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คำนำ  

                 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 เปนหนวยงานพัฒนาการ                   

จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานโดยสงเสริม สนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัดใหมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพ ซึ่งไดรับงบประมาณในการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ

พัฒนาการศึกษาตามแผนงาน โครงการโดยการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และนโยบาย ตามแผนปฏิบัติการประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2565                

               การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของปที่ผานมาซึ่งเปนไป

ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา         

ขั้นพื้นฐานและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบปที่ผานมา และเพื่อเผยแพร 

ประชาสัมพันธใหหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนทั่วไปไดรับทราบ นำขอมูลที่ไดไปใชวางแผนพัฒนา 

ปรับปรุง การดำเนินงานการจัดการศึกษาตอไป ขอขอบคุณผูมีสวนรวมในการใหขอมูลและสนับสนุนในการ

จัดทำเอกสารฉบับนี้  
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สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

สภาพปจจุบัน 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  เปนหนวยงานทางการศึกษาที่เกิดข้ึน   

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา พ.ศ. 2560 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  

1.1   สถานท่ีตั้ง 
       สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ตั้งอยูเลขท่ี 264 หมู 13 ถนนศูนยราชการ  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย 40000 โทร. 0 - 4324 - 6663 -5   
โทรสาร 0 – 4323 – 6530  http://www.kkzone1.go.th/   

1.2  เขตพ้ืนท่ีบริการ 
         สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีเขตพ้ืนท่ีบริการในการจัดการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย 3  อำเภอ ไดแก 
 

 

อำเภอ 
 

พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

 

ตำบล 

 

หมูบาน 

 

เทศบาล 
 

อบต. 
นคร เมือง ตำบล 

เมืองขอนแกน 953.400 18 267 1 2 11 5 

บานฝาง 334.000 7 74 - - 6 2 

พระยืน 172.000 5 46 - - 4 2 

รวม   1,459.400 30 387 1 2 21 9 
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1.3  อำนาจหนาท่ี 
          สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 เป นหนวยงานทางการศึกษา                
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตามความในมาตรา 8 
และมาตรา 34 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 
ขอ 5 กำหนดใหสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา มีอำนาจหนาที ่ดำเนินการใหเปนไปตามอำนาจหนาท่ี           
ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                 
และมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับ 
นโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ รวมท้ังกำกับ ตรวจสอบ ติดตาม
การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

3. ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
4. กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

รวมทั้งบุคคลองคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

9. ดำเนินการและประสาน สงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
10. ประสาน สงเสริมการดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน 

ดานการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกังองคกรหรือหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐเอกชน                         

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
12.  ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

           นอกจากนี้ ยังมีหนาท่ีในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลอง             
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนางาน         
ดานวิชาการและจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารวมกับสถานศึกษา รับผิดชอบในการ
พิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
รวมถึงปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยดำเนินการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในรูปแบบเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน  10  เครือขาย ประกอบดวย 
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 1)  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมท่ี  ๑ (ต.บานคอ-ต.โนนทอน-ต.สำราญ) 
 2)  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมท่ี  ๒ (ต.บานทุม-ต.แดงใหญ-ต.สาวะถี) 
 3)  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมท่ี  ๓ (ต.ศิลา-ต.โคกสี-ต.หนองตูม) 
 4)  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมท่ี  ๔ (ต.พระลับ-ต.บึงเนียม-ต.เมืองเกา-ต.บานเปด) 
 5)  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมท่ี  ๕ (ต.ทาพระ –ต. ดอนหัน-ต.บานหวา-ต.ดอนชาง)  
 6)  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมท่ี ๖ (ต.ในเมือง ๑) โรงเรียนอนุบาลขอนแกน   
 7)  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมท่ี ๗ (ต.ในเมือง ๒) โรงเรียนสนามบิน 
 8)  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมท่ี ๘ (บานฝางเหนือ-ต.บานฝาง-ต.หนองบัว-ต.โคกงาม-           

ต.ปาหวายนั่ง) 
 9)  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมท่ี ๙ (บานฝางใต-ต.โนนฆอง-ต.บานเหลา-ต.ปามะนาว) 

         10)  กลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุมท่ี 10 (ต.พระยืน-ขามปอม-บานโตน-หนองแวง)    

1.4  โครงสรางการบริหาร 
        สำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 เป นหนวยงานทางการศ ึกษา                      
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีหนาที ่ดำเนินการตามอำนาจหนาที ่ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ. 2560 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ซ่ึงแบงสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี ้
            1.  กลุมอำนวยการ 
            2.  กลุมนโยบายและแผน 
            3.  กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
            4.  กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
            5.  กลุมบริหารงานบุคคล 
            6.  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            7.  กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
            8.  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
            9.  หนวยตรวจสอบภายใน 
           10. กลุมกฎหมายและคดี 

           ใหสวนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
         (1) กลุมอำนวยการ  มีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้    
            (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
            (ข) ดำเนินการเก่ียวกับงานชวยอำนวยการ 
            (ค) ดำเนินการเก่ียวกับอาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอม และยานพาหนะ 
            (ง) จัดระบบบริหารงาน การควบคุมภายใน และพัฒนาองคกร 
            (จ) ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจการ ผลงาน และบริการขอมูลขาวสาร 
            (ฉ) ประสานการดำเนินงานระหวางหนวยงานภายในและภายนอกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
            (ช) ดำเนินการเลือกตั้งและสรรหากรรมการและอนุกรรมการ 
            (ซ) ประสาน สงเสรมิการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ 
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            (ฌ) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกิจการภายในของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิใชงาน  
ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ 
             (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรอืท่ีไดรับมอบหมาย 

(2) กลุมนโยบายและแผน  มีอำนาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 
           (ก) จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา         
แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 
           (ข) วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณ 
            (ค) ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชจายงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
และแผน 
            (ง) ดำเนินการวิเคราะห และจัดทำขอมูลเก่ียวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
            (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรอืท่ีไดรับมอบหมาย 

(3) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีอำนาจหนาท่ี 
ดังตอไปนี้ 
           (ก) ศึกษา วิเคราะห ดำเนินการ และสงเสริมการจัดการศึกษาทางไกล 
            (ข) ศึกษา วเิคราะห วจิัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบรหิารและการจัดการศึกษา 
           (ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 
           (ง) ดำเนินการวิเคราะห และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           (จ) สงเสริม สนับสนนุ และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  หรอืท่ีไดรับมอบหมาย 

(4) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีอำนาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 
           (ก) ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารการเงิน 
           (ข) ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานบัญชี 
           (ค) ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารงานพัสดุ 
           (ง) ดำเนินงานเก่ียวกับงานบริหารสินทรัพย 
           (จ) ใหคำปรึกษาสถานศึกษาเก่ียวกับการดำเนินงานบริหารการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ  
และงานบริหารสินทรัพย 
           (ฉ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(5) กลุมบริหารงานบุคคล มีอำนาจหนาท่ี  ดังตอไปนี้ 
           (ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหนง 
           (ข) สงเสริม สนับสนนุการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
           (ค) วิเคราะหและจัดทำขอมูลเก่ียวกับการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง ยาย โอน และการลาออก           
จากราชการ ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           (ง) ศึกษา วิเคราะห และดำ เนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน              
การมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           (จ) จัดทำขอมูลเก่ียวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ 
           (ฉ) จัดทำขอมูลระบบจายตรงเงินเดือนและคาจางประจำ 
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           (ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองตาง ๆ การออกบัตร
ประจำตัว และการขออนุญาตตาง ๆ 
            (ซ) ศึกษา วิเคราะห และจัดทำขอมูลเพ่ือดำเนินงานวินัย อุทธรณ รองทุกข และการดำเนินคดีของรัฐ 
            (ฌ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(6) กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
            (ก) ดำเนินงานฝกอบรมการพัฒนากอนแตงตั้ง 
            (ข) ดำเนินงานฝกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน 
            (ค) ดำเนินงานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนไป ตามมาตรฐานวิชาชีพ          
และจรรยาบรรณ 
            (ง) ปฏิบัติงานสงเสริม สนับสนุน และยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
              (จ) ดำเนินการเก่ียวกับการลาศึกษาตอ ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศหรือตางประเทศ 
            (ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และเสริมสรางระบบเครือขายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
              (ช) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(7) กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
            (ก) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั ้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา        
ระดับกอนประถมศึกษา และหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
            (ข) ศึกษา วิเคราะห วิจัย เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
              (ค) วิจัย พัฒนา สงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา 
            (ง) วิจัย พัฒนา สงเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งประเมิน          
ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
           (จ) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
           (ฉ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศทางการศึกษา 
           (ช) ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา         
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
            (ซ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(8) กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา มีอำนาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
           (ก) ศึกษา วิเคราะห สงเสริม สนับสนุน และดำเนินงานเก่ียวกับศาสตรพระราชา 
           (ข) สงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
           (ค) สงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเตรียมขอมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ของบุคคล ครอบครัว องคกร ชุมชน องคกรวชิาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
           (ง) ประสานและสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษาสอดคลองกับนโยบาย           
และมาตรฐานการศึกษา 
           (จ) สงเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมีความสามารถพิเศษ 
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           (ฉ) สงเสริมงานการแนะแนว สุขภาพ อนามัย กีฬา และนันทนาการ ลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี  ผูบำเพ็ญ
ประโยชน นักศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินัยนักเรียน การพิทักษสิทธิเด็ก และเยาวชน และงานกิจการ
นักเรียนอ่ืน 
           (ช) สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
           (ซ) ประสานการปองกันและแกไขปญหาการใชสารเสพติด และสงเสริมปองกันแกไข และคุมครอง        
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมท้ังระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
           (ฌ) ดำเนินงานวิเทศสัมพันธ 
           (ญ) ประสาน สงเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม 
           (ฎ) สงเสริมแหลงการเรียนรู สิ่งแวดลอมทางการศึกษา และภูมิปญญาทองถ่ิน 
           (ฏ) ประสานและสงเสริมสถานศึกษาใหมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
            (ฐ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

(9) หนวยตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหนาสวนราชการ และมีอำนาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 
           (ก) ดำเนินงานเก่ียวกับงานตรวจสอบการเงิน การบัญชี และตรวจสอบระบบการดูแลทรัพยสิน 
           (ข) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบ      
กับผลผลิตหรือเปาหมายท่ีกำหนด 
           (ค) ดำเนินงานเก่ียวกับการประเมินการบริหารความเสี่ยง 
           (ง) ดำเนินการอ่ืนเก่ียวกับการตรวจสอบภายในตามท่ีกฎหมายกำหนด 
            (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ หรือท่ีไดรับมอบหมาย 

         (10) กลุมกฎหมายและคดี ใหปฏิบัติงานขึ้นตรงกับผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา              
และมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้  

      (ก) สงเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย 
     (ข) ดำเนินการสืบสวนเก่ียวกับเรื่องรองเรียน 
    (ค) ดำเนินการสอบสวนเก่ียวกับวินัยและการตรวจพิจารณาวินัย 
           (ง) ดำเนินการเก่ียวกับการอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณ 
           (จ) ดำเนินการเก่ียวกับการรองทุกขและการพิจารณารองทุกข 
           (ฉ) ดำเนินการเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 
           (ช) ดำเนินการเก่ียวกับงานคดีปกครอง คดีแพง คดีอาญา และคดีอ่ืน ๆ ของรัฐ 
           (ซ) ดำเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            (ฌ) ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทำขอมูลและติดตามประเมินผลเพ่ือพัฒนางานกฎหมาย และงานคดี ของรัฐ 
           (ญ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื ่นที ่เกี ่ยวของ หรือที ่ไดรับ
มอบหมาย 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

 
โครงสรางการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

 
 
                 ทำเนียบผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

 
ขอมูลผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

 
ขอมูลผูอำนวยการกลุมภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

1.  ดานการบริหารจัดการ  
    1.1 ขอมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา 
          ตารางท่ี 1 จำนวนโรงเรยีน หองเรียนและนักเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565 

รายการ จำนวน หมายเหตุ 
โรงเรียนท้ังส้ิน   
  โรงเรียนท่ีจัดการเรียนการสอน    152  
  โรงเรียนท่ีจำนวนนักเรยีนเปนศูนย     5  
จำนวนโรงเรียนแยกตามขนาด   
ขนาดเล็ก        จำนวนนักเรียนตั้งแต   1 - 120        คน 93  
ขนาดกลาง      จำนวนนักเรียนตั้งแต  121 – 600    คน 56  
ขนาดใหญ       จำนวนนักเรียนตั้งแต  600 – 1,500 คน 1  
ขนาดใหญพิเศษ  มากกวา 1,501 คนข้ึนไป 2  

รายการ จำนวนนักเรียน จำนวนหองเรียน 
- กอนประถมศึกษา 4,490   382 
- ประถมศึกษา 16,875 1,002 
- มัธยมศึกษาตอนตน 2,569   140 

รวมท้ังส้ิน 23,934 1,524 
 

ตารางท่ี 2 จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565  
 

ระดับช้ัน รวม 
อนุบาล 1  668 
อนุบาล 2 1,824 
อนุบาล 3 1,998 

รวม 4,490 
ประถมศึกษาปท่ี 1 2,608 
ประถมศึกษาปท่ี 2 2,715 
ประถมศึกษาปท่ี 3 2,754 
ประถมศึกษาปท่ี 4 3,030 
ประถมศึกษาปท่ี 5 2,922 
ประถมศึกษาปท่ี 6 2,846 

รวม 16,875 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 875 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 886 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 808 

รวม 2,569 
รวมท้ังส้ิน 23,934 

หมายเหตุ  :  ขอมูล DMC ณ วันท่ี 10 พฤศจกิายน  2565 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

  ตารางท่ี 3 จำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ ลูกจางชั่วคราว 

 
ท่ี ตำแหนงและสายงานการปฏิบัติหนาท่ี จำนวน 

  ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
1 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 
2 รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก 21 
4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค (2) 41 
5 ลูกจางประจำ 7 
6 พนักงานราชการ 1 
7 ลูกจางชั่วคราว 4 

 รวม 78 
 

1 ผูอำนวยการสถานศึกษา 106 
2 รองผูอำนวยการสถานศึกษา 17 
3 คร ู 1,342 
4 บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 38 ค (2) 2 
5 ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 3 
6 ลูกจางประจำ 27 
7 พนักงานราชการ 61 
8 ครูขาดแคลนข้ันวิกฤต 9 
9 บุคลากรวิทย-คณิต 12 

10 ธุรการโรงเรียน 115 
11 พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 44 
12 นักการภารโรง (โครงการคืนคร)ู 47 
13 นักการภารโรง 31 

 รวม 1,816 
 รวมท้ังส้ิน 1,894 

 

    หมายเหตุ  :  ขอมูลกลุมบริหารงานบุคคล  ณ  วันท่ี 10 พฤศจกิายน  2565 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

2.  ดานคุณภาพการศึกษา 
     ตารางท่ี 4  ผลการจัดสอบการวัดความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)                    
         ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบปการศึกษา 2564 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
 

ความสามารถ ระดับ (คะแนนเฉล่ียรอยละ) 
เขตพ้ืนท่ี สังกัด สพฐ. ประเทศ 

ดานคณิตศาสตร 51.41 48.73 49.44 
ดานภาษาไทย 59.42 55.48 56.14 
รวม 2 ดาน 55.35 52.11 52.80 

 
      จากตารางที ่ 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี ่ยรอยละจากผลการปะเมินคุณภาพผู เร ียน (NT)             
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบวา โดยรวม
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยนรอยละ รวม 2 ดาน (คะแนนเฉลี่ย
รอยละ 55.35) สูงกวาระดับสังกัด (คะแนนเฉลี่ยรอยละ 52.11) และระดับประเทศ (คะแนนเฉลี่ยรอยละ 
52.80)  
              

 
 
   แผนภูมิท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยรอยละจากผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)                                
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 สพป.ขก. 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร

เปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

      ตารางที่ 5 ผลคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 6 ปการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงาน          
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  
 

รายวิชา จำนวน

นักเรียน (N) 

คะแนนเฉล่ีย 

(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

คะแนนสูงสุด 

(Max.) 

คะแนนต่ำสุด 

(Min.) 

ภาษาไทย 1,948 50.86 16.11 94.00 0.75 
ภาษาอังกฤษ 1,947 38.63 19.99 100 3.13 
คณิตศาสตร 1,948 37.20 15.09 100 7.13 
วิทยาศาสตร 1,946 33.68 12.09 87.50 0.00 

คะแนนเฉล่ีย 40.09 
 

 จากตารางที ่ 5 พบวา ผลคะแนนเฉลี ่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ย ในภาพรวมเทากับ (40.09) 
เมื่อพิจารณารายวิชา พบวา มี 1 รายวิชา ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวารอยละ 50 คือ วิชาภาษาไทย (50.86) 
และวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50 มี 3 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ (38.63) วิชาคณิตศาสตร
(37.20) และวิชาวิทยาศาสตร (33.68) ตามลำดับ 
 

 
 
 

   แผนภูมิท่ี 2 แสดงผลคะแนนเฉลี่ยรอยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงาน       
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร รวม 4 กลุมสาระ

ผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2564
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

     ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ในแตละว ิชาของนักเร ียนช ั ้นประถมศึกษาปท ี ่  6               
ปการศึกษา 2564 ระหวางระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสังกัด (สพฐ.)  
 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย พัฒนาการ (+,-) 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด (สพฐ.) 

ภาษาไทย 50.86 49.54 1.32 
ภาษาอังกฤษ 38.63 35.46 3.17 
คณิตศาสตร 37.20 35.85 1.35 
วิทยาศาสตร 33.68 33.68 0.00 
คะแนนเฉล่ียรวม 40.09 38.63 1.46 

 

      จากตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ในแตละว ิชาของนักเร ียนช ั ้นประถมศึกษาปท ี ่  6                  
ปการศึกษา 2564 ระหวางระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสังกัด (สพฐ.) พบวา โดยรวมสำนักงาน          
เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีคะแนนเฉลี ่ยในภาพรวมสูงกวาระดับสังกัด (สพฐ.)            
เทากับ (1.46) และมี 3 รายวิชา สูงกวาระดับสังกัด (สพฐ.) ดังนี้ วิชาภาษาอังกฤษ (3.17) วิชาคณิตศาสตร 
(1.35) วิชาภาษาไทย (1.32) และมี 1 รายวิชา มีคะแนนเทากับระดับสังกัด (สพฐ.) คือ วิชาวิทยาศาสตร 
(0.00) ตามลำดับ  
 

 
 
     แผนภูมิท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน 
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ในแตละว ิชาของนักเร ียนช ั ้นประถมศึกษาปท ี ่  6                  
ปการศึกษา 2564 ระหวางระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสังกัด สพฐ.  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาตสตร คะแนนเฉล่ียรวม

ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564
ระหวางระดับเขตพ้ืที่การศึกษา และระดับสังกัด สพฐ.

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

    ตารางที่ 7 ผลคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  
 

รายวิชา จำนวน
นักเรียน (N) 

คะแนนเฉล่ีย 
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

คะแนนสูงสุด 
(Max.) 

คะแนนต่ำสุด 
(Min.) 

ภาษาไทย 443 46.04 13.57 79.44 10.08 
ภาษาอังกฤษ 442 25.86 8.33 59.38 6.25 
คณิตศาสตร 443 21.14 9.15 48.75 0.00 
วิทยาศาสตร 443 29.00 8.13 57.50 7.50 

คะแนนเฉล่ีย 30.15 
 

 จากตารางที ่ 7 พบวา ผลคะแนนเฉลี ่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test : O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ในภาพรวมเทากับ 30.15 เมื่อพิจารณา
รายวิชา พบวา มีราย 4 วิชา ท่ีมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวารอยละ 50 คือ วิชาภาษาไทย (46.04) วิชาวิทยาศาสตร
(29.00) วิชาภาษาอังกฤษ (25.86) และวิชาคณิตศาสตร (21.14) ตามลำดับ  
 

 

 
 
    แผนภูมิที ่ 4 แสดงคะแนนเฉลี่ยรอยละผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O-NET) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร รวม 4 กลุมสาระ

ผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

    ตารางที ่ 8 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test :  O-NET) ในแต ละว ิชาของน ักเร ียนช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ท ี ่  3               
ปการศึกษา 2564 ระหวางระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และระดับสังกัด (สพฐ.)  
 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย พัฒนาการ (+,-) 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด (สพฐ.) 

