปรากฏในรายงานหรือไม่ 
หาก ผู้บริหารไม่ติดตามก ากับดูแลอย่างจริงจัง  

4. เมื่อถึงเวลาเข้าตรวจสอบ หน่วยรับตรวจไม่เตรียมความพร้อมในการจัดหาเอกสารไว้ให้
ตรวจสอบ ทั้ง ๆ ที่หน่วยตรวจสอบภายในได้ท าหนังสือแจ้งล่วงหน้าแล้ว ท าให้ต้องเสียเวลาในการรอคอยเอกสาร 
โดยเปล่าประโยชน์ แทนที่จะสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้ทันทีที่เข้าไปถึงหน่วยรับตรวจ  

5. หน่วยรับตรวจมีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อย อาจจะมาจากสาเหตุการย้าย
หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหารท าให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ ท าให้เกิดความ       ไม่
พร้อมในการรับการตรวจสอบ หรืออาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ 
ข้อบังคับของทางราชการส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อราชการได้ 
4. ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับการรายงานผลการตรวจสอบและใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงาน เร่งรัดติดตามการด าเนินงาน และน าข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ของผู้ตรวจสอบภายในไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

2. ผู้บริหาร ควรก าชับให้ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ประสานงาน ให้ความร่วมมือและอ านวยความ
สะดวก ให้กับผู้ตรวจสอบ โดยจัดเตรียมเอกสารตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือแจ้งก าหนดการเข้ าตรวจไว้ให้พร้อม
เพรียง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ   ในเรื่องของเวลา และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยรับตรวจด้วย  

3. เพ่ือให้ผลการตรวจสอบเกิดประโยชน์สูงสุด ควรก าชับให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการที่หน่วย 
ตรวจสอบภายในได้มีหนังสือแจ้งล่วงหน้าแล้วให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติภารกิจนอกหน่วยงานในช่วงที่ตรงกับ
ก าหนดวันเข้าตรวจสอบ  

4. ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับแผนการตรวจสอบภายใน และการเข้ารับการ
พัฒนา ศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในทุกระดับ เช่น การเข้ารับการอบรม ประชุม เป็นต้น  

5. ผู้บริหารควรสนับสนุนและผลักดันให้ทุกหน่วยรับตรวจทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
ระดับโรงเรียน       มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  

6. ผู้บริหารควรเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรให้เต็มตามกรอบเพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วย
ตรวจสอบ ภายในมี 

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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(9)โครงกำรกลุม่กฎหมำยและคดี จ ำนวน 1 โครงกำร 
ชื่อโครงกำร  เสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1   
1. หลักกำรและเหตุผล 
                    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณ  วิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งบุคลากรมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การบริหารงาน
ไม่ว่าในสถานสถานศึกษาหรือ การปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนด  ประกอบกับที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนกล่าวหาพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าการ    โดยมิชอบด้วยระเบียบกฎหมายส่งผลให้คดี
การกระท าผิดวินัยเพ่ิมขึ้น สาเหตุหนึ่งมาจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยึดถือปฏิบัติตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการก าหนด ขาดการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นต้น  
                 ดังนั้นเพือ่ป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑   จึงได้ก าหนดพัฒนาเสริมสร้างวินัยและคุณธรรม จริยธรรม  ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ เพ่ือให้ข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบแบบแผนที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันส่งผลให้ปริมาณเรื่องร้องเรียนและ
ข้าราชการที่ถูกด าเนินการทางวินัย ลดจ านวนลงตามล าดับ 
 2.วัตถุประสงค์  
                 2.1 เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงานตลอดถึงตัวอย่างความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจาการปฏิบัติหน้าที่ 
                 2.2 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษาในการบริหารจัดการตามหลักว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
                 2.3 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ระเบียบแบบแผน ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ผลประโยชน์ทับซ้อน  การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้
ปริมาณเรื่องร้องเรียนและข้าราชการที่ถูกด าเนินการทางวินัยลดจ านวนลง 
                 2.4 เพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่และเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่อัน
ส่งผลดีในการจัดการเรียนการสอน 
3. กลุม่เป้ำหมำย 
               เชิงปริมำณ 
               ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในสังกัดจ านวน ๑๔๐  คนได้รับการความรู้เสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม   จริยธรรม  ตลอดทั้งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ 
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                เชิงคุณภำพ 
                บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ในระเบียบ กฎหมาย  และระเบียบแบบแผนของ   
ทางราชการ มีจิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดี สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดี  มีคุณธรรม จริยธรรมธ ารงรักษาษวินัย
ข้าราชการสู่การเป็นบุคคลต้นแบบได้ 
4. กิจกรรมและข้ันตอนกำรด ำเนินงำน(โครงกำรโดยสังเขป) 
            กิจกรรมและการด าเนินงาน  
             1.โครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  1   
              ระยะเวลาด าเนินงาน  1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย.66 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ  ด.ต.โอภาส  โคตาและนายอ านาจ โพธิ์งาม  กลุ่มงานกฎหมายและคดี 