ภาษาไทย 46.04 52.13 -6.09 
ภาษาอังกฤษ 25.86 30.79 -4.93 
คณิตศาสตร 21.14 24.75 -3.61 
วิทยาศาสตร 29.00 31.67 -2.67 
คะแนนเฉลี่ยรวม 30.15 34.84 -4.69 

 
    จากตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test :  O-NET) ในแต ละว ิชาของน ักเร ียนช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ท ี ่  3                        
ปการศึกษา 2564 ระหวางระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสังกัด (สพฐ.)  พบวา โดยรวมสำนักงาน             
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกวาระดับสังกัด (สพฐ.) เทากับ (-4.69) 
และทุกรายวิชาต่ำกวาระดับสังกัด (สพฐ.) ดังนี้ รายวิชาวิทยาศาสตร (-2.67) รายวิชาคณิตศาสตร (-3.61) 
รายวิชาภาษาอังกฤษ (-4.93) และรายวิชาภาษาไทย (-6.09) ตามลำดับ  

 

 
 

   แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(Ordinary National Educational Test :  O-NET) ในแต ละว ิชาของน ักเร ียนช ั ้นม ัธยมศ ึกษาป ท ี ่  3                   
ปการศึกษา 2564 ระหวางระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสังกัด (สพฐ.) และระดับประเทศ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาตสตร คะแนนเฉล่ียรวม

ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564
ระหวางระดับเขตพ้ืที่การศึกษา และระดับสังกัด สพฐ.

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

3.  ดานการจัดการงบประมาณ 
       สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพอยางจริงจัง และตอเนื่อง โดยกำหนดเปาหมายใหสำนักงาน         
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา เบิกจายงบประมาณในภาพรวมไดไมนอยกวารอยละ และงบลงทุนไมนอยกวา
รอยละ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีผลการดำเนินการตามประเด็นการ
พิจารณา ดังตอไปนี้ 

       ตารางท่ี 9 การใชจายงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบลงทุน 
งบไดรับจัดสรร 13,142,700.00 41,834,559.00 112,018,276.00 39,038,403.92 
ใชจาย 13,140.950.00 40,463.945.99 111,903,497.00 12,128.850.92 
รอยละ  99.99 96.72 99.90 31.07 

 

 

    แผนภูมิท่ี 6  การใชจายงบประมาณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการดำเนินงานทำใหการเบิกจายเปนไปตามวัตถุประสงค เรงรัดการเบิก-จาย 
ใหไดตามเปาหมาย 
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รายงานผลการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1

ไดรับจัดสรร เบิกจาย
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

สรุปการเบิกจายงบประมาณงานประจำ 

    งบประมาณที่ใชบริหารจัดการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 (งบประจำ)           

จากงบบริหารสำนักงาน และพัฒนาการศึกษา ดำเนินการจัดตั้งและเบิกจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 

 

ที ่ รายการ งบประมาณที่ใช (บาท) 

ก. คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  

1 คาเบี้ยเลี้ยงท่ีพักและพาหนะ 263,561.00 

2 คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 103,017.80 

3 คาซอมแซมครุภัณฑ 167,921.75 

4 คากำจัดขยะมูลฝอย 8,400.00 

5 คาวัสดุสำนักงาน 171,048.00 

6 คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 147,484.00 

7 วัสดุยานพาหนะและขนสง (ประกัน) 6,448.89 

8 คาจางถายเอกสาร 2,952.00 

9 คาจางลูกจางชั่วคราว (4 ราย) 623,829.00 

10 คาใชจายอ่ืน ๆ ตามท่ีจำเปน (สำรองจาย) 892,769.00 

 รวม 2,387,431.44 

ข. คาสาธารณูปโภค 

1 คาไฟฟา 764,240.33 

2 คาน้ำประปา 79,336.01 

3 คาโทรศัพท 15,100.97 

4 คาไปรษณียโทรเลข 48,710.00 

5 คาอินเทอรเน็ต 125,117.18 

 รวม 1,032,504 

รวมท้ังส้ิน 3,419,935.93 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

สวนท่ี 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
 

           สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ได นำนโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำบริบทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มาเชื่อมโยง          

กับอำนาจหนาท่ี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 และกำหนดเปนกรอบ

แนวทางในการจัดทำแผนปฏบิัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

วิสัยทัศน (Vision) 

“องคกรชั้นนำท่ีจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความเสมอภาคดานโอกาสและคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู  

ในศตวรรษท่ี 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

วัฒนธรรมองคกร  ACTIVES “วัฒนธรรมการทำงานท่ีผูกพัน กระตือรือรน รวมมือ สรางสรรคพัฒนางาน 

รวดเร็ว แมนยำ เปยมคุณธรรมจรยิธรรม”  

 A = Alliance     ผูกพัน 

 C = Collaboration  การทำงานรวมกัน 

 T = Trust   เชื่อถือไววางใจ 

  I = Innovation   พัฒนางานดวยวิธีการใหม ๆ 

 V = Value   เพ่ิมคุณคาใหกับตนเองและสังคม 

 E = Ethic   จริยธรรม คุณธรรม 

 S = Speed   ทำงานดวยความรวดเร็วและแมนยำ 

คานิยมรวม คือหลักการและพฤติกรรมชี้นำท่ีสื่อถึงความคาดหวังท่ีเปนเปาหมายสูงสุดของสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ดังนี้ “SOCOME” 
S = Service Mind   หมายถึง   จิตบริการ 

          O = Organize   หมายถึง  พัฒนางานเปนระบบ 
          C = Collaboration  หมายถึง  ทุกองคาพยพมีสวนรวม 
 O = Openly   หมายถึง  เนนกระบวนการตรวจสอบ 
 M = Mastery/Expertise  หมายถึง  รอบรูวิชาชีพ 
 E = Excellence   หมายถึง  ภารกิจสูความเปนเลิศ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั ้นพื ้นฐานใหผู เรียนมีลักษณะ         

อันพึงประสงคและสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 

3. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความเสมอภาค ดานโอกาสและคุณภาพ 

4. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนใหมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 

5. พัฒนาผู บร ิหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะดานภาษา               

และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอนและระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม โดยใชการวิจัย

และนวัตกรรมเปนฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

7. สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับความ

ปลอดภัยจากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือ

รองรับวิถีชีวิตใหม 

เปาประสงค 
1. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง            

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั ้นพื ้นฐานใหผู เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค              

และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 

3. นักเรียนมีความเสมอภาคดานโอกาสและคุณภาพอยางเทาเทียมกัน 

4. ผูเรียนมีความรู มีทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 

5. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใหเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะดานภาษา และเทคโนโลยี

ดิจิทัล รวมท้ังมีจิตวิญญาณความเปนครู 

6. มีระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอนและระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม โดยใชการวจิัย

และนวัตกรรมเปนฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน    

            7. มีการจัดการศึกษาใหผู เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ไดรับความปลอดภัย             
จากภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือรองรับวิถีชีวิตใหม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ซึ่งเปนองคกรชั้นนำที ่จัดการศึกษา           

ใหผูเรียนมีความเสมอภาคดานโอกาสและคุณภาพ มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงไดกำหนดนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี ้
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

นโยบายท่ี 1 ดานความปลอดภัย 
          1. สงเสริม ปองกัน แกไขปญหา ใหกับผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด           
ใหรูเทาทันภัยทางดานเทคโนโลยี และสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซ้ำ  
          2. สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมภายนอก ภายในอาคารเรียน ของสถานศึกษาใหเอื ้อตอการ            
มีสุขภาวะท่ีดีมีบรรยากาศท่ีรมรื่น นาดู นาอยู และมีความปลอดภัย 
          3. สงเสริม สนับสนุน ระบบสาธารณูปโภคหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัด เพียงพอ อยูในสภาพดี 
ปลอดภัย พรอมใชงาน 

นโยบายท่ี 2 ดานโอกาส 
          1. พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีความเสมอภาคดานโอกาสและคุณภาพอยางเทาเทียมกัน 
          2. สงเสริมใหเด็กและเยาวชนในวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการไดรับการศึกษาทุกคน และเขาถึงบริการ            
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเทาเทียมกันจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพ สามารถศึกษา
ตอและประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  
          3. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดใหพัฒนาศักยภาพผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสูความเปนเลิศ  
         4. สงเสริมใหเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กดอยโอกาส ใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ            
มีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองไดอยางมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายท่ี 3 ดานคุณภาพ 
         1. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีความรักในสถาบัน  
หลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
         2. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจ             
และสติปญญา มีวินัย รูบทบาทหนาท่ีของตนเอง และเคารพสิทธิของผูอ่ืน ใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค      
และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร  
         3. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานเพื ่อใหผู เรียนมีคุณลักษณะที่พึ ่งประสงค            

และสมรรถนะท่ีสำคัญตามหลักสูตร 

         4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหนักเรียนชั้น ป.1 – 3 อาน เขียนคำพื้นฐานได ตามระดับ 

ชั้นและสงเสริมการคัดลายมือสวย 

         5. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหนักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาตางประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) ไดเหมาะสมกับระดับชั้น  

          6.  พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน การคิดวิเคราะหขั้นสูง มีทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล         

มีทักษะดานการคิดเชิงนวัตกรรม มีความเปนนวัตกร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแขงขันการศึกษาตอเพ่ือการมีงานทำ 

         7. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีผลการทดสอบสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 
          8. สงเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสรางความเปนพลเมืองดี (Civic Education) โดยใชกระบวนการลูกเสือ 
         9. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร           
โดยใชการวิจัยและนวัตกรรมเปนฐานมีความรู ด านภาษาและเทคโนโลยีดิจ ิทัล รวมทั ้งมีจ ิตวิญญาณ           
ความเปนครูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ                          
        1. สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา         
และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใชการวิจัยและนวัตกรรมเปนฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญา        
ของเศรษฐกิจพอเพียง เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
        2. สงเสริมการบริหารจัดการหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัด โดยการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขาย  
       3. พัฒนาโรงเร ียนคุณภาพของชุมชน โรงเร ียนขนาดเล็ก และโรงเร ียนที ่สามารถดำรงอย ู  ได                
อยางมีคุณภาพ และยั่งยืน ดวยรูปแบบเชิงกลยุทธและนวัตกรรม 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

สวนท่ี 3 
ผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  สรุปผลการดำเนินงานงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

         สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใชประกอบการเบิกจายงบประมาณงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามกลยุทธ           
โดยยึดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนกรอบในการดำเนินการ ดังนี้ 
 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ท่ีใช (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 1 ดานความปลอดภัย 
1 การอบรมการสรางภูมิคุมกันใหเยาวชนไทยพรอม

รับมือการเปลีย่นแปลงและภัยคุกคามรปูแบบใหม 
ประจำป 2565 

30,000 นายชูชาต ิ  พุทธลา 
 

2 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สพป.ขอนแกน เขต 1 
ประจำป พ.ศ. 2565 

0 นายชูชาติ   พุทธลา 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 2 ดานโอกาส 
3 การตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและ     

มีงานทำประจำปการศึกษา 2565 (กิจกรรมการ         
จัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ) 

13,200 นายชูชาติ  พุทธลา 

4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
และการศึกษาทางเลือก ปการศึกษา พ.ศ. 2565 

1,848 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 3 ดานคุณภาพ 
5 เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาล      

ในสถานศึกษา “โรงเรียนวถีิพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม” 
16,200 นางสุขุมาล  เคาแคน 

6 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
สูสถานศึกษา 

10,000 นางสาวสุกัญญา  มาชำนิ 
 

7 พัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู       
เพ่ือเสริมสรางใหผูเรียนมึความสามารถทางพหุปญญา 

26,600 นายกีรติวิทย สุวรรณธรรมา 

8 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพการศึกษา 

20,000 นางเพ็ญศิริ  ยาสิงหทอง 

9 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ     
จัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

0 นางสาวสุกัญญา  มาชำนิ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ท่ีใช (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

10 การพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาบรรจุใหม 
(Coaching Team) และการประเมินสัมฤทธิ์ผล  
การปฏิบัติงานในหนาท่ี  ตำแหนง  ผูอำนวยการ
สถานศึกษา และรองผูอำนวยการสถานศึกษา   

290,660 นางณัฐรินีย  นามสีฐาน 

11 พัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมผูเรียนใหมี
คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

23,150 นางศิรดา พิริยะชัยวรกุล 

12 การสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนว PISA 15,850 น.ส.กรรณิการ  ปานนี้ 
13 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 19,620 น.ส.กชพร  จันทนามศรี 
14 เพ่ิมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล 
30,000 นายประสงค  บุญมา 

15 การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา      
ปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 

0 น.ส.พรชนก  เหลาเทพ 

16 การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) 
 ปการศึกษา 2564 

0 น.ส.พรชนก  เหลาเทพ 

17 โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 0 น.ส.พงษลัดดา  รักณรงค 

18 อบรมครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา  
สังกัด สพป.ขอนแกน เขต 1 

11,190 น.ส.อรจิรา  ไขประพาย 

19 เพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมสภานักเรียน 10,000 นางพัฒนา  สิมมาโคตร 
20 วางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและเกลี่ยอัตรากำลังขาราชการครูฯ 
7,065 นายวีระชาติ  โสภา 

21 การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ยาย โอน การสอบ
คัดเลือก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

89,323 น.ส.นพภาภรณ  ตุงไธสง 

22 การคัดเลือกบุคคลเพ่ือดำรงตำแหนงบุคลากรทาง
การศึกษา พนักงานราชการ ครูผูทรงคุณคาแหง
แผนดิน 

38,532 นางนฤมล  แหวะสอน 

23 พัฒนาเสริมสรางคุณภาพและคุณคาชีวิตขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำท่ี
เกษียณฯ 

24,000 นางนิ่มนวล  ศรีวงษราช 

24 เสริมสรางขวัญและกำลังใจและพิธีมอบ
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา 

11,280 น.ส.วชิรา  ชื่นใจ 

25 จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้น
สายสะพายเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพรเจาอยูหัว ประจำป พ.ศ. 2565 

45,850 น.ส.วชิรา  ชื่นใจ 

26 การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 2 ครั้ง (รอบ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค.) 

73,000 นางอรอนงค  ศรีชัย 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ     
ท่ีใช (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

27 พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา/บริหารการศึกษา 
สูความเปนมืออาชีพ 

19,215 นางณัฐรินีย  นามสีฐาน 

28 การประกวดรางวับทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรฯ 

4,365 นางนิ่มนวล  ศรีวงษราช 

29 เสริมสรางศักยภาพบุคลากรใน สพป.ขอนแกน เขต 1 80,000 นางณัฐรินีย  นามสีฐาน 

30 ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ อบรมพัฒนา ครูผูชวย  
สูครูมืออาชีพ 

6,600 นางณัฐรินีย  นามสีฐาน 

31 ประชุมการเสริมสรางประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานให
ราชการ ตำแหนง ธุรการโรงเรียน 

7,050 นางณัฐรินีย  นามสีฐาน 

32 เสริมสรางพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือประเมินตำแหนงและวิทยฐาน PA 

30,000 นายวิระธรรม  มาตยภูธร 

33 พัฒนาวินัย จริยธรรม คุณธรรม ผูบริหารสถานศึกษา  
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 

9,900 นายอำนาจ  โพธิ์งาม 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 
34 ขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน 130,000 นางณิชชารีย  ตั้งวานิชกพงษ 
35 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณงบลงทุน คาท่ีดนิและ

สิ่งกอสราง 
40,000 นางสารภี  ประจันตะเสน 

36 ติดตาม ประเมินผล และรายงานท้ังระบบ 30,000 นางรติตา  สีหะวงษ 
37 ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 

ของสถานศึกษา 
30,000 นางจรรยา  สำเริง 

38 KKzone1 Green and Clean Zero Waste 5,000 นางชโลทร  กองพันธ 
39 สื่อสารและการประชาสัมพันธ 25,000 นางชญาณัณภ  ไชยโก 
40 การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการของ สพท. ป 2565 
30,000 นางนฤมล  นอยวัน 

41 ประชุมผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา/
ประธานกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

33,600 นางวรรณโสภา  สามหาดไทย 

42 พัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 14,400 นางนฤมล  นอยวัน 
43 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน ป 2565 
4,860 นางวรรณโสภา สามหาดไทย 

44 การจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธีตาง ๆ 20,000 นางวรรณโสภา สามหาดไทย 
45 อบรมเชงิปฏิบัติการทบทวนการใชระบบสนับสนุนการ

บริหารจัดการสำนักงานฯ AMSS++ 
12,000 นางสมคิด  เมืองสอน 

46 อบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารสินทรัพยประจำป 

17,380 น.ส.พรเลขา วัชระศุภรณ 



27 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ     
ท่ีใช (บาท) 

ผูรับผิดชอบ 

47 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา 

120,000 นางอุทุมพรพัต  
สุคนธาภิพัฒนกุล 

 รวมงบประมาณท่ีใช ตามภารกิจ สพท. 1,476,738  
โครงการงบประมาณจาก สพฐ. และท่ีอ่ืน 
นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 1 ดานปลอดภัย 
48 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา ประจำป 2565 
272,600 นายชูชาติ  พุทธลา 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 2 ดานโอกาส 
49 สงเสริมและพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ประจำป

การศึกษา พ.ศ. 2565 
67,860 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 

50 สงเสริมและพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน 
 ปการศึกษา พ.ศ. 2565 

18,190 น.ส.ละออ  ชัยภูมิ 

51 สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา
ภายใตชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเง่ือนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. 
ประจำปการศึกษา 2564 

18,000 นายชชูาติ  พุทธลา 

นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 3 ดานคุณภาพ 
52 บานนักวิทยาศาตรนอย ประเทศไทย “ระดับปฐมวัย” 19,950 น.ส.กชพร  จันทนามศรี 
53 บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย “ระดับ

ประถมศึกษา” 
91,960 น.ส.ฉวีวรรณ  แกวหลอน 

54 สงเสริมนิสัยรักการอาน และหองสมุด 46,980 น.ส.ชนกกาญจน  ตุไลลา 
นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 
55 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
125,000 นางณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห 

56 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ 
ดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

55,000 นางณัฐรดี  สวัสดิ์สิงห 

57 การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 
ในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

94,850 นางอุทุมพรพัต  
สุคนธาภิพัฒนกุล 

 งบ อบจ.ขอนแกน   
58 สงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะดนตรีและวิชาการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1,000,000 น.ส.พรชนก  เหลาเทพ 

 รวมงบประมาณท่ีใช จาก สพฐ. และงบอ่ืน ๆ 1,810,390  
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งบตามภารกิจงานกลุมภายในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   นโยบายดานท่ี 1 ดานความปลอดภัย 
       โครงการท่ี 1  การสรางภูมิคุมกันภัยใหเยาวชนไทยรูเทาทันภัยคุกคามรูปแบบใหม 
          งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพท. ท่ีใช 30,000 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต  (Output)  
        ขาราชการครูจำนวน 68 คน และเจาหนาที ่ 9 คน ในสังกัด ผานการอบรมการสรางภูมิคุ มกัน           
ใหเยาวชนไทยพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม 
    ผลลัพธ (Outcome)  

    นักเรียนทุกระดับชั้นในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดรับความรู       
ความเขาใจในการปองกันตนเองพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมที่ไดจากการบรูณา
การจัดการเรียนในสอนในทุกระดับชั้น 
ปญหาและอุปสรรค 
       เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำใหจำนวนขาราชการครู           
และนักเรียนเขารวมกิจกรรมไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว  
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
       1. เห็นควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมที่เกี่ยวของใหเร็วกวาเดิมและจัดสรรในคราวเดียว             
เพ่ือจะไดดำเนินการไดเร็วข้ึนและอาจจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน     
        2. ควรดำเนินกิจกรรมในหวงท่ีเร็วข้ึนกวาเดิมเพ่ือลดปญหาจำนวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรมไมครบ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       นักเรียนทุกคนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดรับความรูความ
เขาใจในการปองกันตนเองพรอมรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหมที่ไดจากการบรูณาการ
จัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น 
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โครงการที่ 2  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
ประจำป 2565 
       งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพท. ท่ีใช 0 บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต  (Output)  
       1. อนุมัติเงินสวัสดิการเพื่อชวยเหลือขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พ.ศ. 2561         
(สพป.ขอนแกน เขต 1) เพื่อสงเสริม สนับสนุนชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสนามบิน ซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ท่ีประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ราย    
       2. โรงเรียนบานหนองแวงบรวิทย อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน และอีก 7 แหง รวมจำนวน
โรงเรียน 8 แหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดรับความชวยเหลือเด็ก
ภาวะวิกฤตทางการศึกษา รวมจำนวนนักเรียน 12 ราย ที่ผานเกณฑการคัดเลือก ผานระบบ SMART REFER 
(smartrefer.eef.or.th) ซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกนรวมกับสำนักงานกองทุน         
เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และภาคีเครือขาย หนวยงานท่ีเก่ียวของในจังหวัดขอนแกน  
       3. นักเรียนที่ประสบภาวะยากลำบากในชีวิตเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ของโรงเรียนบานดอนบม           
อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 1 ไดรับการสงเสริม และสนับสนุนผานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จำนวน 1 ราย   
       4. โรงเร ียนในสังกัดทุกโรงเร ียนรับทราบแนวทางการคัดเล ือกสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา                 
และสถานศึกษาเพ่ือเขารับการประกวดและรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
       5. ครูประจำสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดไดเขารับการอบรมครูนักจิตวิทยาประสำสถานศึกษาตามแนว
ทางการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลอืและคุมครองนักเรียน ของ สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    ผลลัพธ (Outcome) 
         โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดรับการสงเสริม 
สนับสนนุการดำเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ปญหาและอุปสรรค 
        1. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหโรงเรียนกลุมเปาหมายไมสามารถเขารวม
กิจกรรมได และระหวางดำเนินกิจกรรมตองรักษามาตรการท่ีกำหนด    
        2. ผูปกครองสุราและสารเสพติด ทำใหมีอาการคลุมคลั่งในบางครั้งอาจจะเปนอันตรายตอนักเรียน      
และผูใกลชิดในบริเวณชุมชนหรือใกลเคียง         
        3. ผูปกครองนักเรียนมีไมสามารถเขากับชุมชนที่อาศัยอยูไดไดซึ่งเปนพฤติกรรมสวนทำใหมีผลกระทบ
ตอการใชชีวิตของนักเรียน           
        4. สถานศึกษาหรือครู สงผลเขารับการคัดเลือกเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีจำนวนนอย 
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
        1. ปฏิบัติตามประกาศจังหวัดขอนแกน เรื่อง มาตรการ การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  จังหวัดขอนแกน         
        2. ถานักเรียนมีความประสงคเขาเรียนตอในหนวยงานการศึกษาที่พักนอนเห็นควรสงตอใหนักเรียน         
ท่ีประสบภาวะยากลำบากในชีวิตไดเขาเรียนในโรงเรียนประจำเพ่ือลดความเสี่ยงในความปลอดภัยในชีวิต  
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        3. การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนควรจะคงระดับตามสมควร        
เดิมคือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตตรวจราชการ ระดับภูมิภาค และระดับ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือกระจายรางวัล ใหท่ัวถึงมากข้ึน    
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       ผลการดำเนินงานของกิจกรรมนี้เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนลดอัตราการหลุดออกจากระบบการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
นโยบายดานท่ี  2  ดานโอกาส 
   โครงการที ่ 3  ตลาดนัดวิชาการแนะแนวเพื ่อการศึกษาตอและมีงานทำ ประจำปการศึกษา 2565  
(กิจกรรมการจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ)  งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  13,200  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
      ผลผลิต (Output)  
         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในสังกัดจำนวน 9 โรงเรียน จำนวน 88 คน และและครูแนะแนว        
ของแตละโรงเรียนเขารวมกิจกรรมการจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพื ่อการมีงานทำ จำนวน 12 คน        
โดยดำเนินการกิจกรรมตามฐานการเรียนรู  จำนวน 4 ฐาน ไดแก ฐานชางตัดผม, ฐาน ชางเสริมสวย,           
ฐานการตัดเย็บเสื้อผา และ ฐานนวดแผนไทย ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
     ผลลัพธ (Outcome)  
        นักเรียนมีความรูและสามารถเลือกอาชีพที่สนใจและมีรายไดในระหวางเรียนและเลือกประกอบอาชีพ  
ในอนาคตได รวมท้ังใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหางไกลยาเสพติด โดยมีครูแนะนำของแตละโรงเรียนแนะแนว
และใหความชวยเหลือ 
ปญหา และอุปสรรค 
       1. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหจำนวนนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมนอยกวา
เปาหมายท่ีกำหนด 
       2. บางโรงเรียนมีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นป 3 ไมถึงเปาหมายท่ีกำหนด 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
      เห็นควรเพิ่มงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุฝกเพิ่มเติมและใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที 3 ทุกโรงเรียน           
ตามเปาหมายท่ีกำหนด โดยอาจจะเพ่ิมจำนวนวันหรือรุนในการจัดกิจกรรมฯ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
     นักเรียนมีความรู ความเขาใจในการ เลือกอาชีพ สามารถเลือกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ และมีรายไดระหวาง
เรียน โดยใหเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับนักเรียนและโรงเรียน ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหางไกลยาเสพติด  
โดยมีครูแนะนำของแตละโรงเรียนแนะแนวและใหความชวยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
โครงการท่ี 4  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาทางเลือก  
ปการศึกษา พ.ศ. 2565 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  1,848  บาท 
ผลการดำเนนิงาน 
    ผลผลิต (Output)  
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 1  ดำเนินการเสนอการขออนุญาตจัดการศึกษา   
ขั ้นพื ้นฐานโดยครอบครัว ประจำปการศึกษา 2565 จำนวน 7 บานเรียน และไดร ับอนุญาตใหดำเนินการ              
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัวได ดังนี้  
       1. บานเรียนอลิสสา  ขออนุญาตจัดการศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6 
       2. บานเรียนธรรมชาติ ขออนุญาตจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 - 6  
       3. บานเรียนนองขนมจีน ขออนุญาตจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล 3) 
       4. บานเรียนภูมิพัฒน ขออนุญาตจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล  1-3 ) 
       5. บานเรียนนองอิงบุญ ขออนุญาตจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล 1-3)  
       6. บานเรียน Anda@school&Home ขออนุญาตจัดการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา   
       7. บานเรียนตันเจริญ ขออนุญาตจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล 1-3) 
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       สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  ดำเนินการวัดและประเมินการจัดการศึกษา
ศึกษาบานเรียน (Home school) ประจำปการศึกษา 2565 ดังนี้  
       1. บานเรียน ภ.ด ี
       2. บานเรียนไวรด 
       3. บานเรียนภูมิพัฒน 
       4. บานเรียนเพ่ิมสุข 
       5. บานเรียนนักกอลฟ 
       6. บานเรียนภวูพัฒน 
       7. บานเรียนธรรมชาต ิ
       8. บานเรียนอลิสสา 
       9. บานเรียนกตัญูจะดำเนินการในเดือน พฤศจิกายน 2565 
    ผลลัพธ (Outcome)  
       นักเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและศูนยการเรียน ไดรับโอกาสเขารับการศึกษาความรู
ทางดานการศึกษา การประเมินและพัฒนาตามศักยภาพผูเรียน และสามารถดำรงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง         
มีความสุขมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   
ปญหา และอุปสรรค 
       ดวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตองดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ และแนวทางการจัดการศึกษา       
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ซึ่งผู ขออนุญาตจัดการศึกษาบางรายมีความเขาใจและความตองการไมเปนไป         
ตามขอกำหนดของกฎกระทรวงฯ และแนวทางในการปฏิบัติ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดอบรมใหความรูแก เจาหนาที่/ผูรับผิดชอบงาน        
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ใหเขาใจถึงกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการ
จัดการศึกษาพ้ืนฐานโดยครอบครัว                                                                      
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ดำเนินงานตามกฎกระทรวงวาดวยสิทธิ           

ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547  และดำเนินการตามแนวทางดำเนินการจัดการศึกษา

พ้ืนฐานโดยครอบครัว ทำใหการดำเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย สำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
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นโยบายดานท่ี 3  ดานคุณภาพ 
   โครงการที่ 5  โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนวิถีพุทธ/
โครงการคุณธรรม” 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  16,200  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output)  

1. รอยละของสถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรม          

อยางตอเนื่อง ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 

2. จำนวนสถานศึกษาที่สงผลการพัฒนาเขารวมการพิจารณาคัดเลือกโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ                                                                                                              
3. จำนวนสถานศึกษาท่ีสงโครงงานเพ่ือเขารวมการจัดประกวดแขงขันโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ 

    ผลลัพธ (Outcome)  
      1. สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาตนเองตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง
ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพ 
      2. ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิด             
อยางมีเหตุผล ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรมความดีอยางเปนธรรมชาติ มีความรูสึกผิดชอบชั่วดี ภูมิใจในการ        
ทำความดี มีคานิยมท่ีพึงประสงค เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
ปญหา และอุปสรรค 
      ๑. การขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธ ขาดความตอเนื่อง เพราะกิจกรรม กับภาระงานของโรงเรียนเปนตัวแปร 
      ๒. สถานศึกษาขาดความพรอมการดำเนินการดาน อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม หองเรียนและแหลงเรียนรู  
ท่ีสงเสริม การพัฒนาตามอัตลักษณ  ๒๙ ประการ เพราะดานท่ีสำคัญในการดำเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ  
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดอบรมใหความรูแก เจาหนาที่/ผู รับผิดชอบงาน          
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ใหเขาใจถึงกฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนและแนวทางการดำเนินการ
จัดการศึกษาพ้ืนฐานโดยครอบครัว                                                                      
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
      1. ผู บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง         

ตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ/โรงเรียนคุณธรรมอยางตอเนื่อง ยั่งยืน เปนสถานศึกษาตนแบบ และมีความ

พรอมในการยกระดับตอไป 

      2. ชุมชน โรงเรียนนาอยู เพราะผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรในโรงเรียน และนักเรียน เปนคนดี      

มีคุณธรรม มีจริยธรรมอันดีงาม ทำใหสังคมสงบสุข 
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โครงการท่ี 6  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา  
         งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  10,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output)  
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดดำเนินกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อน        
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา ดังนี้ 
         1. วันที่  10  พฤษภาคม  2565  ไดจัดอบรมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับโรงเรียนที่มีการขับเคลื่อน บมเพาะเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอยางตอเนื่อง ยั่งยืน เพื่อให
เตรียมพรอมในการขอรับการประเมินเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา 
จำนวน 5 โรงเรียน ไดแก 
               1) โรงเรียนบานโนนเขวา 
               2) โรงเรียนบานทุม(ทุมประชานุเคราะห) 
               3) โรงเรียนบานหนองหัววัว 
               4) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 
               5) โรงเรียนบานนาฝายนาโพธิ์ 
         2. นิเทศบูรณาการการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 152 แหง 

ทั้งที่ผานการประเมินเปน “สถานศึกษาพอเพียง” แลว จำนวน 132 แหง  ใหมีการบมเพาะขับเคลื่อนอยางยั่งยืน 

เปนรูปธรรม และสถานศึกษาที่ยังไมขอรับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียง  21 แหง ใหสามารถนอมนำ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร               

จัดการศึกษา จนสามารถขอรับการประเมินเปนสถานศึกษาพอเพียงไดและผานเกณฑการประเมิน                     

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
    ผลลัพธ (Outcome)  
        สถานศึกษาทุกแหงในสังกัด สามารถนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ และบมเพาะใหผูเรียนมีอุปนิสัยอยูอยาง
พอเพียงไดตามคุณลักษณะอันพึงประสงคท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 
ปญหา และอุปสรรค 
         ไมมี 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
        ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       การดำเนินกิจกรรมตามโครงการเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว แตเนื่องจากสถานศึกษาพอเพียง          
ที ่ม ีการบมเพาะอยางตอเนื ่องยั ่งย ืนและมีความพรอมที ่จะขอรับการประเม ินเปนศูนยการเร ียนรู                    
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา ผูบริหารยายสถานศึกษาในหวงเวลาที่จะยื่นเอกสาร
ขอรับการประเมิน ดังนั้น ในปงบประมาณ 2565 จึงไมมีสถานศึกษาท่ีสงขอรับการประเมิน 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

                                   

โครงการที่ 7  พัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื ่อเสริมสรางใหผู เรียนมีความสามารถ          
ทางพหุปญญา  
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  26,600  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output)  
       1. โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จัดกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาใหกับนักเรียน 
       2. มีโรงเรียนตนแบบในการจัดกระบวนการเรียนรูใหนักเรียนมีความสามารถทางพหุปญญา   
    ผลลัพธ (Outcome)  
       โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จัดกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาใหกับนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
ปญหา และอุปสรรค 
       ระบบสำรวจแววความสามารถพิ เศษดวยระบบอิเล็กทรอนิกสจากสำนักวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษาที่ใหโรงเรียนดำเนินการไมเสถียร ขาดประสิทธิภาพ มีปญหาในการใชงานมาก ทำใหครูผูรับผิดชอบ 

มีความยากลำบากในการปฏิบัติงาน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
        ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
        โรงเรียนทุกโรงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จัดกระบวนการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาความสามารถทางพหุปญญาใหกับนักเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

         
 

โครงการท่ี 8  การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพการศึกษา  
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  20,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output)  
        1. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพระดับหองเรียน 
 2. สถานศึกษามีผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกในระดับดี 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

    ผลลัพธ (Outcome)  
         1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ มีสถานศึกษาตนแบบการประกัน
คุณภาพภายในและตนแบบเครือขายนวัตกรรม 
         ๒. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ เปนตนแบบ      

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและเปนเครือขายสำหรับการพัฒนาสถานศึกษาอ่ืน ๆ  

         ๓. สถานศึกษาในสังกัดไดรับติดตาม ตรวจสอบผลการจัดการศึกษาสูการกำหนดนโยบายของเขตพ้ืนท่ี 

ปญหา และอุปสรรค 
         การดำเนินงานภายใตสถานการณโรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
         ๑. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาแกนนำ สถานศึกษารวมพัฒนา ผานระบบออนไลน  

         ๒. นิเทศ ติดตาม ตามมาตรการความปลอดภัย 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
         1. สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกัน

คุณภาพที่มีประสิทธิภาพ สงผลใหการจัดการศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอยางตอเนื่องและสามารถเปน

แบบอยางเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูของสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได 

3. ผูบริหาร ครู และผูเก่ียวของในการจัดการศึกษามีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก และนำความรูประสบการณท่ีไดสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
โครงการท่ี 9  การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  0  บาท 
ผลการดำเนนิงาน 
    ผลผลิต (Output)  
         1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ

ประเมินผล และนิเทศการศึกษาจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

        2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา          

ในสังกัดครบถวน เปนระบบชัดเจนและครอบคลุมการบริหารงาน 4 งาน 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

    ผลลัพธ (Outcome)  
    1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต  มีแนวทางในการวางแผนกำกับ ติดตาม 

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีชัดเจนและเปนระบบอยางตอเนื่อง 
        2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา       

ในสังกัด และขอสรุปเชิงนโยบายเพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ปญหา และอุปสรรค 
        เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการดำเนินการตามกิจกรรม          
ที่กำหนดไว ตองปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบออนไลน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง รวม 2 ครั้ง และนำผลการติดตามมาสรุป
เปนสารสนเทศและแนวทางในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปงบประมาณถัดไป  และรายงาน          
ในรูปแบบเอกสารเพื่อเสนอหัวหนาหนวยงานและผูเกี ่ยวของทราบ รวมทั้งในรูปแบบออนไลน ผานกลุมไลน  
เว็บไซตสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
        ๑. แลกเปลี่ยนเรียนรูกับสถานศึกษาแกนนำ สถานศึกษารวมพัฒนา ผานระบบออนไลน  

        ๒. นิเทศ ติดตาม ตามมาตรการความปลอดภัย 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีขอมูลสารสนเทศของสถานศึกษา         

ในสังกัดและขอสรุปเชิงนโยบายเพื่อใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแนวทางในการวางแผน

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาท่ีชัดเจนและเปนระบบอยางตอเนื่อง 

   

โครงการท่ี 10  นิเทศบูรณาการเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  290,660  บาท 
ผลการดำเนนิงาน 
   ผลผลิต (Output)  
      ๑. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ ไดรับการนิเทศ ติดตาม         
จากตนสังกัดอยางตอเนื่องครบทุกโรงเรียน 
      ๒. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต ๑ มีการนิเทศภายในอยางเปนระบบ              
     ๓. สถานศึกษาไดรับการนิเทศ ติดตามอยางตอเนื่อง  

   ผลลัพธ (Outcome)  
 ๑. โรงเรียนในสังกัดไดรับการนิเทศติดตามอยางมีคุณภาพ  
 ๒. ครูกลุมเปาหมายไดรับการนิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ศึกษานิเทศก มีนวัตกรรมการนิเทศตนแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
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ปญหา และอุปสรรค 
     เนื่องจากเปนชวงรอยตอระหวาง สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงสงผลให
กระบวนการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด ในบางครั้งไมเปนไปตามกำหนดการท่ีกำหนดไว 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       ปรับระบบการนิเทศ ติดตาม ตามสถานการณ และความเหมาะสม 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       ๑. ผูบริหารโรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
       ๒. ครูผู สอนสามารถจัดการเรียนรู ไดอยางมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
       ๓. นักเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานของหลักสูตร 

   ๔. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ มีนวัตกรรมการนิเทศตนแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

           
  
โครงการท่ี 11 พัฒนาการจัดการเรียนรูท่ีสงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  23,150  บาท 
ผลการดำเนนิงาน 
    ผลผลิต (Output)  
       1. ครูไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
       2. โรงเรียน มีเวที จัดประกวด  /แขงขัน//แลกเปลี่ยนเรียนรู  เพ่ือพัฒนาทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
       3. โรงเรียนไดรับการนิเทศ  กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดในการ
ดำเนินงานจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
    ผลลัพธ (Outcome)  
      1. จัดประชุมออนไลน ครูวิชาการ 152 โรงเรียน เกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรูเชงิรุก  
(Active  Learning)  การวัดผลประเมินผล   
      2. นิเทศการจัดการเรียนการสอน  โดยการสังเกตชั้นเรียน สาระการเรียนรูโรงเรียนกลุมเปาหมาย  
โรงเรียน  เรื่อง การจัดการเรียนรูที่สงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและ ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑     
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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      3. จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสะทอนคิด (Follow  on) เรื ่อง การจัดการเรียนรูเชิงรุกกับครู
วิชาการ จำนวน 152 คน 
      4. ประกวด วิธีปฏิบัติที่ดี แตละกลุมสาระการเรียนรู เรื่อง การจัดการเรียนรูเชิงรุก เรื่อง การจัดการ
เรียนรูที่สงเสริมผูเรียนใหมีคุณลักษณะและ ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ ไดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี  
จำนวน 10 โรงเรียน ไดแก  
            1)  บานซำจานเนินทอง 
            2)  บานเพ้ียฟานโนนตุน 
            3)  บานหนองกอยสิทธิราษฎรบำรุง 
            4)  บานทุม (ทุมประชานุเคราะห) 
            5)  หนองไผมอดินแดง 
            6)  อนุบาลขอนแกน 
            7)  บานแกนเทา 
            8)  บานแดงราษฎรสามัคคี 
            9)  บานคำหัวชางโนนตุนปามะนาว 
          10) ชุมชนบานฝาง 
      5. ประเมิน สรุปรายงานผล ประชาสมัพันธ      
      6. ดานนักเรียนไดรับการพัฒนา ในดาน  ทักษะการเรียนรู (Learning Skill) คือ การเรียนรู 3Rs8Cs 
      7. ดานครูไดรับการพัฒนาดานการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
ปญหา และอุปสรรค 
     มีการซ้ำซอน ในการปฏิบัติ กับ นโยบาย การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active  Learning) 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ดำเนินงานในโครงการอยางตอเนื่องทุกปงบประมาณ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
     1.  ผูบริหาร โรงเรียน ครูผูสอน  มีความรูความสามารถ ในการสงเสริม พัฒนา สนับสนุนการจัดการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
     2. โรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และนำผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงงาน
การจัดการเรียนรู 
     3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีวิธีปฏิบัติท่ีดี ดานจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 
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โครงการท่ี 12  การสงเสริมการจัดการเรียนรูตามแนว  PISA 
    งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  15,850  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output)  
       1. นักเรียนกลุ มเปาหมายมีความฉลาดรู ดานการอาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และมีความคิด
สรางสรรคในระดับท่ีสูงข้ึน 
       2. ครูสามารถจัดการเรียนรู วัดและประเมินผลการเรียนรูตามกรอบการประเมินผลนานาชาติ PISA        
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
       3. สถานศึกษานำขอมูลจากการวัดและประเมินผลไปใชในการยกระดับ พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ผลลัพธ (Outcome)  
       กิจกรรมที ่ 1 การเตรียมความพรอมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022        
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน) ใหกับครูผูดูแลระบบ PISA Style Testing โรงเรียนละ 1 คน         
เพื่อเตรียมความพรอมนักเรียนรับการประเมินระดับนานาชาติ และสงเสริม พัฒนาใหครูมีความรู ความเขาใจ 
เก่ียวกับการประเมินตามแนว PISA (PISA Style Testing) 
   กิจกรรมที่ 2 นักเรียนกลุมเปาหมายรอยละ 100 สมัครเขาใชงานในระบบให PISA-STYLE ONLINE 
TESTING  
  กิจกรรมที่ 3 นักเรียนกลุมเปาหมายรอยละ 70 ไดฝกปฏิบัติการ การใชงานในระบบ PISA-STYLE 
ONLINE TESTING  
      กิจกรรมท่ี 4 คณะศึกษานิเทศกผูรับผิดชอบโครงการไดดำเนินการนิเทศ ติดตามผล 
ปญหา และอุปสรรค 
       ไมมี 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
 นักเรียนกลุ มเปาหมาย ไดรับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานและตัวชี ้ว ัด ตามกรอบการประเมินผล