งบประมำณ 
จ านวนงบประมาณ  50,000 .- บาท (ห้ามื่นบาทถ้วน) 
รายละเอียดดังนี้ 
 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้
งบประมาณ 
 

 
งบประมาณ

ที่ใช้ 

 
งบประมาณจ าแนกตามการใช้จ่าย 

 
ไตรมาสที่ใช้ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
 

ค่าวัสดุ  

    กิจกรรมที่ 1  อบรมเสริมสร้าง 
วินัยและคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
   -ค่าตอบแทนวิทยากรชั่วโมง 6 
ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท 2 คน 
   -ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  2   
มื้อ มื้อละ 35x2 จ านวน 140 คน   
   - ค่าอาหารกลางวัน คนละ 80 
บาทจ านวน 140  คน 
   -ค่าวัสด ุ

50,000  
 
 
 
 

3,600 

 
 
 
 
 
 
 
 

9,800 
 

11,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25,400 

 

                         รวม 50,000 3,600 21,000 25,400  
กิจกรรมที่ 2 และรายงานด าเนินการ      
                  รวมทั้งสิ้น 50,000 3,600 21,000 25,400  

*       หมำยเหตุ ขอเฉลี่ยถัวจ่ำยทุกรำยกำร 
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6.กำรประเมินผล 
      ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมายตัวชี้วัด วิธีกำรประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ             
ผู้อ านวยการโรงเรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้บริหารจ านวน 80  คน  

ร้อยละ ๘๐                

เชิงปริมาณ 
            ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ทางวินัย จรรยาบรรณคุณธรรม
และจริยธรรมตามสภาพที่พึงประสงค์
ตลอดทั้งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

   

เชิงคุณภาพ 
              บุคลากรที่ผ่านการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการลด
ข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติหน้าที่ มี
จิตส านึกในการเป็นข้าราชการที่ดี 
สามารถแยกแยะ ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ไม่
ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ธ ารงวินัยข้าราชการสู่การ
เป็นบุคคลต้นแบบได้ 
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(10)โครงกำรกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
จ ำนวน 2 โครงกำร 

โครงกำรที่ 1 ชื่อโครงกำร  พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
1. หลักกำรและเหตุผล 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า    “รัฐ
ต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง        ให้
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า“ให้ส่วนราช*การที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” 
และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดการผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว”  ตามที่ ยุทธศาสตร์ชาติได้ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง มีคุณภาพ และเพ่ือตอบสนองนโยบาย 
Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ปรับสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการเสริมสร้าง เพ่ือยกระดับการพัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือพัฒนานักเรียนมีทักษะความรู้ ทักษะอาชีพบนฐานพหุปัญญา มีสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงให้สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องเต็มตามศักยภาพ 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติเป็น
อย่างยิ่งเพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี 
เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่ง “คนไทยในอนาคต 
จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ  สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ ดีในทุกช่วงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน  มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี
ของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 และ
อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ  โดยมี  สัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง” 
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้จัดท า
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษานี้ขึ้น ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
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คุณภาพการศึกษาทั้ง 10 กลุ่ม ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ). , จังหวัด, ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามบริบทของกลุ่มพื้นที่ โดยเฉพาะให้สนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๕ ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.2  วัตถุประสงค์ 
     2.2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรยีน
ในพ้ืนที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1-10 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ได้ร่วมกันเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  
     2.2.2 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนในพ้ืนที่กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ 1-10 ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

2.๓  เป้ำหมำย 
     2.3.1 เชิงปริมำณ 

ต ำแหน่ง กลุ่ม1 กลุ่ม2 กลุ่ม3 กลุ่ม4 กลุ่ม5 กลุ่ม6 กลุ่ม7 กลุ่ม8 กลุ่ม9 กลุ่ม10 
ผู้บริหำร ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% 
ครู ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% 
นักเรียน ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% ๑๐0% 