นานาชาติ PISA ไดฝกทำขอสอบในระบบ PISA-STYLE ONLINE TESTING และมีความพรอมรับการประเมิน

ระดับนานาชาติ PISA  
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โครงการท่ี 13  พัฒนาคุรภาพการจัดการศึกษาปฐมวยั 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  19,620  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output)  
        ๑. ครูผูสอนระดับปฐมวัยไดรับการนิเทศการจัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัย 
        ๒. หองเรียนปฐมวัยไดรับการปรับปรุงพัฒนา 
        ๓. ครูสงเสริมพัฒนาการเด็กผานการเลน จากการจัดประสบการณการเรียนรูแบบบูรณา 
การท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความสนใจ สถานการณ และบริบทของเด็ก 
    ผลลัพธ (Outcome)  
       1. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 

      1.1 สงเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณของครูผูสอนระดับปฐมวัยใหไดมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย ดังนี้ 

           (๑) สงเสริม สนับสนุน การจัดทำคูมือ “ลูกรัก หนูทำได” ทุกนวัตกรรม เพื่อใชในการจัดประสบการณ

สำหรับเด็กปฐมวัยในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบ            

On – Demand  

            (๒) สงเสริมและพัฒนาหองเรียนปฐมวัยคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

             (3) ประกาศมาตรฐานโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาปฐมวัยของแตละนวัตกรรม 

            (4) โรงเรียนดำเนินการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน 

             (5) ประเมินหองเรียนคุณภาพปฐมวัยตามมาตรฐานและเกณฑที ่กำหนด (ทุกนวัตกรรม)              

บูรณาการกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว 

             (6) ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

   2. พัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย 

        ๒.๑  นิเทศเพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณสูมาตรฐาน โรงเรียนกลุมเปาหมาย  

               - ดำเนินการตามวงจรการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ในสถานการณปกติ Onsite  

               - นิเทศออนไลน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

        ๒.๒  สรางครูตนแบบโดยใชวงจรการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)   

   3. เปดหองเรียนปฐมวัย 

        ๓.๑ ประชุมสะทอนผล แลกเปลี่ยนประเด็นการนำนวัตกรรม “ลูกรัก หนูทำได” ไปใช และแนวทาง       

การพัฒนาความตองการของครู ผูปกครอง ผานชุมชนการเรียนรูแหงวิชาชีพ (PLC)  

        ๓.๒ คัดเลือกและนำเสนอวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) ในหัวขอดังนี้ 

           ๑) วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) : การจัดประสบการณตามคูมือ “ลูกรัก หนูทำได”  สำหรับ

เด็กปฐมวัยในชวงสถานการณ COVID – ๑๙ ในรูปแบบ On – Demand  

      ๒) วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) : การจัดประสบการณตามหนวยการเรียนรู ท่ีไดมาตรฐาน

ตามแนวทางนวัตกรรมท่ีเลือกใช ในสถานการณปกติ Onsite 

   ๓) ประกาศรายชื่อโรงเรียนและครูท่ีผานเกณฑการคัดเลือก 
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       ๓.๓ ก ิจกรรมเป ดห องเร ียนปฐมว ัย (Open Class Childhood)  และมอบป ายพระราชทาน                
บานนักวิทยาศาสตรนอย และโลเกียรติคุณ/เกียรติบัตรแกโรงเรียนและครูท่ีผานเกณฑ 
ปญหา และอุปสรรค 
        เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหหยุดเรียนแบบ On site 
ปรับใหเรียนแบบ Online กลุมงานการศึกษาปฐมวัย จึงไดออกแบบวางแผนการนิเทศการศึกษาโดยการจัดทำ
คูมือผูปกครอง “ลูกรัก หนูทำได” โดยนิเทศสนับสนุนใหครูเปนผูผลิตคูมือดวยตนเอง เพื่อสงเสริม สนับสนุน 
ชวยเหลือ ใหคำปรึกษา คอยชี้แนะเปนพี่เลี้ยงใหกับครูปฐมวยัและผูปกครองจากการดำเนินงานตามโครงการ 
พบวา การลงสูการปฏิบัติยังไมครอบคลุมทุกโรงเรียนเทาที่ควร เนื่องจาก อยูในชวงสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20๑๙ ทำใหออกนิเทศแบบ On site ไมได จึงปรับมาเปนการนิเทศ 
Online จึงทำใหการกระตุนหรือการใหคำปรึกษา คอยชี้แนะ ไมทั ่วถึง ทำใหยังมีบางสวนที่ยังใชใบงาน/          
ใบกิจกรรม เปนหลักในการจัดการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัย และครูบางคนยังไมเขาใจไมเขาถึงกระบวนการ          
ที่จะนำลงสูการปฏิบัติจริง จึงทำใหเด็กและผูปกครองขาดโอกาสในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักการ 
ของการศึกษาปฐมวัย 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       ในการพัฒนาครั้งตอ เห็นควรปรับการพัฒนาโดยใชอำเภอ/กลุมเครือขายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปนฐาน และสรางทีมครูปฐมวัยแกนนำในแตละกลุมเครือขายใหเปนครูพ่ีเลี้ยง (Mentor teacher) สำหรับครู
ปฐมวัยที่มีความพรอม/เขมแข็งแลวใหเปนพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็กหรือยังไมมีความพรอมตองการความ
ชวยเหลือควบคูกันไปเปน “คูพัฒนา” 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       1. เด็กปฐมวัยไดร ับการสงเสริมพัฒนาการครบทุกดาน โดยเนนความสุข และความปลอดภัย                
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
       ๒. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง ๔ ดานตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัยกำหนดอยางสมวัย  และมีทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
       ๓. ครูมีแนวทางในการจัดประสบการณกิจกรรมการเรียนรูสำหรับเด็ก  สามารถเปนผูชี้แนะเปนพ่ีเลี้ยง                
ผูปกครองในการจัดกิจกรรมไดอยางหลากหลาย 
       ๔. ครูผูสอนระดับปฐมวัยปรับเปลี่ยนบทบาท และเปลี่ยนพฤติกรรมจากครูผูสอนเปนพ่ีเลี้ยง คอยชี้แนะ  
อำนวยความสะดวก จัดประสบการณสำหรับเด็กปฐมวัยท่ีเนนเด็กเปนสำคัญตามความสนใจ สถานการณ 
บริบทหรือวิถีชีวิตจริงของเด็ก ใหกับผูปกครอง 
       ๕. ผูปกครองมีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรูสำหรับลูกหลานในชวงสถานการณติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ท่ีเหมาะสมตามบริบทของแตละครอบครัว 
       ๖. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติของแตละโรงเรียนเปนชุมชนแหงการเรียนรูมืออาชีพ 
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โครงการท่ี 14  เพ่ิมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  30,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output)  
       ๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

       ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนการสอน  

       ๓. เพ่ือใหนักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ผลลัพธ (Outcome)  
       1. สำรวจขอมูลพ้ืนฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษาดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

       2. อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีดิจิทัล (แพลตฟอรม, สื่อออนไลน, Application และโปรแกรม

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน) 

       3. คัดเลือก ประกวดสื่อการเรียนการสอน 
       4. การนิเทศ กำกับติดตามผลการดำเนินงาน 

       5. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

ปญหา และอุปสรรค 
        ไมมี 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
        ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการและการจัดการเรียน

การสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       2. นักเรียนใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการท่ี 15  การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2564 
    งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  0  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output)  
        1. ผูเรียนมีความสามารถดานคณิตศาสตร และดานภาษาไทย ระดับคุณภาพดี ข้ึนไป  
        2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษานำผลการประเมิน NT ปการศึกษา 2564 ไปกำหนด
เปนนโยบายในการบริหารสถานศึกษา และพัฒนานักเรียนรายบุคคล 
        3. ครูผูสอนคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3-4 มีความรูความชำนาญสามารถออกแบบ และจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        4. ครูผูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 มีความรูความชำนาญสามารถออกแบบ และจัดการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        5. ครูผูสอนไดรับการสงเสริม สนับสนุนการจัดทำสื่อ นวัตกรรมเพ่ือนำไปใชพัฒนาผูเรียน 
   ผลลัพธ (Outcome)  

 
       การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2564 พบวา ผลการประเมิน
คุณภาพผู เรียน มีคะแนนเฉลี ่ยรอยละดานคณิตศาสตร ดานภาษาไทย และผลรวมทั้ง 2 ดาน สูงกวา
ระดับประเทศและระดับสังกัด (สพฐ.) 
ปญหา และอุปสรรค 
        เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการดำเนินงานไมเปนไป
ตามแผน/ขั้นตอนที่กำหนดไว และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบที่หลากหลาย         
อาจทำใหไมไดคุณภาพ/ประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
        1. สงเสริม สนับสนุนการจัดทำสื่อ นวัตกรรมเพ่ือใหครูไดนำไปใชพัฒนาผูเรียน 
        2. เผยแพร/พัฒนาสื่อโดยออนไลน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
        1. ผูเรียนมีความสามารถดานคณิตศาสตร ดานภาษาไทย ระดับคุณภาพดี ข้ึนไป   
        2. ครูผูสอนคณิตศาสตร ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3-4 มีความรูความชำนาญสามารถออกแบบ           
และจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการท่ี 16   การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ปการศึกษา 2564 
    งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  0  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
   ผลผลิต (Output)  
      1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีขอมูลความสามารถดานการอาน          
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 สำหรับนำไปใชในการนิเทศ ติดตามและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา       
ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
      2.  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  1 มีขอมูลยอนกลับ (Feedback)           
เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
      3. สถานศึกษาไดขอมูลท่ีสะทอนความสามารถดานการอานของผูเรียน เพ่ือนำไปใชวางแผนการยกระดับ 
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 
    ผลลัพธ (Outcome)  

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

 

รายงานผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ปการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

 
ระดับ คะแนนเฉล่ียรอยละ 

การอานออกเสียง การอานรูเรื่อง รวม ๒ ดาน 
ศูนยสอบ สพป.ขอนแกน เขต 1 69.01 76.55 72.79 
จังหวัด 70.17 75.91 73.04 
ศึกษาธิการภาค 72.93 77.05 74.99 
สังกัด 69.04 72.30 70.67 
ประเทศ 69.95 72.79 71.38 

 

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2564 
พบวา ผลการประเมิน RT สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีคะแนนเฉลี ่ยรอยละ             
รวมท้ัง 2 ดานสูงกวาระดับประเทศ และระดับสังกัด สวนรายดาน สูงกวาระดับประเทศ 1 ดาน ไดแก ดานการอาน 
รูเรื่องผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2564  
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จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ดาน รอยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ  
ดีมาก  ดี พอใช ปรับปรุง 

การอานออกเสียง 51.13 23.07 16.24 9.54 
การอานรูเรื่อง 61.02 30.14 7.06 1.76 
รวม 2 ดาน 53.77 30.69 12.40 3.12 

     

(ขอมูล ณ วันท่ี 20 เมษายน 2565) 
ปญหา และอุปสรรค 
      เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำใหการดำเนินงานไมเปน       
ไปตามแผน/ขั้นตอนที่กำหนดไว และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบที่หลากหลาย  
อาจทำใหไมไดคุณภาพ/ประสิทธิภาพเทาท่ีควร       
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
      1. สงเสริม สนับสนุนการจัดทำสื่อ นวัตกรรมเพ่ือใหครูไดนำไปใชพัฒนาผูเรียน 
      2. เผยแพร/พัฒนาสื่อโดยออนไลน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
      1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีขอมูลความสามารถดานการอาน       
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 สำหรับนำไปใชในการนิเทศ ติดตามและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา       
ใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
      2. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  1 มีขอมูลยอนกลับ (Feedback)              
เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ในการกำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
      3. สถานศึกษาไดขอมูลท่ีสะทอนความสามารถดานการอานของผูเรียน เพ่ือนำไปใชวางแผนการยกระดับ 
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 
 

   

โครงการท่ี 17  โรงเรียนคุณภาพ  5  ดาว  
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  0  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output)  
        1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีการพัฒนา         
ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด ของโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 
        2. สถานศึกษา และผูท่ีเก่ียวของ พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพอยางเปนรูปธรรมมุงสูมาตรฐานสากล 
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    ผลลัพธ (Outcome)  
       1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET)ชั ้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 
2564 พบวา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา ระดับประเทศ 
2 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก  ภาษาไทย คณิตศาสตร และสวนการเปรียบเทียบระดับจังหวัดมีคะแนนเฉลี่ยสูง
กวาทุกกลุมสาระการเรียนรู การเปรียบเทียบระดับสังกัด (สพฐ.) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา 3 กลุมสาระการเรียนรู 
และมี 1 กลุมสาระฯ ท่ีมีคะแนนเฉลี่ย เทากัน (วิทยาศาสตร) 
       2. ผลการประเม ินค ุณภาพผู  เร ียน (NT) ช ั ้นประถมศึกษาปท ี ่  3 ป การศึกษา 2564 พบวา                   
ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละดานคณิตศาสตร, ดานภาษาไทย และผลรวมทั้ง 2 ดาน 
สูงกวาระดับประเทศ และระดับสังกัด (สพฐ.)  
         3.  ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผู เรียน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปที ่ 1 ปการศึกษา 2564             
พบวา ผลการประเมิน RT สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีคะแนนเฉลี ่ยร อยละ               
รวมท้ัง 2 ดานสูงกวาระดับประเทศ และระดับสังกัด สวนรายดานสูงกวาระดับประเทศ 1 ดาน ไดแก ดานการอานรูเรื่อง 
       4. สถานศึกษาท่ีดำเนินการตามแนวทางโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว มีการพัฒนาคุณภาพเทียบเทาโรงเรียน          
ยอดนิยม และโรงเรียนมีคุณภาพท้ังดานผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา  
       5. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนทุกคนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 เปนผูนำ มีทักษะดานวิชาการ มีคุณภาพดานคุณธรรมจริยธรรม            
มีทักษะชีวิตท่ีดีและมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 
       6. ผู บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน สอดคลองกับ PA 
ปญหา และอุปสรรค 
       1. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการดำเนินการไมเปนไปตามแผนงาน 
โครงการท่ีกำหนด  
       2. การไมไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยรูปแบบออนไซต 100% ทำใหการดำเนินการไมเปนไป
ตามมาตรฐานเทาท่ีควร 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       จัดกิจกรรมใหสอดคลองตามบริบท และมีการจัดทำสื่อ นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
      1. ผู บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนเปนผู นำ มีทักษะดานวิชาการ                 
มีคุณภาพดานคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตท่ีดี  และมีทักษะตามศตวรรษท่ี 21 
      2. นักเรียนไดรับโอกาสเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ใหเยาวชน
เติบโตเปนพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
      3. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีความเขมแข็งทาง
วิชาการเปนสถานศึกษาคุณธรรม มีความพรอมในการพัฒนาดานวิชาการ ดานอาชีพ และสุขอนามัย              
เปนโรงเรียนศูนยรวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
      4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการประเมินความสามารถดานการอานออก (RT) ชั้นประถมศึกษา      
ปท่ี 1 การประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน           
(O - NET) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงข้ึน 
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โครงการท่ี 18  อบรมครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแกน เขต 1 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช  11,190  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output)  
    ครูผูรับผิดชอบงานนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 1 
ที่ผานการอบรม มีความรู ความเขาใจมากขึ้นในการใชจิตวิทยาเชิงบวก ทักษะการใหคำปรึกษานักเรียน           
และครอบครัว และการดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงในปญหาพัฒนาการดานพฤติกรรม อารมณ สังคม 
และสติปญญา  
    ผลลัพธ (Outcome)  
     1. ครูผูรับผิดชอบงานนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวนคร ู152 คน มีความรูดานจิตวิทยา 
     2. ครูผูรับผิดชอบงานนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา มีความรูความเขาใจการดำเนินงานดานจิตวิทยาเชิงบวก 
การใหคำปรึกษา และสามารถออกแบบกิจกรรมการพัฒนาอารมณ สังคมและสติปญญา  สามารถนำไปใช
พัฒนาและปฏิบัติงานได 
ปญหา และอุปสรรค 
     การประชุมผานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ทำใหผู เขาอบรมบางทานทำในสวนของกิจกรรม         
กลุมไมทันเนื่องจากปญหาทางอินเตอรเน็ตของผูเขาอบรมขัดของ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
     ครผููรับผิดชอบงานนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาท่ีเขาอบรมนำความรูท่ีไดจากการอบรมไปขยายตอใหครู
ประจำชั้นในโรงเรียน เพ่ือใหครูในโรงเรียนไดรับความรูดานการใชจิตวิทยาเชิงบวกในการพัฒนา สงเสริมแกไข
ปญหาพฤติกรรม อารมณ สังคม และสามารถออกแบบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยหลักจิตวิทยาเชิงบวกได 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
     ครูผูรับผิดชอบงานนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
ที ่ไดเขารวมการอบรม ไดร ับความรูด านจิตวิทยา ทั ้งการใหคำปรึกษาดวยรูปแบบ DEEP LISTENING             
การใชจิตวิทยาเชิงบวกในการพัฒนา สงเสริมแกไขปญหาพฤติกรรม อารมณ สังคม และสามารถออกแบบ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนดวยหลักจิตวิทยาเชิงบวกได 
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โครงการท่ี 19  เพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมสภานักเรียน 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 10,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
   ผลผลิต (Output)  
      1. โรงเรียนกลุมเปาหมายมีโครงสรางสภานักเรียน จำนวน 44 โรงเรียน 
      2. โรงเรียนขยายโอกาสมีการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนท่ีเขมแข็งและยั่งยืน 
   ผลลัพธ (Outcome)  
       1. ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนผานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting   
       2. โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 44 โรงเรียน มี่นักเรียนแกนนำสภานักเรียนไดเรียนรูบทบาทหนาท่ี  
ตามหลักวิธีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตระหนักถึงความเปนไทย มีคุฤณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย เคารพ กติกา   
      3. ครูท่ีปรึกษาสภานักเรียน มีความรูควารมเขาใจกระบวนการทำงานอยางถูกตองและตอเนื่อง   
ปญหา และอุปสรรค 
      1. การเขารวมประชุมออนไลนของโรงเรียนกลุมเปาหมายไมครบทุกโรงเรียน   
      2. ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
      1. ขยายระยะเวลาดำเนินการ 
      2. เพ่ิมงบประมาณการดำเนินงาน/จัดสรรไปยังโรงเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
     1. งานสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนใหเขมแข็งและยั่งยืน 
     2. นักเรียนแกนนำไดรับความรูและบทบาทหนาที่ตามหลักวิธีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย        
ทรงเปนประมุข ตระหนักถึงความเปนไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล มีวินัย เคารพกฎ กติกา    
ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และอยูรวมกันอยางมีความสุข  
 

 
 
 
  
     

โครงการท่ี 20 วางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเกลี่ยอัตรากำลังขาราชการครู         
และบคุลากรทางการศึกษา 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 7,065  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output)  
       1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีการวางแผนอัตรากำลังขาราชการครู
แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า  พ น ั ก ง า น ร า ช ก า ร  ล ู ก จ  า ง ป ร ะ จ ำ  อ ั ต ร า จ  า ง ช ั ่ ว ค ร า ว 
       2.  วิเคราะห สังเคราะห อัตรากำลัง นำมาใชในการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 1 และสถานศึกษา  ไดครบตรงตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ทุกโรงเรียน 
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    ผลลัพธ (Outcome)  
       1.  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีการวางแผนอัตรากำลังขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจำ อัตราจางชั่วคราว  
       2. วิเคราะห สังเคราะห อัตรากำลัง นำมาใชในการบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา   
ขอนแกน เขต 1 และสถานศึกษาไดครบตรงตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ทุกโรงเรียน 
      3.  สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 และสถานศึกษา มีอัตรากำลังเปนไป        
ตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด มีครูตามเกณฑ และตรงวิชาเอก  
      4.  ผูบริหารสถานศึกษา สามารถบริหารจัดการศึกษาได ทำใหเกิดประโยชนสูงสุด สงผลตอการจัดการ
เรียนการสอน นักเรียนมีผลการเรียนสูงข้ึน 
ปญหา และอุปสรรค 
       งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการดำเนินการ  
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
        1. สามารถนำไปใชวางแผนกำหนดจำนวนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม 
       2. สามารถนำไปใชในการสับเปลี่ยนโยกยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม
ตรงตามความตองการกลุมสาระท่ีขาดแคลนของสถานศึกษา 
       3. สามารถนำไปใชในการพัฒนาศักยภาพการสอนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับแผนการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
      4. สามารถนำขอมูลที่ไดไปใชวางแผนผลิตครูใหตรงกับความขาดแคลนในแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม 
โดยใชคนในพ้ืนท่ี 
      5. สามารถพยากรณความขาดแคลนอัตรากำลังลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสรรหาอัตรากำลัง
มาชดเชยตำแหนงท่ีเกษียณไปในแตละปไดอยางทันทวงที 
      6. โรงเรียนมีแผนอัตรากำลังเพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
กำหนดทิศทางการพัฒนาการเรยีนการสอนได 
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โครงการท่ี  21 การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ยาย โอน การสอบคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 89,323  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
        1. เพื่อผลิตครูระบบจำกัดรับในสาขาและพื้นที่ที่ขาดแคลนและจะเปนตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเปนไปตามหลักเกณฑท่ี สพฐ.กำหนด 
        2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู ไดยายตามคำรองขอยาย 
        3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  มีระบบการสรรหา บรรจุและแตงตั้ง
ยาย โอน การสอบคัดเลือก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการ          
อยางเครงครัด เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได   
        4. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี  
     ผลลัพธ (Outcome)  
        1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน และการสอบ
คัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูชวย พนักงานราชการ   
ท่ีมีคุณภาพยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินการอยางเครงครัด เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได   
        2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู ที่ยื่นคำรองขอยาย ไดรับการพิจารณายาย         

ตามตำแหนงวาง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสำนักงาน ก.ค.ศ. และหลักเกณฑท่ี สพฐ.กำหนด   

ปญหา และอุปสรรค 
        ไมมี 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
        ไมมี  
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       สถานศึกษามีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู ครบตามเกณฑอัตรากำลัง                  

ท่ีสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด  ไดครูตรงตามวิชาเอกท่ีสถานศึกษาตองการ ครูครบชั้น เกิดคุณภาพทางการศึกษา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนสูงข้ึน 

โครงการที ่  22  การคัดเล ือกบุคคลเพื ่อดำรงตำแหนงบ ุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ                     
ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน 
      งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 38,532  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
         1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)         
ไดรับการยาย และโอน เต็มตามกรอบอัตรากำลัง      
         2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)          
ไดเลื่อนระดับเปนไปตามกรอบอัตรากำลัง 
         3. โรงเรียนในสังกัดมีอัตรากำลังครูผู ทรงคุณคาแหงแผนดินและลูกจางชั ่วคราว ที ่จางจากเงิน
งบประมาณ ครบถวนตามท่ีไดรับการจัดสรร 
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    ผลลัพธ (Outcome)  
         1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ดำเนินการ โอน ยาย และเลื่อนระดับ 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เปนไปตามหลักเกณฑและวิธกีารท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
          2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ดำเนินการสรรหาครูผู ทรงคุณคาแหง
แผนดินและลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนด ถูกตอง โปรงใส 
         3. สถานศึกษามีครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน และลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณ ที่มีความรู 
ความสามารถตรงตามความตองการ 
       4. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน และลูกจางชั่วคราวที่จาง
จากเงินงบประมาณ  ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีตอการจัดการศึกษา และสงผลตอคุณภาพผูเรียน 
ปญหา และอุปสรรค 
      การโอนงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรในการดำเนินการบางครั้งเกิดความลาชา  
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
      ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอและรวดเร็วเพ่ือดำเนินการใหทัน  
 ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
      1. ผู เขารับการคัดเลือกมีความรู  ทักษะ เจตคติที ่ด ี คุณภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ อันจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความกาวหนาแกราชการตอไป 
       2. บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ผูไดรับการคัดเลือกไดรับการยาย โอน และเลื่อนระดับ 
       3. ผูไดรับการคัดเลือกเปน ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน และลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ มีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีตามตำแหนงท่ีจะไดรับการแตงตั้ง 
      4. ผูผานการคัดเลือกสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลตอผูเรียนตอไป
ขาราชการครูในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม 
 

      
 
โครงการท่ี  23  พัฒนาเสริมสรางคุณภาพและคุณคาชีวิตขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
     งบประมาณตามภารกิจ สพท.  ท่ีใช  24,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
        ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจำ  ผูเกษียณอายุราชการ  จำนวน 116 ราย          
ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา  ขาราชการครู  ลูกจางประจำ  ลูกจางชั่วคราว  
    ผลลัพธ (Outcome)  
         สงเสริมบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ  มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและกำลังใจจากการ     
ที่ไดปฏิบัติหนาที่ตลอดอายุราชการที่ไดปฏิบัติงานมาเปนระยะเวลานาน  และไดพบปะสังสรรคระหวาง        
ผูเกษียณอายุราชการ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  ไดรับการประกาศเกียรติคุณและ แสดงมุทิตาจิตรคารวะ       
ท่ีไดทำคุณประโยชน 
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ปญหา และอุปสรรค 
         ไมมี 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
         ไมมี 

 ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 ไดสืบสานถายทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย 
อันดีงามของไทยใหสืบไป และการมีสวนรวม มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน ผู เกษียณอายุราชการ             
ไดรับการเชิดชูยกยองเกียรติคุณ เปนแบบอยางที่ดีงามของสังคม และผูเกษียณอายุราชการมีกำลังใจในการ
ดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ 
 

      
      
โครงการท่ี  24  เสริมสรางขวัญและกำลังใจและพิธีมอบเครื่องราชอิสริยภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา  
     งบประมาณตามภารกิจ สพท.  ท่ีใช  11,280  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
         1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำและพนักงานราชการไดรับพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณทุกรายท่ีเสนอขอพระราชทานท่ีเสนอขอและมีคุณสมบัติ 108 คน ราย  
         2. จำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ีวของ  
    ผลลัพธ (Outcome)  
         1. ข าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา ล ูกจ างประจำ ได ร ับการยกยองเช ิดชูเกียรติ                 

เม่ือมีคุณสมบัติครบ สามารถดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ตามชั้นตราท่ีผูมีคุณสมบัติครบ       

ตามหลักเกณฑไดทุกราย และมีการดำเนินการเพ่ือเปนขวัญและกำลังใจใหขาราชการ/ลูกจางประจำทุกป 

        2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจาง ไดร ับการยกยองเชิดชูเกียรติ และไดรับ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ครบทุกทานที่ขอและมีคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑและวิธีการ มีขวัญ          

และกำลังใจสงผลตอการจัดการเรียนการสอน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนเกียรติตอวงศตระกูล           

มีความภาคภูมิใจในตนเอง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

ปญหา และอุปสรรค 
        งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอในการดำเนินการ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
         ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการดำเนินการ 
 ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
         1.  ขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ลูกจางประจำและพนักงานราชการ ไดรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญจักรพรรดิมาลา   
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         2. มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหนาท่ี  
         3. เสริมสรางคุณความดีมีพลังใจกายยืนหยัดมุงม่ันทำความดีตอประเทศชาติตอไป 

โครงการท่ี  25  จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพายเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจำป พ.ศ. 2565 
        งบประมาณตามภารกิจ สพท.  ท่ีใช  45,840  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
        ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย 
ประจำป 2564 และผูเก่ียวของ  จำนวน  250 คน  
    ผลลัพธ (Outcome)  
       1. แตงตั ้งคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานเครื ่องราชอิสริยาภรณชั ้นสายสะพาย           

เบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจำป 2565 

        2. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจำป พ.ศ. 2565      

      3. จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย ประจำป พ.ศ. 2565 

ปญหา และอุปสรรค 
      งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอในการดำเนินการ 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
       ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการดำเนินการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       1. ขาราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ผูไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย 
และผูเก่ียวของ จำนวน  250  ราย  เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย 
      2. มีความภาคภูมิใจ มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติหนาท่ี  
      3. เสริมสรางคุณความดีมีพลังใจกายยืนหยัดมุงม่ันทำความดีตอประเทศชาติตอไป 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

โครงการท่ี  26  การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 ครั้ง (รอบ 1 เม.ย.และ 1 ต.ค.)  
     งบประมาณตามภารกิจ สพท.  ท่ีใช  73,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
   ผลผลิต (Output) 
        1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ ไดรับการเลื่อนข้ันเงินเดือนทุกคน  
        2. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการเลื่อนเงินเดือนในระบบจายตรงกรมบัญชีกลางและ
ไดรับเงินเดือนถูกตอง ครบทุกคน  
  ผลลัพธ (Outcome) 
        1. ผูบริหาร ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจ ในการดำเนินการและวธิีการ          
คิดคำนวณกระบวนการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ใหเปนไปตามกฎ ก.ค.ศ.การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2562 ใหปฏิบัติไดอยางถูกตองตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ  
        2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดรับการเลื่อนเงินเดือนตามกฎระเบียบ แนวปฏิบัติ  อยางเปนธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล ไมมีการรองเรียนใด ๆ ท้ังสิ้น 
        3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานการเลื่อนเงินเดือนไดรับ
ความรู ความเขาใจ ในการดำเนินการการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและไดพัฒนา
ระบบการทำงานในระบบอิเล็กทรอนิกส 
ปญหา และอุปสรรค 

        1. ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครูท่ีไมไดเขารับการอบรม ยังไมเขาใจหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ
ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ ก.ค.ศ. 
        2. ความยุ งยากในการตรวจสอบ จำนวนการใชวงเงินในการเลื ่อนเง ินเดือน และการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตามแบบท่ี กคศ.กำหนด  
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
        ควรมีการกำกับติดตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในรอบการประเมินท่ีผานมา และเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
        1. ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจำ มีความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจำ   
        2. สามารถนำไปพัฒนา มีสมรรถนะ คุณลักษณะและทักษะ  มีทักษะการเรียนรู ตลอดชีวิตไดเรียนรู         
มาปรับใชกับการทำงานอยางมีคุณภาพมีความสุข สงผลถึงงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
        3. การเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความเรียบรอย ถูกตอง บริสุทธิ์ 
ยุติธรรมสงผลใหบุคลากรในสังกัด มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

โครงการท่ี  27  พัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา สูความเปนมืออาชีพ 
        งบประมาณตามภารกิจ สพท.  ท่ีใช  19,215  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  1 ผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับการอบรม
พัฒนามีความรูความสามารถ ความเขาใจ ในบทบาทภาระงาน ทั้ง 4 งาน ไดแก  การบริหารงานวิชาการ    
การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การสงเสริมวินัยการรักษาวินัย การบริหารงานทั่วไป   
และงานนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    ผลลัพธ (Outcome) 
        1. การนิเทศ ติดตาม การใหคำแนะการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียน 
        2. การนิเทศ  ติดตาม  การใหคำแนะการปฏิบัติงานในหนาท่ี ตำแหนง  รองผูอำนวยการโรงเรียน 
        3. การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียน 
        4.  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ตำแหนง  รองผูอำนวยการโรงเรียน 
ปญหา และอุปสรรค 

        เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 ทำใหการดำเนินงานโครงการ              
ไมเปนไปตามแผน และปฏิทินการดำเนินการท่ีกำหนดไว 
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
           การดำเนินงาน ตองดำเนินการภายใตระเบียบ กฎ เกณฑ ตามที ่ ก.ค.ศ. กำหนด  และภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019  ฉะนั้น การดำเนินงานตองมีการติดตาม และ
ประเมินสถานการณ อยางใกลชิด และตลอดหวงเวลาของโครงการฯ เพื่อใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค            
และความปลอดภัยของผูเขารวมโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

     ผูเขารับการพัฒนา ทุกทาน ผานการประเมินสัมฤทธิ์ผลการการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 

         

โครงการที่  28 การประกวดรางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ยกยองเชิดชูเกียรติขาราขการครู       
และบคุลากรทางการศึกษา 
     งบประมาณตามภารกิจ สพท.  ท่ีใช  4,365  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
   ผลผลิต (Output) 
     ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 
เขต 1 ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  ไดมีโอกาสแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานที่เกิดการการปฏิบัติหนาท่ี           
มีโอกาสไดแขงขัน และสามารถนำมาประกอบการขอวิทยฐานะใหสูงข้ึนได 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

   ผลลัพธ (Outcome) 
      1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับรางวัล  การยกยองเชิดชูเกียรติสรางความภาคภูมิใจ
ในนวัตกรรมใหม สงผลตอการพัฒนาผูเรียน ดานรางกาย อารมณ  สังคม และสติปญญา  สถานศึกษา  
ผูบริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนไดรับการยกยองประกาศเกียรติคุณ 
      2. ดำเนินการคัดเลือกครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 20 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ สพฐ. โดยสงผลการ
คัดเลือกเขารวมคัดเลือกระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดรับการคัดเลือก จำนวน 3 คน และระดับ สพฐ. จำนวน 1 คน 
ปญหา และอุปสรรค 

       เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำใหดำเนินการโครงการประกวด
รางวัลทรงคุณคา  (OBEC AWARDS )  ในปงบประมาณ 2565  ลาชา ในการประกวดระดับชาติ 
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
      ในสถานการณปกติ  หากไดดำเนินการคัดเลือกตามโครงการ  งบประมาณที่จัดสรรจะไมสามารถ
ดำเนินการไดดวยโครงการคัดเลือกรางวัลมีหลายโครงการ ดังนั้นจึงขอใหจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมจากเดิม 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       1. ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจางประจำ  ไดรับการยกยองเชดิชูเกียรติ 
      2. มีความประพฤติในการครองตน  ครองคน  ครองงาน  เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่ยอมรับของบุคคล
ในวิชาชีพและสังคม   
      3. ไดรับการเสริมสรางขวัญกำลังใจใหกับบุคลากรในฐานะผูปฏิบัติงาน  และยกยองหนวยงานและ
สถานศึกษาท่ีสามารถทำหนาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนตัวอยางท่ีดี 
 

                                                      
 

โครงการท่ี  29  เสริมสรางศักยภาพบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
        งบประมาณตามภารกิจ สพท.  ท่ีใช  80,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
   ผลผลิต (Output) 
        ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไดรับการพัฒนาตนเอง  พัฒนางานในหนาที่ พัฒนาตาม 

หลักสมรรถนะ (การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี, การสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ,การยึดม่ันในความถูกตอง

ชอบธรรมและการทำงานเปนทีม) ตามหลักการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา  ทุกคนไดรับการพัฒนาตรงตามความ

ตองการและตามที่หนวยงงานจัดใหอยางเหมาะสม  สามารถนำความรู ความสามารถที่ไดจากการพัฒนา         

ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

   ผลลัพธ (Outcome) 
   1.  ว ันท ี ่  1 กรกฎาคม  2565 ร ับฟ งบรรยายในห ัวข อ การครอบตน ครองคน ของงาน                       

โดยนายทองสขุ  มันตราธร  และกิจกรรมการถอดบทเรยีน PLC  ของบุคลากรใน สพป.ขอนแกน  เขต  1 
   2. วันท่ี   5  กรกฎาคม  2565  กิจกรรม  “เสริมสรางสมรรถนะ  เพ่ิมพลังบวกในการสรรสรางงาน”         

ณ  โรงแรมแซนดดูนส  จังหวัดจันทบุรี 
  3. วันท่ี  6  กรกฎาคม  2565  ศึกษาดูงาน  สพป.จันทบุรี  เขต  1 

ปญหา และอุปสรรค 

        ไมมี 

ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
        ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
      ผูที่เขารับการอบรพัฒนา  มีสมรรถนะ มีความรูความสามารถ ในการปฏิบัติหนาที่  สงผลใหสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  1  มีมาตรฐานสำนักงาน และผลการประเมิน ความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ อยูในรับ AA 

   
 

    

โครงการท่ี  30  ประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ อบรมพัฒนาครูผูชวย สูครูมืออาชีพ 
        งบประมาณตามภารกิจ สพท.  ท่ีใช  6,600  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 

   1. ผูเขารับการอบรมพัฒนา มีความรูความเขาใจ ตามมาตฐานวิชาชีพ   
   2. ผูเขารับการอบรมพัฒนา มีความรูความเขาใจ  จรรยาบรรณวิชาชีพ   
   3. ผูเขารับการอบรมพัฒนา มีความรูในหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติราชการ ในบทบาทของขาราชการ 

ในการเปนพลเมืองท่ีดี  ตามหลักเกณฑและวิธีการ ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
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    ผลลัพธ (Outcome) 
1. สงเสริมสนับสนุนใหครูท่ีมีอายุราชการ  1- 5 ป เขารับการอบรมหลักสูตร “ครูรุนใหม หัวใจพอเพียง” 

2. ครูผูชวยมีเจตคติ และบุคลิกลักษณะ ดานปฏิบัติงานในวิชาชีพครู 
3. ครูผูชวย มีความสามารถ ในการปฏิบัติหนาท่ีสอน  อยางมีประสิทธิภาพ 
4. ครูผูชวย ผานเกณฑพัฒนากอนแตงตั้ง 

ปญหา และอุปสรรค 

  1. ไฟดับ ทำใหไมสามารถอบรมได ในบางชวง 
  2.  วิทยากรไมไดอยูในสถานที่จัดอบรม  เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส    

โคโรนา 2019  ทำใหการประสานงานมีอุปสรรคเล็กนอย 
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
          ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
      ผูที่เขารับการอบรพัฒนา  มีสมรรถนะ มีความรูความสามารถ ในการปฏิบัติหนาที่  สงผลใหสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต  1  มีมาตรฐานสำนักงาน และผลการประเมิน ความโปรงใส
ในการปฏิบัติราชการ อยูในรับ AA 
 

                
 

โครงการท่ี  31 ประชุมการเสริมสรางประสิทธิภาพผูปฏิบัติงานใหราชการ ตำแหนงธุรการโรงเรียน 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท.  ท่ีใช  7,050  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
       1. ผูเขารับการอบรมพัฒนามีความรูเขาใจเก่ียวกับ งานธุรการ ระบบ AMSS++ 
      2.ผู เขารับการอบรมการพัฒนามีความรู ความเขาใจ เกี ่ยวกับบทบาทภารงานของสถานศึกษา            
ท้ัง 4 งาน ไดแก  งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  และงานบริหารท่ัวไป 

    ผลลัพธ (Outcome) 
       1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหาร
สำนักงาน AMSS++ ผูเขารับการอบรม (ธุรการโรงเรียน) จำนวน 152 โรงเรียน มีความรู  ความสามารถ  
ทักษะในการปฏิบัติงานใหราชการเก่ียวกับงานรับ-สง หนังสือราชการ 
       2. ผูเขารับการอบรมพัฒนา  สามารถปฏิบัติงานไดถูกตอง ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ปญหา และอุปสรรค 

       เนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทำใหการดำเนินงานโครงการ         
ไมเปนไปตามแผน และปฏิทินการดำเนินการ ท่ีกำหนดไว 
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ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
       การดำเนินงาน ตองดำเนินการภายใตระเบียบ กฎ เกณฑ ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  และภายใตสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ฉะนั้นการดำเนินงานตองมีการติดตาม และประเมิน
สถานการณ อยางใกลชิด และตลอดหวงเวลาของโครงการฯ เพื ่อใหโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค            
และความปลอดภัยของผูเขารวมโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
        ผูท่ีเขารับการอบรพัฒนา  มีสมรรถนะ มีความรูความสามารถ ในการปฏิบัติหนาท่ีระบบงานสารบรรณ             
ของโรงเรียน  
 

        
 

โครงการท่ี  32 เสริมสรางพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือประเมินตำแหนงและวิทยฐานะ (PA) 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท.  ท่ีใช  30,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
      1.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาทุกคน ไดรับการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานในหนาที่ ตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูประเมินตำแหนงและวิทยฐานะ (PA) 
      2.  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครู สายงานการสอน  ไดรับการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานในหนาท่ี ตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูประเมินตำแหนงและวิทยฐานะ (PA)    

  ผลลัพธ (Outcome) 
      1.  จัดการประชุมคณะกรรมการใหความรู ความเขาใจ ในการจัดทำขอตกลงฯ 
      2.  จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน  
      3.  จัดทำขอตกลงในการพัฒนางาน 
     4.  ประชุมคณะทำงานรายงานการดำเนินงานการติดตามความกาวหนาการขับเคลื่อนนโยบายจุดเนน 
สพฐ. และนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการ
รายงานติดตามการดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู         
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหารการศึกษา สังกัด สพฐ.   
ปญหา และอุปสรรค 

       ควรมีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ  
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
       ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
        1. บุคลากรไดรับพัฒนาสมรรถนะอยางตอเนื่อง  มีศักยภาพ  และสามารถดึงศักยภาพ ของตนเอง          

มาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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     2. บุคลากรมีความรู  ความเขาใจในเทคนิควิธีการของการบริการท่ีดี  และสามารถนำความรูไปปรับปรุง

ในการใหบริการแกบุคลากรในสังกัดไดเปนอยางดี 

     3. บุคลากรมีทักษะและมีแนวคิดสามารถแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและใหบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 

         
 
โครงการท่ี  33  พัฒนาวินัย จริยธรรม คุณธรรม ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท.  ท่ีใช  9,900  บาท 
ผลการดำเนนิงาน 
    ผลผลิต (Output) 
        ผู บริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการความรู เสริมสรางวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดท้ังมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ กฎ กฎหมาย ท่ีใชในการปฏิบัติราชการ 
    ผลลัพธ (Outcome) 
        ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ผานการอบรมมีความรูความเขาใจ                  

ในระเบียบ กฎ กฎหมาย  และระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีจิตสำนึกในการเปนขาราชการท่ีดี สามารถ

แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ไมทนตอการทุจริตทุกรูปแบบ ประพฤติตน

เปนขาราชการท่ีดี  มีคุณธรรม จริยธรรมธำรงรักษาษวินัยขาราชการสูการเปนบุคคลตนแบบได 

ปญหา และอุปสรรค 

       เนื่องจากชวงการอบรมเกิดอุทกภัยฉับพลัน ทำใหโรงเรียนสวนใหญอยูในภาวะเฝาระวังน้ำทวม 

ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
       ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือขยายกลุมเปาหมายและเครือขาย 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       ผูเขารับการอบรมไดรับความรูทางวินัย จรรยาบรรณคุณธรรมและจริยธรรมตามสภาพที่พึงประสงค

ตลอดท้ังมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับระเบียบกฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
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นโยบาย สพฐ. ดานท่ี 4 ดานประสิทธิภาพ 

   โครงการท่ี  34  ขับเคลื่อนงานนโยบายและแผน 
       งบประมาณตามภารกิจ สพท.  ท่ีใช  130,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
       1. แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 1 มีวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และจุดเนนที่ครอบคลุมภารกิจการจัดการศึกษา    
ท่ีตอบสนองนโยบายของหนวยงานตนสังกัด 
       2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2565 ใชเปนเครื่องมือใตการบริหาร และการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ เนนการมีสวนรวม  
    ผลลัพธ (Outcome) 
       1. ประชุมคณะทำงานเพ่ือรวบรวมขอมูล ศึกษาสภาพหนวยงาน นโยบาย ตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีเก่ียวของ     

       2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และกำหนดทิศทาง 

การพัฒนา วิสัยทัศน กรอบแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ มาตรการ เปาหมายการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

       3. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
      4. จัดทำเลมแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
       5. ประชาสัมพันธแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหผูเก่ียวของทุกระดับ ทราบและถือปฏิบัติ 
ปญหา และอุปสรรค 

      เนื ่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหการดำเนินการโครงการ        
ตามแผนปฏิบัติการ ปฏิทิน กิจกรรม ไมเปนไปตามแนวทางท่ีกำหนด 
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
       ควรปรับแนวทางการดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณฯ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
      1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ที ่สามารถใชเปนแนวทางบริการจัดการ ที ่สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ          
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีประสิทธิภาพ  
      2. สถานศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถนำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565     
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ใชเปนกรองแนวทางการดำเนินงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

โครงการท่ี 34 พัฒนาระบบบริหารงบประมาณงบลงทุนคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช   40,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
      1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 สามารถเสนอ                       
ของบประมาณไดถูกตอง ทันตามกำหนดเวลา ไมนอยกวารอยละ 95 
      2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 สามารถจัดตั้งงบประมาณตามกรอบวงเงิน          
ท่ีไดรับจัดสรรไดรอยละ 100 
   ผลลัพธ (Outcome) 
       โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีสภาพอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ และสิ่งกอสราง  ตลอดถึงสภาพภูมิทัศนที่เอื ้อตอการจัดกระบวนการเรียนการสอนสงผลตอการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ปญหาและอุปสรรค 

     การยายโรงเรียนของบุคลากรผูรับผิดชอบงานดานงบประมาณของโรงเรียน  สงผลตอประสิทธิภาพ     
ในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียน 
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
       1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางองคความรูแกบุคลากรผูรับผิดชอบงานดานงบประมาณของโรงเรียน   
       2. จัดทำคูมือการบริหารงบประมาณ เพ่ือโรงเรียนในเปนแนวทางการดำเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

     สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดมีสภาพสภาพแวดลอม 
ทางการเรียนรู ที่เหมาะสม ปลอดภัยและ เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงผลตอการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน 

 

     
 

โครงการท่ี 36  ติดตาม ประเมินผล และรายงานท้ังระบบ 
    งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 30,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 

    ผลผลิต (Output) 

     1. รายงานผลการดำเนินงานประจำป พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  

     2. รายงานผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565           

ครบทุกตัวชี้วัดตามระยะเวลาท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กำหนด 

      3. รายงานผลนโยบายการตรวจราราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   

     4. รายงานผลการดำเนินโครงการผานระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR    
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

   ผลลัพธ (Outcome) 

      1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีผลการการติดตาม ประเมินผลการ

บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      2. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 นำผลไปใชในการดำเนินงาน  

การปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปถัดไป  

      3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

      4. เผยแพร ประชาสัมพันธ ผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาให สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดขอนแกน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาทางเว็บไซตเขตพ้ืนท่ี และ สาธารณชน ผูมีสวนเก่ียวของ 

ปญหาและอุปสรรค 
        เนื่องจากชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   ทำใหไมสามารถดำเนิน
โครงการ กิจกรรม ตามปฏิทินท่ีกำหนดไวตามแผนท่ีกำหนดไว  
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
        ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
      1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีผลการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. 

ตามตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 นำผลไปใชในการดำเนินงานการปรับปรุง           

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปถัดไป  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

โครงการท่ี 37  ติดตาม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
   งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 30,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 

     ผลผลิต (Output) 

1. สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  10  โรงเรียน  สามารถปฏิบัติงานดานการเงิน  การบัญชี การพัสดุ 
เปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
        2. สถานศึกษาในสังกัด  จำนวน  10  โรงเรียน  สามารถดำเนินงานโครงการเงินกูเพื่อแกไขปญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (โครงการใหความชวยเหลือ
บรรเทาภาระคาใชจายดานการศึกษาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) เปนไป           
ตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
        3. สามารถตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภค(ตามนโยบายคณะรฐัมนตรี  ของสถานศึกษาในสังกัด               
จำนวน 152 โรงเรียน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ได   
    ผลลัพธ (Outcome) 

       1. ตรวจสอบการใชจายคาสาธารณูปโภคของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  
และสถานศึกษาในสังกัด(ตามนโยบายคณะรัฐมนตรี) 
       2. โครงการใหความรูและแนะนำการปฏิบัติงานดานการเงินบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา 
       3. ติดตาม ตรวจสอบการเง ิน การบัญชีของสถานศึกษาตรวจสอบการจัดซื ้อจ ัดจางพัสดุตาม          
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ.2560 
รวมท้ังใหคำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน 
       4. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
       5. ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน 
       6. ตรวจเงินรายไดสถานศึกษาและเงิน กสศ. 
       7. ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเงินกู เพื ่อแกไขปญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาด          
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โครงการใหความชวยเหลือบรรเทาภาระคาใชจายดานการศึกษาในชวง
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019)  ประกอบดวย 
   7.1 โรงเรียนขนาดใหญ(นักเรียน 500ข้ันไป)     จำนวน 3 แหง 
   7.2 โรงเรียนขนาดกลาง(นักเรียน121-499คน) จำนวน 4 แหง 
   7.3 โรงเรียนขนาดเล็ก(นักเรียนไม 120 คน)     จำนวน 3 แหง 
ปญหา และอุปสรรค 
      1. หนวยตรวจสอบภายในมีขอจำกัดในเรื ่องเวลาและบุคลากร การจัดทำแผนการตรวจสอบประจำป              
จึงไมสามารถจัดทำแผนเขาตรวจสอบไดครอบคลุมทุกหนวยรับตรวจซึ่งมีจำนวนมาก ซึ่งหากเกิดปญหาการทำงาน  
ท่ีบกพรองผิดพลาดและเกิดความเสียหายกับสวนราชการ อาจไมสามารถปองกันหรือแกไขปญหาไดทันกาล 
     2. เจาหนาที่ตรวจสอบภายในมีความรูในการใชงานคอมพิวเตอร  แตขาดทักษะและความสามารถในการ
ตรวจสอบระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร  
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

     3. ผูบริหารสถานศึกษาของหนวยรับตรวจบางแหง ยังไมเห็นประโยชนหรือความสำคัญของรายงานผล
การตรวจสอบ จึงไมได ส ั ่งการหรือกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของผู ตรวจสอบ                  
แตในบางเรื่องก็ไมสามารถใหความม่ันใจไดวา หนวยรับตรวจไดนำไปปฏิบัติจริงตามท่ีปรากฏในรายงานหรือไม          
หากผูบริหารไมติดตามกำกับดูแลอยางจริงจัง  
     4. หนวยรับตรวจมีการปรับเปลี ่ยนเจาหนาที ่ผ ู ปฏิบัติงานบอย อาจจะมาจากสาเหตุการยายหรือ         
การเปลี่ยนแปลงตัวผูบริหาร ทำใหผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจในงานที่ปฏิบัติ ทำใหเกิดความไมพรอม           
ในการรับการตรวจสอบ หรืออาจเกิดปญหาในการปฏิบัติงานไมถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ 
ขอบังคับของทางราชการ สงผลใหเกิดความเสียหายตอราชการได 
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
      1. ผูบริหารตองใหความสำคัญกับการรายงานผลการตรวจสอบและใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน 
เรงรัดติดตามการดำเนินงาน และนำขอเสนอแนะที่เปนประโยชนของผูตรวจสอบภายในไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม  
      2. ผูบริหาร ควรกำชับใหผู รับผิดชอบ หรือผูประสานงาน ใหความรวมมือและอำนวยความสะดวก          
ใหกับผูตรวจสอบ โดยจัดเตรียมเอกสารตามที่ไดระบุไวในหนังสือแจงกำหนดการเขาตรวจไวใหพรอมเพรียง 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในเรื่องของเวลา และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยรับตรวจดวย  
      3. เพื่อใหผลการตรวจสอบเกิดประโยชนสูงสุด ควรกำชับใหผูรับผิดชอบงาน โครงการที่หนวยตรวจสอบ
ภายในไดมีหนังสือแจงลวงหนาแลวใหหลีกเลี่ยงการปฏิบัติภารกิจนอกหนวยงานในชวงที่ตรงกับกำหนด          
วันเขาตรวจสอบ  
      4. ควรสนบัสนุนงบประมาณใหเพียงพอกับแผนการตรวจสอบภายใน และการเขารบัการพัฒนาศักยภาพ          
ผูตรวจสอบภายในทุกระดับ เชน การเขารับการอบรม ประชุม เปนตน  
      5. ผูบริหารควรสนับสนุนและผลักดันใหทุกหนวยรับตรวจท้ังระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับโรงเรียน         
มีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  
      6. ผูบริหารควรเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรใหเต็มตามกรอบเพื่อใหการดำเนินงานของหนวยตรวจสอบ
ภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
      1. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 1  ปฏิบัติงานไดถูกตอง 
เปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้ง  มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุม          
มีการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกำหนด 
     2.บุคลากรของหนวยตรวจสอบภายในสามารถนำความรู  และทักษะที่ไดรับจากการอบรมมาประยุกตใช

ในการปฏิบัติงาน และพัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

โครงการท่ี 38  Kkzone1 Green and Clean Zero Waste  
    งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 5,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 

     ผลผลิต (Output) 

       สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ มีวัตถุประสงคมุงเนนใหบุคลากรในสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ ซึ่งเปนผูใชทรัพยากรภายในสำนักงาน ไดมีสวนรวมในการ

ดูแล รักษารวมทั้งสรางความตระหนักและจิตสำนึกที่ดี โดยรวมกันรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ

เรียบรอย รักษาภูมิทัศนเพ่ือใหนาอยู จัดเก็บและท้ิงขยะใหถูกสุขลักษณะทำใหสำนักงานสะอาด 

   ผลลัพธ (Outcome) 

       1. ประกาศเจตนารมณการคัดแยกขยะมูลฝอยในหนวยงานภาครัฐ                                                                              
       2. กิจกรรม Big  Cleaning                                                                                                                           
       3. โครงการปุยหมักจากวัสดุอินทรีย                                                                                                                
ปญหาและอุปสรรค 

       ๑. เทศบาลนครขอนแกน เขามาทำการเก็บขยะในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ 
สัปดาหละ ๑ ครั้ง ทำใหขยะตกคาง สงกลิ่นรบกวน                                                                       
       2. ขาดบุคลากรดานแรงงานในสำนักงาน เนื่องจากลูกจางประจำเกษียณอายุราชการ จำนวน 4 คน            
ไมมีอัตราทดแทน 
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
       ๑. ขอความรวมมือไปยังเทศบาลนครขอนแกนในการเพ่ิมวันในการจัดเก็บขยะท่ัวไปเปนสัปดาหละ ๓ วัน 

       ๒. ขอความอนุเคราะหเทศบาลนครขอนแกนใหเก็บเศษวัสดุท่ีมีขนาดใหญเปนรายกรณี 

       ๓. ขออนุมัติงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณตัดแตงก่ิงไม ตนไม ขนาดใหญ  

       ๔. จัดอบรมใหความรูและสรางจิตสำนึกท่ีดี มีวินัยท่ีดีในการท้ิงขยะ                                        

       5. ขออัตรากำลังบุคลากรลูกจางประจำท่ีเกษียณอายุราชการคืนกลับมาในลักษณะอัตราลูกจางชั่วคราว 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       1. ขาราชการและลูกจางทุกคนในสังกัดมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม                                               
        2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 เปนสำนักงานท่ี Clean and Green Office                                                                                                                            
       3. ขาราชการและลูกจางทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ตลอดจน           
ผูมาติดตอราชการมีวินัยในการท้ิงขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะไดถูกประเภท 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

โครงการท่ี 39  สื่อสารและประชาสัมพันธ  
   งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 25,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 

    ผลผลิต (Output) 

       จัดทำสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลาย เชน จดหมายขาว เว็บไซต กลุมไลน  Facebook และจัดใหมี

เครือขายประชาสัมพันธท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับกลุมเครือขายสถานศึกษา    

    ผลลัพธ (Outcome) 

     1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ดำเนินกิจกรรมชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย          
รวมบริจาคโลหิต โดยผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
ผูสนใจรวมบริจาคโลหิตเพื่อชวยเหลือชีวิตเพื่อมนุษยที่รอรับการรักษา โดยเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 
รวมกับ ศูนยคลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแกน ออกหนวยเพื่อขอรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มีผูรวมบริจาค
ท้ังสิ้น 93 ราย ไดโลหิต 39,850 ซี.ซี. ณ หอประชุม 72 ป ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ สพป.ขอนแกน เขต 1 
    2. จัดซ้ือหนังสือพิมพ จำนวน 2 ฉบับตอวัน หยุดวันเสารและวันอาทิตย 
     3. จัดทำวารสาร สื่อประชาสัมพันธผลการดำเนินงานของสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
ปญหาและอุปสรรค 

     ไมมี 

ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 

     ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
     ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับขอมูลขาวสาร

และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนำนโยบาย           

สูการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

      
                                                  

โครงการท่ี 40  การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน       
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ประจำป พ.ศ. 2565  
    งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 30,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 

      ผลผลิต (Output) 

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในระบบ KRS ประจำปงบประมาณ 2565 จำนวน 15 ตัวชี ้วัด             
ทันตามกำหนดเวลาท่ี สพฐ.กำหนด 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

    ผลลัพธ (Outcome) 

         1. จัดทำคูมือแจงหลักเกณฑการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (ระบบ KRS) ในที่ประชุมผูบริหารเขต ซึ่งประกอบไปดวย ผอ.เขต , รอง ผอ.เขต ทุกทาน, ผอ.กลุม/
หนวย ทุกทาน ซ่ึงกำหนดประชุมในทุกวันพุธของสัปดาห 
         2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดรายงานตัวชี ้ว ัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในระบบ KRS ประจำปงบประมาณ 2565 จำนวน 15 ตัวชี้วัด 
ผลคาคะแนนไดระดับ ดีมาก ทุกตัวชี้วัด 
ปญหาและอุปสรรค 

         ไมมี 

 ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 

         ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       ผูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดรายงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในระบบ KRS ประจำปงบประมาณ 2565 จำนวน 15 ตัวชี ้วัด                    

ผลคาคะแนนไดระดับ ดีมาก ทุกตัวชี้วัด 

               

โครงการที่ 41  ประชุมผูบริหารการศึกษา/ผูบริหารสถานศึกษา/ประธานกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

     งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 33,600  บาท 
ผลการดำเนินงาน 

      ผลผลิต (Output) 

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 152 โรงเรียน

การจัดประชุมผู บริหารการศึกษา ผู บริหารสถานศึกษา ผู อำนวยการกลุ ม ตลอดจนบุคลากรในสังกัด 

จำเปนตองมีการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด 

     ผลลัพธ (Outcome) 

       1. ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ฯ ครั้งท่ี 2/2564 เม่ือวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564       
ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนอนุบาลขอนแกน โดยมีผูเขารวมประชุม  จำนวน 180 คน 
       2. ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันท่ี 7 มีนาคม 2565                    
ผานโปรแกรม ZOOM 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

       3. ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาฯ ครั้งท่ี 2/2565  เม่ือวันท่ี 12 พฤษภาคม 2565          
ณ อาคารอเนกประสงค โรงเรียนอนุบาลขอนแกน โดยมีผูเขารวมประชุม จำนวน 180 คน 
       4. ประชุมผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาฯ  ครั้งที่ 3/2565  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565           
ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผูเขารวมประชุม  จำนวน 180 คน 
       5. การประช ุม"Morning Talk / การประช ุมประธานกลุ มเคร ือข ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา                  

ของ สพป.ขอนแกน เขต 1 ครั้งที่ 37/2564 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 - ครั้งที่ 30/2565 เมื่อวันที่ 30 
สิงหาคม 2565 รวมจำนวนการประชมุ 37 ครั้ง   
ปญหาและอุปสรรค 

        ไมมี 

 ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 

        ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
        1. ผูเขาประชุม มีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

       2.  ผูเขาประชุม ไดรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
        3.  ผูเขาประชุม ไดรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปลี่ยนและหาแนวทางแกไขการทำงานรวมกัน  

 

      
  

 

                                          
   
โครงการท่ี 42  พัฒนามาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

     งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 14,400  บาท 
ผลการดำเนินงาน 

      ผลผลิต (Output) 

         สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดรายงานตัวบงชี้ตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปงบประมาณ 2565 ในระบบ e-MES จำนวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี ้ 52 
ประเด็นพิจารณา ทันตามกำหนดเวลาท่ี สพฐ.กำหนด 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

     ผลลัพธ (Outcome) 

        1.  จัดทำคูมือประเมินมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมแจงหลักเกณฑการประเมินตัว
บงชี้ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในที่ประชุมผูบริหารเขตซึ่งประกอบไปดวย ผอ.เขต ,รอง ผอ.
เขต ทุกทาน , ผอ.กลุม/หนวย ทุกทาน ซ่ึงกำหนดประชุมในทุกวันพุธของสัปดาห 
        2. ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานผูรับผิดชอบตัวบงชี้ เพ่ือรายงานในระบบ e-MES รอบแรก และรอบสอง  
       3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดรายงานตัวบงชี้ตามมาตรฐานสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปงบประมาณ 2565 ในระบบ e-MES จำนวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ 52      
ไดผลการเมินคาคะแนน ระดับดีมาก ทุกตัวบงชี้ 
ปญหาและอุปสรรค 
      การประเมินตัวบงชี้ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปงบประมาณ 2565 ประเด็นการ
ประเมินมากถึง 52 ประเด็นพิจารณา ทำใหประเด็นการพิจารณาซ้ำซอนกัน 
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
      ในการประเมินตัวบงชี้ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในปถัดไปควรลดประเด็นการพิจารณา
ใหนอยลง เนื่องจากบางประเด็นซ้ำซอนกัน  
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 สามารถรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาในระบบ e-MES จำนวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบงชี้ 52 ประเด็นการพิจารณา ภายในระยะเวลา          
ท่ี สพฐ.กำหนด ไดผลการเมินคาคะแนน ระดับดีมาก ทุกตัวบงชี้ 
 