       2.3.2 เชิงคุณภำพ 
      ๑) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่งมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรภายใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
      ๒) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ สามารถน าองค์ความรู้สู่การจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
      ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ สามารถน าองค์ความรู้ไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๔) นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี
ความรู้ ความสามารถและมีทักษะตามเป้าประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
     ๒.๔.๑  ผลผลิต (Output) 
        ๑) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่งมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรภายใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
        ๒) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ สามารถน าองค์ความรู้สู่การ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายภายใต้บริบทของสถานศึกษา 
        ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ผ่านการอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ สามารถน า
องค์ความรู้สู่การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายภายใต้
บริบทของสถานศึกษา 
        ๔) นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะเต็มตามศักยภาพผ่านสื่อนวัตกรรมที่ครูสร้างหรือพัฒนาขึ้นตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
        ๑) กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่งมีรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้อง
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
        ๒) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 มีกิจกรรม/แนวทาง/รูปแบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๓) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 มีสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล/นวัตกรรมการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความรู้
ความสามารถของนักเรียน/แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้าน
.....และน าสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีร่องรอย เอกสารหลักฐานเป็นรูปธรรม 
        ๔) นักเรียนทุกคนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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2.5  ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPIs) 
     2.5.1 เชิงปริมำณ 
        ๑) ก่อนด าเนินงาน : กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่งมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑  
        ๒) หลังด าเนินงาน : กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่งมีรายงานผลการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
        ๓) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ร้อยละ 80 มีกิจกรรม/แนวทาง/รูปแบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการ
เรียนรู้ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ร้อยละ 80 มีสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล/นวัตกรรมการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความสามารถของนักเรียน/แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ด้าน.....และน าสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีร่องรอย เอกสารหลักฐานเป็นรูปธรรม 
        ๕) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
ร้อยละ 80 มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     2.5.2 เชิงคุณภำพ 
        ๑) ก่อนด าเนินงาน : กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาบุคลากรภายใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต ๑  
        ๒) หลังการด าเนินงาน : กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีรายงานผลการ
ด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคล้องสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
        ๓) ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
มีกิจกรรม/แนวทาง/รูปแบบการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ ตาม
นโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๔) ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 สามารถสร้างหรือพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล/นวัตกรรมการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักเรียน/แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
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ของนักเรียนด้าน.....และน าสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีร่องรอย เอกสารหลักฐานเป็น
รูปธรรม 
        ๕) นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1               
มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6  ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
    2.6.1 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

    พัฒนาบุคลากรภายใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อขอรับงบประมาณจาก 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ภายใต้กิจกรรม ๑ ของโครงการพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
     2.6.๒ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาน าส่งรายงานผลการด าเนินงานแผนงาน/ 
     โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายใต้บริบทของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลังจาก 
     ด าเนินงานตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกลุ่มสถานศึกษา 
     ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
     2.6.๓ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
     เขต 1 มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ สามารถน าองค์ความรู้สู่การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ตามนโยบายตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
     2.6.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่น เขต 1 มีสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล/นวัตกรรมการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความรู้
ความสามารถของนักเรียน/แผนการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนด้าน....
และน าสู่การปฏิบัติจริงในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีร่องรอย เอกสารหลักฐานเป็นรูปธรรม 
     2.6.๕ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.7  กลุ่มเป้ำหมำยผู้ได้รับผลประโยชน์ 
     2.7.1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
     เขต 1 
     2.7.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     ขอนแก่น เขต 1 
     2.7.3 นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

2.๘  ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 1 ต.ค. 256๕ – 30 กนัยายน 256๖ 
2.9  แผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 

   วงเงินงบประมำณที่ด ำเนินกำร ๑00,000  บำท 
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2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
 

แผนกำรปฏิบัติงำน 
(กิจกรรม) 

แผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ 
รวม ไตรมำสที่ 

1/256๕ 
ไตรมำสที่ 
2/256๕ 

ไตรมำสที่ 
3/256๕ 

ไตรมำสที่ 
4/256๕ 

๑.กิจกรรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับ
กลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่ ๑-๑๐ กลุ่มละ 
๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
     - อาหารกลางวันและเครื่องดื่ม 
     - ค่าวิทยากร 
     - ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

  √   

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๑ -  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๒   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๓   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๔   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๕   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๖   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๗   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๘   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๙   ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ ๑๐ 
 

 

  ๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ 

กิจกรรมที่ ๓ รำยงำนผลกำรปฏิบัติ 
-ประชุมสังเคราะห์รายงานผล 

-   √  

รวม (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ๑00,000 
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โครงกำรที่ 2 ชื่อโครงกำร  แข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1                
ประจ าปีการศึกษา 2565 
 1. หลักกำรและเหตุผล (ท าไมต้องท า ไม่ท าแล้วส่งผลอย่างไร ผลการด าเนินการที่ผ่านมา) 
   การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการจัดการศึกษาของปวงชนที่รัฐมุ่งเน้นให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน
และพัฒนาประเทศชาติ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จึงจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคน เยาวชนของชาติให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ว่าโรงเรียนสามารถ
ผลิตผู้จบการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ เจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรมต่าง ๆ ตลอดจนถึงคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและความคาดหวังของสังคม ตลอดจนแสดงความมั่นใจได้ว่า 
ปัจจัยและกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล  การจัดกิจกรรม
แข่งขันกีฬานักเรียน เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะการกีฬาให้กับเยาวชน นักเรียน ในท้องถิ่น ให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพในด้านการกีฬาประเภทต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เรียนรู้กฎ กติกา 
มารยาท และน้ าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใส่ใจต่อสุขภาพ และห่างไกลยาเสพติด  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีนโยบายจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นกีฬาอย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล มี
นิสัยรักการออกก าลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและ
จิตใจ  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  มีความสามัคคี  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ดังนั้น 
จึงได้ด าเนินการโครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ขึ้น 
2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ มีความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
 2.2 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ให้มีโอกาสได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนความสามารถทางด้านกีฬาในอนาคต 
 2.3 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  
3. เป้ำหมำย 
  3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output 
  นักเรียนทุกคนใน สังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้มีส่วนร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2565 
 3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
  1) นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของตนเอง 
  2) นักเรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้านได้รับการส่งเสริมต่อยอดพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้น 
4. ผลที่คำดว่ำจะเกิด  
  นักเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2565 ได้แสดงออกถึงความสามารถ
ทางด้านกีฬาและท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะรู้รักสามัคคี ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด 
5. ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 5.1 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงปริมาณ 
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  นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2565 จ านวน
23,934 คน 
 5.2 ตัวชีว้ัดความส าเร็จเชิงคุณภาพ 
  1) นักเรียนที่ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา    
  2) นักเรียนมีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนกีฬาตามความสามารถเฉพาะตน  
  3) นักเรียนได้รับประสบการณ์และสร้างสุขนิสัยรักการเล่นกีฬาเพ่ือห่างไกลยาเสพติด 
6. กลุ่มเป้ำหมำย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์  
  นักเรียนทุกระดับชั้น ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2565        
จ านวน 23,934 คน 
7. พื้นที่กำรด ำเนินกำร  
 อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอบ้านฝาง อ าเภอพระยืน 
8. ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 

แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
กิจกรรมส าคัญ 

(เขียนเฉพาะกิจกรรมหลักที่ส าคัญ) 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด สพป.
ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2565 

/ /   

งบประมำณ 
1. วงเงินงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด.........100,000..........................บำท จ าแนกตามแหล่งเงิน ดังนี้ 

แหล่งเงิน 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของ 

หน่วยงาน 
เงินกู้ อ่ืนๆ 

สพป.ขก 1 สพฐ. อ่ืนๆ ระบุ* ในประเทศ นอกประเทศ 
100,000   -   - 

*เงินงบประมาณแผ่นดิน อ่ืนๆ ระบุ เช่น สทศ. สสวท. อบจ..จังหวัด เป็นต้น 

2. รำยละเอียดและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (ขอถัวจ่ำยทุกรำยกำร) 
กิจกรรมและค าชี้แจงการใช้งบประมาณ 

(ระบุจ านวนคนxวันxครั้งxเงินที่ใช้) 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค.-ธ.ค.65 ม.ค.-มี.ค.66 เม.ย.-มิ.ย.66 ก.ค.-ก.ย.66 
1. ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม (175 คน x 150 บาท x 3 วัน) 

 78,750   

2. จัดซื้อวัสดุรางวัลส าหรับการแข่งขัน  11,250   
3. ค่าบ ารุงสถานที่แข่งกีฬา  10,000   

รวมรำยไตรมำส  100,000   
รวมงบประมำณโครงกำร ทั้งหมด 100,000  บาท 

 



 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 









 
ที่ปรึกษา 

1. นำยอำรยันต์  แสงนิกุล              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1                 
2. นำยบุญเย็น  โหวส่งครำม           รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1     
3. นำงประภำภรณ์  ภูขำว              รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1               
4. นำงสำวกมลวรรณ  ทิพยเนตร      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1     

 

คณะท ำงำน 

1. นำยอำรยันต์  แสงนิกุล      ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1     หัวหน้ำคณะท ำงำน 
2. นำงสำวกมลวรรณ ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1  รองหัวหน้ำคณะท ำงำน 
3. นำงสุมัทนำ  แก้วจินดำ            ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน                   คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
4. นำงณิชชำรีย์  ตั้งวำนิชกพงษ์      นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
5. นำงสำรภี   ประจันตะเสน         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
6. นำงจรวยพร  หำดสมบัติ           นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช ำนำญกำร      คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7. นำงณัฐยำ  สหีะวงษ์          นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ช ำนำญกำร      คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร                       
8. นำงสำวเกษแก้ว  ค ำมำ         นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน  ปฏิบัติกำร       คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