        

โครงการที่ 43  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
ประจำป พ.ศ. 2565  
       งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 4,860  บาท 
ผลการดำเนินงาน 

      ผลผลิต (Output) 
         1.  บ ุคลากรของสถานศ ึกษาม ีความร ู ความเข  า ใจเก ี ่ ยวก ับแนวทางการควบค ุมภายใน                             
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
ตามแบบรายงานใหมไดถูกตอง 
         2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
รายงานผลการดำเนินงานตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและทันตามกำหนด 
          3. ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพ           
และประสิทธิผลมากข้ึน  สามารถปองกันและลดการผิดพลาดและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนได รวมท้ังทำใหไดรับ
ความเชื่อถือในการรายงานทางการเงินตลอดจนสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรี            
ท่ีเก่ียวของไดถูกตอง 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

     ผลลัพธ (Outcome) 

         ดำเนินการ กำกับ ติดตาม การเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหกับบุคลากรของสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา          
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จำนวน 10 กลุมเครือขาย ระหวางวันท่ี                  
13 - 15 กันยายน และวันท่ี 22 - 23 กันยายน 2565 
ปญหาและอุปสรรค 

        สืบเนื่องจาก เดิมไดกำหนดรูปแบบวิธีการดำเนินงานเปนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยมี กลุมเปาหมายเปนบุคลากรในสถานศึกษา  จำนวน 180 คน 

นั้น เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  สงผลใหไมสามารถดำเนินการ          

ตามระยะเวลาที่กำหนดและไมสามารถใชรูปแบบการดำเนินการตามเดิมได จึงเปลี่ยนมาใชรูปแบบและวิธีการ 

เปนการ กำกับ ติดตาม ใหกับสถานศึกษาในกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 20 แหง แทน 

ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
        ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง

ของรัฐ พ.ศ. 2561 และสามารถจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามแบบใหมไดถูกตอง และผลการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นสามารถปองกัน

และลดการผิดพลาดและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนได 

   
  

 

 

 

โครงการท่ี 44  การจัดงานวันสำคัญและงานรัฐพิธีตาง ๆ 
     งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 20,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 

      ผลผลิต (Output) 

        สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 เปนสวนราชการท่ีตั้งอยูภายในศูนยราชการ

ของจังหวัดขอนแกน ในแตละปจะไดเขารวมงานพิธีตาง ๆ ทั้งงานราชพิธีและรัฐพิธีของจังหวัดตลอดจนงาน

ประเพณีประจำปตาง ๆ เปนสวนราชการท่ีทำหนาท่ีเปนตัวแทนสวนราชการดานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ 

ท้ัง 5 เขต ในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของจังหวัดขอนแกน 

     ผลลัพธ (Outcome) 

        บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย และสงเสริมสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมไทย งานราชพิธี รัฐพิธีตาง ๆ ตลอดจน

ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล สืบสานประเพณีไทยใหคงอยูตอไป 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

ปญหา และอุปสรรค 

         ไมมี 

ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
         ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
       1.  ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก ความสามัคคี ธำรงไวซึ ่งสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ใหยั่งยืนถาวรตลอดไป 
       2. บุคลากรในสำนักงานไดรวมกิจกรรมวันสำคัญและอนุรักษประเพณีอันดีงาม 

        3. การติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

                                                                                                                                                                          
 

                                                             
 

    
 

         

โครงการท่ี 45 อบรมเชงิปฏิบัติการทบทวนการใชระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงาน ฯ (AMSS++) 
     งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 12,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 

      ผลผลิต (Output) 

        1. เจ าหน าท ี ่ธ ุรการกล ุ มในสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1                      

จำนวน  กลุมละ 1 คนไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชระบบสนับสนุนการบริหาร

จัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ( AMSS++)  ในการในการบริหารจัดการงานของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจ  

        2. บุคลากรระดับสถานศึกษา จำนวน 152 โรงเรียนๆ ละ 1 คน ไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มความรู    

ความเขาใจเก่ียวกับการใชระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ( AMSS++)  

    ผลลัพธ (Outcome) 

       1. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  ที่ไดรับการมีความรู          

ความเขาใจ และสามารถใชระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจได           
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

       2. บุคลากรระดับสถานศึกษา ที่เขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจ สามารถนำไปใชและ ขยายผล

เกี่ยวกับการใชระบบในการบริหารจัดการและเปนแนวทางในการพัฒนาตอยอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ         

การบริหารจัดการสถานศึกษา ใหมีความเขมแข็งและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับตอไป  

ปญหาและอุปสรรค 

      ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการใชระบบ AMSS++ เพื่อใชรับ – สงหนังสือราชการพบปญหาการ       
สงหนังสือของโรงเรียนซ้ำซอนกัน(สงผานระบบ AMSS++แลวยังสงเปนเอกสารดวย) ทำใหในระบบ AMSS++  
ซึ่งเปนโปรแกรมสำเร็จรูป มีเอกสารขยะจำนวนมาก จึงขอความรวมมือทุกโรงเรียนหากสงหนังสือผานระบบแลว 
ไมตองสงเอกสารอีกยกเวนงานท่ีตองใชเอกสารฉบับจริง เชนงานการเงินและพัสดุหรือ งานบริหารบุคคล เปนตน 
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
      1. ใหมีการสงเสริมแนวทางปฏิบัติใหผูรับผิดชอบทุกป 
      2. อบรมใหความรูเรื ่องงานสารบรรณแกเจาหนาที ่ ตลอดจนการพิมพหนังสือราชการใหถูกตอง         
ตามระเบียบงานสารบรรณ 
      3. ใหนำเทคโนโลยีเขามาชวยในการปฏิบัติใหมากยิ่งข้ึน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
      1. บุคลากรในสำนักงานมีความรูความเขาใจในการใชระบบ AMSS++                                                                  
      2. เจาหนาท่ีธุรการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถสงหนังสือราชการผานระบบ AMSS++                                          
      3. สารบรรณกลางของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ลดภาระในการ
ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ เอกสารนอยลง                                                                                                                                      
      4. การกระจายหนังสือถึงผูรับผิดชอบมีความรวดเร็วยิ่งข้ึน  

       5. ผูรับบริการมีความพึงพอใจสามารถใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการติดตอประสานงานราชการได                                                             
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

โครงการท่ี 46 อบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยประจำป 
     งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 17,380  บาท 
ผลการดำเนินงาน 

      ผลผลิต (Output) 

         ผูเขารับการฝกอบรมที่มีหนาที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ ขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

     ผลลัพธ (Outcome) 

        ผูเขารับการฝกอบรมที่มีหนาที่ปฏิบัติงานดานพัสดุ และผูมีสวนเกี่ยวของมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  สามารถนำไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
มีประสิทธิภาพ 
ปญหา และอุปสรรค 

      1. หนังสือเวียนแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับพัสดุมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
      2. เจาหนาท่ีขาดความรูความเขาใจในแนวปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลง 
      3. มีการเปลี่ยนแปลงเจาหนาท่ีพัสดุของโรงเรียนบอยครั้ง ทำใหขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานพัสดุ 
ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
      ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
      1. ผูปฏิบัติงานของสำนักงานและโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงท่ีเก่ียวของ 

2. ผูปฏิบัติงานของสำนักงานและโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการบริหารสัญญาและการ
บริหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐฯอยางถูกตอง สามารถ
ดำเนินการจัดซ้ือ  จัดจางละการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. ผู ปฏิบัติงานของสำนักงานและโรงเรียนไดรับความรูเพื ่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยาง           
มีประสิทธิภาพ และใหการปฏิบัติงานเปนในแนวทางเดียวกัน 

4. ผูปฏิบัติงานของสำนักงานและโรงเรียนไดรับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
และเขาใจวิธีการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางไดอยางถูกตอง ชวยลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

โครงการท่ี 47  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
     งบประมาณตามภารกิจ สพท. ท่ีใช 120,000  บาท 
ผลการดำเนินงาน 

      ผลผลิต (Output) 

 ๑. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ มีการประชุม มอบนโยบาย และติดตาม
การดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
        ๒. บุคลากรในสังกัด นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 
      ผลลัพธ (Outcome) 

         ๑. นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
         ๒. สถานศึกษาจัดการศึกษาบรรลุตามนโยบาย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการและหนวยงาน         
ท่ีเก่ียวของอยางมีประสิทธิภาพ  
        ๓. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีระบบบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 
ปญหา และอุปสรรค 

         ไมมี 

ขอเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนา 
         ไมมี 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

 ๑. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ มีหองประชุมทางไกลดวยระบบ Video  
Conference อยางทันสมัย และมีคุณภาพ สามารถติดตอสื่อสารกับสถานศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของ         
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพดวยระบบเทคโนโลยี 

 ๓. บุคลากรมีความรู ความสามารถในการนำระบบเทคโนโลยดีิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 

2. งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/งบ อ่ืน ๆ 
     นโยบายดานท่ี  1 ดานความปลอดภัย 
       โครงการท่ี 48  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำป 2565   
     งบประมาณจาก สพฐ. ท่ีใช  272,600 บาท  

ผลการดำเนินงาน 
     ผลผลิต (Output) 
        1. กิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำป 2565 วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2565         
ณ คายลูกเสือแกนนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน    
        2. การอบรมแกนนำคายทักษะชีวิตเพื่อการขยายผลคูมือ “รูคิด รูทัน ปองกันยาเสพติด BE SMART 
SAY NO DRUGS” ประจำป 2565 วันที่ 2 กันยายน 2565 ณ หองประชุม 72 ป ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์ 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1     
        3.  ปรับรูปแบบโดยการแจงสถานศึกษาและกับติดตาม ใหความชวยเหลือการดำเนินงานในระบบ NIPA 
และ CATAS ในการรายงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยไมใชบประมาณ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

    ผลลัพธ (Outcome) 
        1. นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมลูกเสือตานยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดมีทักษะในการปองกัน       
และแกไขปญหายาเสพติดรวมทั ้งเปนแกนนำในการเฝาระวังปญหายาเสพติดในโรงเรียน ปญหายาเสพติด              
ในสถานศึกษาไมมีหรือลดลง          
        2. นักเรียนแกนนำที่ผานการอบรมแกนนำคายทักษะชีวิตเพื่อการขยายผลคูมือ “รูคิด รูทัน ปองกัน         
ยาเสพติด  BE SMART SAY NO DRUGS” มีความรู ความเขาใจ รวมท้ังมีศักยภาพการเปนผูนำในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนทักษะในการดำรงชีวิต       
        3. ทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินงานขอมูลสารสนเทศดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดอยาง         
มีประสิทธิภาพ ถูกตองและขอมูลเปนปจจุบัน  
ปญหา และอุปสรรค 
     1. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และฝนตก 
     2. จำนวนนักเรียนหรือครูเขารวมกิจกรรมไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

     1. เห็นควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในกิจกรรมที่เกี่ยวของใหเร็วกวาเดิมและจัดสรรในคราวเดียว    
เพ่ือจะไดดำเนินการไดเร็วข้ึนและอาจจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน     
     2. ควรดำเนินกิจกรรมในหวงท่ีเร็วข้ึนกวาเดิมเพ่ือลดปญหาจำนวนกลุมเปาหมายท่ีเขารวมกิจกรรมไมครบ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

     1. โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดมีทักษะในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมทั้งเปนแกนนำ           
ในการเฝาระวังปญหายาเสพติดในโรงเรียน ปญหายาเสพติดในสถานศึกษาไมมีหรือลดลง   
     2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกแหงไดรับการขยายผลคูมือ “รูคิด รู ทัน ปองกันยาเสพติด           
BE SMART SAY NO DRUGS” มีความรู ความเขาใจ รวมทั้งมีศักยภาพการเปนผูนำในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ตลอดจนทักษะในการดำรงชีวิต                                                                       
    3. ทุกโรงเรียนในมีขอมูลสารสนเทศดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ถูกตองและขอมูลเปนปจจุบัน 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

นโยบายดานท่ี  2 ดานโอกาส 
   โครงการท่ี 49  สงเสริมและพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ประจำปการศึกษา 2565  
       งบประมาณจาก สพฐ. และงบประมาณจาก สสวท. ท่ีใช  67,860 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 

    ๑. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 ในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 1 และสังกัดหนวยงานท่ี       
จัดการศึกษาอื ่น ร อยละ 100 สามารถสอบผานรอบแรก รอบสอง และไดร ับคัดเล ือกเขาโครงการฯ 
        ๒. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ม.1 – 3 ในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 1 และสังกัดหนวยงาน        
ท่ีจัดการศึกษาอ่ืน รอยละ 100 สามารถสอบผานรอบแรก รอบสอง และไดรับคัดเลือกเขาโครงการฯ 
    ผลลัพธ (Outcome) 
        1. นักเรียนมีทักษะดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร มีคุณธรรมและจริยธรรม          
        2. ผูเรียนมีความเปนเลิศ มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21  
        3. นักเรียนมีทักษะการคิดระดับสูง มีทักษะในการแกปญหา มีความสามารถทางวิชาการเต็มตามศักยภาพ  
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูสูเวทีโลกและเปนการสรางเจตคติท่ีดีใหนักเรียนมีความสนใจในการเปนนักวิทยาศาสตร 
ปญหา และอุปสรรค 
        1. การแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019  ทำใหมีนักเรียนเขารวมกิจกรรมลดลง 
        2. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอ  
        3. ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ กระชั้น ทำใหกระบวนการตาง ๆ รีบเรง 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

        สพฐ. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ใหเพียงพอตอกิจกรรมการดำเนินโครงการฯ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

        1. ผูเรียนมีความเปนเลิศตามความถนัดและความสนใจนำไปสูการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เปนนักคิด        
เปนผูสรางนวัตกรรม เปนนวัตกร 
        2. นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร พรอม
กับไดแสดงความรูความสามารถไดเต็มศักยภาพอยางเต็มท่ี นักเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอในระดับท่ีสูง
ตอไปเปนกำลังพัฒนาประเทศชาติในอนาคต 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

 โครงการท่ี 50  สงเสริมและพัฒนาการดำเนินงานการรับนักเรียน ปการศึกษา 2565  
     งบประมาณจาก สพฐ.  ท่ีใช  18,190 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 

1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีขอมูลสารสนเทศขอมูลประชากร        
วัยเรียนท่ีเกิดป 2558  ท้ัง 3 อำเภอ  
      2. ดำเนินการประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1            
ใหโรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติทุกโรงเรียน 
      3. ดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรยีนครบทุกโรงเรียนในสังกัดครบทุกโรงเรียน 

4. คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนการรับนักเรียนเขต
พ้ืนท่ีบริการ รับนักเรียนตอหอง ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 
     5. จัดตั้งศูนยประสานงานการรับนักเรียน เพ่ือใหคำปรึกษา ชวยเหลือ แกไขปญหาในการรับนักเรียน 
     6. นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ไดเขาศึกษาตอในสถานศึกษาสังกัดเดิมและ/
หรือเขาเรียนในสถานศึกษาที่ตองการ และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดศึกษาตอทั้งสายสามัญ        
และสายอาชีพโดยไดเขาเรียนครบทุกคน 

   ผลลัพธ (Outcome) 
       1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีการกำกับดูแล ดำเนินการตามนโยบาย
และแนวปฏิบัติการรับนักเรียนประจำป 2565 และโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียน นักเรียนเขาเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ครบทุกคน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา             
ปท่ี 6 ไดเขาเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนครบทุกคน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไดศึกษา
ตอในระดับท่ีสูงข้ึนหรือไดเขารับการศึกษาตอในสายอาชีพตอไป 
        2. กิจกรรมพานองกลับมาเรียน สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1               
แจงใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง ไดรับทราบนโยบายการสงเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเทาเทียม
ทางการศึกษา  โครงการ "พานองกลับมาเรียน" ซึ ่งเปนนโยบายเรงดวนของรัฐมนตรีว าการกระทรวง 
ศึกษาธิการท่ีตองติดตามคนหาเด็กตกหลนและเด็กท่ีออกกลางคันใหกลับเขามาสูระบบการศึกษา   
ปญหา และอุปสรรค 
        การยายภูมิลำเนาของผูปกครอง  การหยารางของผูปกครอง  การเปลี่ยนชื่อ–สกุล ของประชากร          
วัยเรียน และการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

        การสรางเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานดานขอมูลประชากรวัยเรียน กับหนวยงานอ่ืน ๆ 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

         1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 มีขอมูลประชากรวัยเรียนครบ 152 โรงเรียน 
        2. ติดตามเด็กที ่อยู ในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษาภาคบังคับอยางเสมอภาค  
เทาเทียมและท่ัวถึงครบ 100 % 
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โครงการท่ี 51  สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใตชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื ่อนไขในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปการศึกษา 2564  
     งบประมาณจาก สพฐ.  ท่ีใช  18,000 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
      ผู ร ับผิดชอบงานระบบปจจัยพื ้นฐานนักเรียนยากจนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ทุกโรงเรียนเขารวมประชุม          
เชิงปฏิบัติการการดำเนินงานระบบปจจัยพ้ืนฐานนักเรยีนยากจน ปการศึกษา 2564 

    ผลลัพธ (Outcome) 
       ผู ร ับผิดชอบงานระบบปจจัยพื ้นฐานนักเรียนยากจนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 เขาใจในดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ดำเนินการตามขั้นตอนไดอยางถูกตองและครบถวน สามารถปฏิบัติตามเอกสาร
คูมือการดำเนินงานระบบคัดกรองปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนและคูมือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียน
ยากจนพิเศษแบบมีเง่ือนไข ตลอดจนติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบขอมูล และการใชจายเงิน
ของสถานศึกษา  
ปญหา และอุปสรรค 
      การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

      ไมมี 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

      ทุกโรงเรียนสามารถปฏิบัติตามเอกสารคูมือการดำเนินงานระบบคัดกรองปจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
และคูมือการรับเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตลอดจนติดตามกระบวนการคัดกรอง 
รับรอง ตรวจสอบขอมูล และการใชจายเงินของสถานศึกษาใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ และ
นักเรียนไดรับจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษตามกำหนด 
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นโยบายดานท่ี 3 ดานคุณภาพ 
     โครงการท่ี 52  “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย  
         งบประมาณจาก สพฐ.  ท่ีใช  19,950 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
       ครูผูสอนระดับปฐมวัย (School Teacher) โรงเรียนที่จะประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน โครงการ
บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จัดกิจกรรมการ
ทดลองบานนักวิทยาศาสตรนอย อยางนอย 20 กิจกรรม/ป/โรงเรียน และจัดทำโครงงานวิทยาศาสตรสำหรับ
เด็กปฐมวัย อยางนอย 1 โครงงาน/ป/โรงเรยีน จำนวน ๙๑ โรงเรียน 
    ผลลัพธ (Outcome) 
        1. โรงเรียนที่จะประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย 

ระดับปฐมวัย  ประจำปการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ จำนวน ๙๑ โรงเรียน จัดกิจกรรมใหกับเด็กปฐมวัยใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคของโครงการ“บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และสามารถพัฒนารูปแบบในการพัฒนาโครงการ“บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย        

ตามบริบทของโรงเรียน ไดอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

         2. เด็กปฐมวัยมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เห็นวาการเรียนวิทยาศาสตรเปนเรื ่องสนุก และไดรับการถายทอดทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตรท่ีถูกตองและเกิดทักษะการเรียนรู 

ปญหา และอุปสรรค 
        1. ครูผูเขารับการอบรมในครั้งนี้สวนใหญเปนครูใหม ที่ยังไมผานการอบรม ครูที่อบรมทดแทนไดรับ
ทดแทนไดร ับความรู ความเขาใจในการปฏิบัติก ิจกรรมการทดลองบานนักว ิทยาศาสตรนอยมากข้ึน            
สามารถนำไปประยุกตใชกับเด็ก ๆ ได  
        ๒. ครูยังไมเขาใจแนวทาง/กระบวนการการทำโครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอยชัดเจน ทำใหสงผลงาน

มาไมถึง ๑๐๐ % และสวนหนึ่งยังทำไปในแนวทางโครงงานไมมีกระบวนการสืบเสาะ/ทดลองหาคำตอบ           

จึงทำใหไมผานการประเมิน และครูผูสอนปฐมวัยสวนหนึ่งไมจบเอกการศึกษาปฐมวัยทำใหความเขาใจในการ       

จัดกิจกรรม/การปฏิบัติ คอนขางไปในทิศทางท่ีตองปรับปรุง 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

        สำหรับแนวทางการพัฒนาในปการศึกษา ๒๕๖๖ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจะเนนแนวทางการ        
ทำโครงงานใหมากขึ ้น ชัดเจน ครูไดลงมือปฏิบัติเพื ่อสรางความเขาใจใหกับคุณครูที ่เขารับการอบรม              
และทางเขตพื้นที่ไดแจงแนวทาง ปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจนสำหรับโรงเรียนที่จะรับการประเมินเพื่อขอรับ
ตราพระราชทานบานนักวิทยาศาสตรนอยตั ้งแตเนินๆ มีการนิเทศ  กำกับ ติดตาม ชี ้แนะ ชวยเหลือ              
อยางใกลชิด เปนพ่ีเลี้ยงใหสำหรับคุณครูท่ีไมเคยปฏิบัติกิจกรรมนี้มากอน 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

      โรงเรียนที่เขารวมโครงการจัดกิจกรรมใหเด็กปฐมวัยไดมีโอกาสรูจักวิทยาศาสตรผานการทำกิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตรอยางสม่ำเสมอ อยางนอย 20 กิจกรรม/ป/โรงเรียน และการสงเสริมการมีสวนรวมในการ
จัดทำโครงงานวิทยาศาสตรสำหรับเด็กปฐมวัยอยางนอย 1 โครงงาน/ป/โรงเรียน 
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โครงการท่ี 53  บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา  
   งบประมาณจาก สพฐ.  ท่ีใช  91,960 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
      1. ครูผูสอนสามารถนำความรู ประสบการณท่ีไดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบการจัดการเรียนรู       
สูการจัดกิจกรรมในหองเรียนได คิดเปนรอยละ ๘๕ 
       2. ประชุมสรางวิทยากรแกนนนำในการขับเคลื ่อนกิจกรรม วันท่ี ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๕ ผู เขาประชุม
ประกอบดวย ศึกษานิเทศก และครู 
       3. นิเทศ ติดตามการนำกิจกรรมสูหองเรียน ระยะท่ี ๑ ระหวางวันท่ี ๒๒ สิงหาคม – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 
    ผลลัพธ (Outcome) 
      ครูผูสอนที่เขารวมโครงการทุกคน มีความรูความเขาใจตามแนวทางการจัดกิจกรรมบานนักวิทยาศาสตร

นอยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา 

ปญหา และอุปสรรค 
      ๑. ครูผูสอนชั้นประถมศึกษา ปที่ ๑ – ๓ ไมมีพื้นฐานดานวิทยาศาสตร ทำใหการจัดกิจกรรมตองใชเวลา
ในการสรางลองปฏิบัติกอนนำสูเด็ก 
      ๒. โรงเรียนที่แตมีหองเรียนแตละชั้นมากกวา ๑ หอง มีนักเรียนแตละหองมากกวา ๓๐ คน มองวาเปน
ภาระในการทำความเขาใจ การจัดเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ  และการจัดกิจกรรม  
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

       ๑. การนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือชวยเหลือครูในการจัดกิจกรรม 
       ๒. การสรางเครือขาย การแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกิจกรรมมฯ ผานแอบพิเคชั่น เฟสบุค ไลน เปนตน 
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

      1. ครูผูสอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ สามารถจัดกิจกรรมใหเด็กประถมศึกษา 
ไดตามวัตถุประสงคของโครงการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอเนื่อง  
      2. โรงเรียนที่เขารวมโครงการทำกิจกรรมแบบ Hands - on ตามแนวทางของโครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย ประเทศไทย ไมต่ำกวา 8 กิจกรรมตอระดับชั้น และการสืบเสาะอิสระ ในแตละปการศึกษา  
      3. โรงเรียนที่เขารวมโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 
2565 จำนวน 20 โรงเรียน ผานการประเมินรับตราพระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย 
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โครงการท่ี 54  สงเสริมนิสัยรักการอานและหองสมุด 

   งบประมาณจาก สพฐ.  ท่ีใช  46,980 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
   ผลผลิต (Output) 
      1. นักเรียนไดรับการพัฒนา สงเสริมนิสัยรักการอาน รูจักการศึกษาคนควาจากแหลงเรียนรู  
      2. สถานศึกษาทุกแหงจัดกิจกรรมนิสัยรักการอาน และหองสมุด เปนแหลงเรียนรูในสถานศึกษา  
  ผลลัพธ (Outcome) 
      1. นิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานท่ีผานมาดานการจัดกิจกรรมนิสัยรักการอาน และหองสมุด 
          - กิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอานท่ีสถานศึกษาไดดำเนินการมาแลวในปการศึกษาท่ีผานมา 
          - การใชหองสมุดท่ีสถานศึกษาไดดำเนินการมาแลวในปการศึกษาท่ีผานมา 
          - การนำหนังสือท่ีสถานศึกษาไดรับการจัดสรรมาใชในปการศึกษาท่ีผานมา 
      2. จัดสรรหนังสือใหกับสถานศึกษาท่ีไดรับคัดเลือกจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. 
      3. ยกรางแนวดำเนินงานการสงเสริมนิสัยรักการอานสำหรับสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ 
ปญหา และอุปสรรค 
       ไมมี 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

       ไมมี 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

      1. สถานศึกษากลุมเปาหมาย จำนวน 16 แหงไดรับการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ผานมา            
ดานการจัดกิจกรรมนิสัยรักการอาน และหองสมุด 
      2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีแนวดำเนินงานการสงเสริมนิสัยรักการอานสำหรับสถานศึกษาในสังกัด 
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ 
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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

      
 
นโยบายดานท่ี 3 ดานคุณภาพ 
    โครงการท่ี 55  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565       
        งบประมาณจาก สพฐ.  ท่ีใช  125,000 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
       1. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 
       2. กิจกรรมประชุม/เสวนา ทบทวน ถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต ปงบประมาณ 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 1 
       3. กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติแสดงเจตนารมณในการปองกันการทุจริต 
       4. กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
       5. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
       6. กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
       7. กิจกรรมประชุม/เสวนาการวิเคราะหความเสี่ยงและผลประโยชนทับซอน 
       8. กิจกรรมศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรูการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน         
ของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 
       9. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำท่ีถือเปนเรื่องผลประโยชนทับซอน 
      10. กิจกรรมการประชุมเตรียมความพรอมการเปดเผยขอมูล (Open Data) ประจำป 2565 

      11. การประชุมชี้แจงใหปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงาน        

ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน 

      12. กิจกรรมการประเมิน ITA สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    ผลลัพธ (Outcome) 
        1. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีผลการประเมินดานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเน ินงานของสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษา ( Integrity and Transparency Assessment :  ITA)                
อยูในลำดับท่ีดีข้ึนกวาปท่ีผานมา 
        2. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมเปนผูมีคุณธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึน 
ปญหา และอุปสรรค 
        1. เกิดความลาชาในการโอนจัดสรรงบประมาณทำใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดอยางราบรื่น 
        2. การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ อยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ทำใหการจัดประชุมตองจำกัดจำนวนคนตามประกาศของ ศบค.จังหวัดขอนแกน  
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

     1. จัดกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโดยขอเบิกจายงบประมาณจากงบสำรองของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
     2. จัดประชุมในรูปแบบออนไลนเพ่ือขับเคลื่อนโครงการใหเปนไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน  
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

    1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
    2. องคกรมีภาพลักษณที่ดี และสาธารณชนใหความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
โครงการที ่ 56  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน            
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565        
   งบประมาณจาก สพฐ.  ท่ีใช  55,000 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
       1. อบรมการวิเคราะหความเสี่ยงและผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติงานและการชี้แจงแนวทาง         
การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษาในสังกัด 
       2. อบรมจัดทำ Websiteโรงเรียนกลุมเปาหมายการประเมินปงบประมาณ พ.ศ.2565 
       3. การประชุมผานระบบออนไลนเพื ่อชี ้แจงการแกไขปรับปรุงระบบงานและการเปดเผยขอมูล             
ของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินต่ำกวารอยละ 85 
       4. ประชุมผานระบบออนไลนเพ่ือชี้แจงเกณฑและเครื่องมือการประเมิน ITA Online ปงบประมาณ พ.ศ.2565 
      5. กิจกรรมประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา 
    ผลลัพธ (Outcome) 
      1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที ่สามารถแยกแยะระหวาง
ผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชนสวนรวม   
      2. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
      3. สถานศึกษามีภาพลักษณที่ดี และสาธารณชนใหความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน ดานการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 
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ปญหา และอุปสรรค 
      1. เกิดความลาชาในการโอนจัดสรรงบประมาณทำใหไมสามารถจัดกิจกรรมไดอยางราบรื่น 
      2. การปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ อยูในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ทำใหการจัดประชุมตองจำกัดจำนวนคนตามประกาศของ ศบค.จังหวัดขอนแกน  
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

      1. จัดกิจกรรมตามปฏิทินการปฏิบัติงานโดยขอเบิกจายงบประมาณจากงบสำรองของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      2. จัดประชุมในรูปแบบออนไลนเพ่ือขับเคลื่อนโครงการใหเปนไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน       
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

      1. สถานศึกษาในสังกัดมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมาย 
      2. องคกรมีภาพลักษณที่ดี และสาธารณชนใหความเชื่อมั่นในกระบวนการทำงาน ดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
      3. สถานศึกษาในสังกัดเขารวมประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานสถานศึกษาออนไลน
ครบ 100 เปอรเซ็นต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการท่ี 57  การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) 

   งบประมาณจาก สพฐ.  ท่ีใช  94,850 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
        ๑. อบรมเชงิปฏิบัติการ การถอดบทเรียนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

        ๒. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริต 

        3. อบรมการพัฒนาหลักสูตรตานทุจริต  
        4. อบรมหลักสูตรตานทุจริตกับการบูรณาการหนวยความเปนทองถ่ิน 
    ผลลัพธ (Outcome) 
        ๑. นักเรียน ครู และผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต ๑ มีพฤติกรรมท่ียึดม่ันความชื่อสัตยสุจริต  

        ๒. ครู ผูบริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต ๑ มีวัฒนธรรมคานิยมสุจริตมีทัศนคติและพฤติกรรมในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ปญหา และอุปสรรค 
       1. ครูไมมีความชัดเจนในการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      2. โรงเรียนขาดการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช อยางตอเนื่อง 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

      1. สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ ในการนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปบูรณาการในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือนำไปใชจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       2. สงเสริม สนับสนุน โรงเรียนใหนำหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใช และมีการนิเทศ กำกับ ติดตามอยาง
ตอเนื่องผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

     โรงเรียนในสังกัดไดนำกิจกรรมโรงเรียนสุจริต และหลักสูตรตานทุจริตศึกษาไปใชในการพัฒนาผูเรียน        
อยางเต็มตามศักยภาพ 
 

 
 

      
 
โครงการท่ี 58  สงเสริมศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ประจำปงบประมาณ 2565   
   งบประมาณจาก องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน  ท่ีใช  1,000,000 บาท  
ผลการดำเนินงาน 
    ผลผลิต (Output) 
       1. กิจกรรมคายวิชาการสูความเปนเลิศ จำนวน 5 คาย ไดแก คายภาษาอังกฤษ คายวิทยาการคำนวณ/
หุนยนต คายภาพยนตรสั้น คายคณิตศาสตร และคายวิชาการสูความเปนเลิศ-พหุปญญา 
       2. กิจกรรมการแขงขัน ชื่องาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมเปดโลกนวัตกรรมทางการศึกษา 
ปการศึกษา 2565 ระหวางวันที่ 19-20 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน และโรงเรียน
สนามบิน กิจกรรมประกอบดวย 

- การประกวด Best Practice/นวัตกรรมทางการศึกษาของครู และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 
- การแขงขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน แขงขันจำนวน 17 สาระหลัก 151 กิจกรรม

ยอย โดยใชหลักเกณฑการแขงขันป 2562 
       3. สรุป รายงาน และจัดทำเอกสารสรุปรายงานผลการแขงขัน  
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   ผลลัพธ (Outcome) 
       กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื ้นท่ี
การศึกษา ดังนี้  

 1. กิจกรรมคายวิชาการสูความเปนเลิศ จำนวน 5 คาย ไดแก คายภาษาอังกฤษ คายวิทยาการคำนวณ/ 
หุนยนต คายภาพยนตรสั้น คายคณิตศาสตร และคายวิชาการสูความเปนเลิศ-พหุปญญานักเรียนกลุมเปาหมาย
จำนวน 800 คน เขาร วมกิจกรรมรอยละ 100 ผู  เข าร วมกิจกรรมมีความพึงพอใจระดับมากที ่สุด                 
รอยละ 99.6 ขอเสนอแนะคือตองการใหจัดกิจกรรมนี้ใหครอบคลุมทุกกลุมเครือขายเพื่อใหนักเรียนทุกคน           
มีโอกาสเขารวมกิจกรรม 
       2. ก ิจกรรมการแขงข ัน ช ื ่องาน งานศิลปหัตถกรรมนักเร ียนและมหกรรมเปดโลกนวัตกรรม                     
ทางการศึกษา ปการศึกษา 2565 ระหวางวันที่ 19-20 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน            
และโรงเรียนสนามบิน กิจกรรมประกอบดวย 

2.1 การประกวด Best Practice/นวัตกรรมทางการศึกษาของครู และผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด 
- ทุกกลุมเครือขายฯ ในสังกัดมีนวัตกรรมทางการศึกษาอยางนอยกลุมละ 1 นวัตกรรมเพื่อนำไปใช

แกปญหา/พัฒนาผูเรียน โรงเรียนกลุมเปาหมายผูบริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมทางการบริหารที่สงเสริม          
การเรียนรู และครูมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ  

- นวัตกรรมทางการศึกษาที่ไดรับการคัดสรรจากกลุมเครือขายและโรงเรียนเปาหมายโดยใชเกณฑ 
OBEC Awards ในการพิจารณา มีคะแนนระดับเหรียญทอง จำนวน 120 นวัตกรรม 
         2.2 การแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน แขงขันจำนวน 17 สาระหลัก 151 
กิจกรรมยอย โดยใชหลักเกณฑการแขงขันป 2562 ทุกกิจกรรมการแขงขันกลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสังกัดสงตัวแทนนักเรียนเขารวมรอยละ 100 ผลการแขงขันนักเรียนชนะเลิศ รางวัลเหรียญทอง 
จำนวน 151 รางวัล 
ปญหา และอุปสรรค 
        ไมมี 
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

        ไมมี 

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 

      1. นักเรียนในระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกสังกัด ในเขตอำเภอเมืองขอนแกน อำเภอบานฝาง            
และอำเภอพระยืน ไดแสดงออกซ่ึงความสามารถในดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 
      2. นักเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ เต็มตามศักยภาพ 
      3. ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อแกปญหา/พัฒนานักเรียน          
มีความรูและประสบการณจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีใหดียิ่ง ๆ ข้ึน 
      4. ครู ผูบริหาร นักการศึกษา และประชาชน ไดรับรูและเกิดความภาคภูมิใจในความสามารถของบุตร
หลาน รวมท้ังมีความม่ันใจในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจุดเนนของนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

1. โครงการพานองกลับมาเรียน 
ผลการดำเนินงาน 
   ขอมูลนักเรียนจากโครงการพานองกลับมาเรียน จำนวน 106 คน พบตัว 106 คน คิดเปนรอยละ 100 ดังน้ี 
     1) กลับมาเรียน  จำนวน 83 คน  
     2) ไมกลับมาเรียน จำนวน  20 คน ดังน้ี 
        2.1 จบการศึกษาภาคบังคับไมประสงคศึกษาตอ จำนวน 13 คน  
        2.2 อายุพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (อายุเกิน 15 ป) และไมประสงคศึกษาตอ จำนวน 5 คน           
(มีครอบครัว,ทำงาน) 

        2.3 ยายติดตามผูปกครองไปประเทศลาว จำนวน 1 คน (จบช้ัน ป.6) 
        2.4 เสียชีวิต จำนวน 1 คน (จบชั้น ป.6) 

   3) อยูระหวางประสานงานสงตอเขาเรียน จำนวน 3 คน ดังน้ี 
       3.1 มีปญหาดานสุขภาพ จำนวน 2 คน (จบช้ัน ป.6)  

               - เด็กมีภาวะบกพรองทางการเรียนรู เขียน-อานไมได  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกน เขต 1  และประสานสงตอเด็ก เขาเรียนตอ ม.1 ท่ี กศน.ประจำตำบล  
       3.2 เด็กเดินทางไปทำงานกับผูปกครอง  จำนวน 1 คน (จบชั้น ป.6)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  ลงพื้นท่ีติดตามและประสานงานสงตอนักเรียนเขาศึกษาท่ี กศน.ประจำตำบล 

  4) เด็กตกหลนและเด็กออกกลางคัน ไดร ับการดูแลและกลับเขาสู ระบบการศึกษาตามศักยภาพ                
ความตองการของตนเองและครอบครัว ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ เพื่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
ภาพประกอบการลงพ้ืนท่ีติดตามเย่ียมบานนักเรียนในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 1 

                 

  

                  

 

             

         

 

 
 
 
 



90 
  
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  สพป.ขอนแกน เขต 1 
 

2. โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
ผลการดำเนินงาน 
  1. สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ดำเนินการปกหมุดโรงเรียนคุณภาพ          

ในพ้ืนท่ี จำนวน 12 โรงเรยีน 
  2. โรงเรียนคุณภาพหลัก (ตามประกาศของ สพฐ.คือ โรงเรียนบานหนองหิน) มีโรงเรียนเครือขาย 

จำนวน 6 โรงเรยีนไดแก  
(1) โรงเรียนบานโกทา     (2) โรงเรียนบานดงพอง   
(3) โรงเรียนบานดอนยาง     (4) โรงเรียนบานเตานอ  
(5) โรงเรียนบานศิลา   (6) โรงเรียนบานหวยชนั 

3. โรงเรียนบานหนองหินดำเนินการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อใหมีความพรอมสูความเปน
โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา แบบมีสวนรวม โดยความรวมมือในการระดมสรรพกำลังทุกภาคสวน         
มุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความพรอมในการอยูในสังคมปจจุบันและโลกแหงอนาคตไดอยางชาญฉลาด 
เขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางทัดเทียมกัน โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน ดังนี้ 
        3.1 เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู ความสามารถ มีทักษะที่จำเปนของความเปนผูเรียน            
ในศตวรรษท่ี 21 
        3.2 เพื ่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหเปนที ่ยอมรับและเชื ่อมั ่นของชุมชน         
และเครือขายโรงเรียน 
        3.3 เพื่อพัฒนาบริบทสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหเหมาะสม สะดวกปลอดภัยเอื้อตอการจัดการ
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 
        3.4 เพ่ือพัฒนาระบบดูแล บริการชวยเหลือสนับสนุนใหเกิดคุณภาพชีวิตและการเขาถึงโอกาสทางการ
เรียนรูของผูเรียน 
       โรงเรียนบานหนองหิน มีการบริหารจัดการทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมีความพรอมในทุก ๆ ดาน 
เชน อาคารสถานที่พรอม มีครู ผูสอนครบชั้น มีงบประมาณสำหรับบริหารจัดการเพียงพอและมีสื่อการเรียนรู
และเครื่องมืออุปกรณการเรียนการสอนที่เพียงพอสงผลใหผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ไมแตกตางกัน 
กับโรงเรียนขนาดใหญ 
 4. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ เปนเงิน  12,686,400 บาท 
 

การลงพ้ืนท่ีติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
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3. โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) 
 ผลการดำเนินงาน 

1.  เรงแกไขปญหากลุมผูเรียนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 โดยเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาฟนฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning Loss 
Recovery) ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 

2. สรางความปลอดภัยใหแกนักเรียนเมื่ออยูในสถานศึกษา ดูแลชวยเหลือ เยียวยา หากนักเรียนไดรับ

อุบัติเหตุจากความไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน พรอมจัดตั้งศูนยรับแจงเหตุ (MOE Safety Center)        

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เพื ่อการชวยเหลือและแกไขปญหารวมกับหนวยงาน          

ท่ีเก่ียวของทันทวงที สรางความม่ันใจใหแกผูปกครองนักเรียน 

3. ดำเนินงานผานโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำ ป 2565 จำนวน 4 

กิจกรรมไดแก 1) กิจกรรมลูกเสือตานยาเสพติด 2) กิจกรรมอบรมการสรางภูมิคุมกันใหเยาวชนไทยพรอม

รับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม 3) กิจกรรมการอบรมแกนนำคายทักษะชีวิตเพื่อการขยาย

ผลคูมือ “รูคิด รูทัน ปองกันยาเสพติด BE SMART SAY NO DRUGS” และ 4) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ

สถานศึกษาในสังกัดในการดำเนินงานผานระบบขอมูลสารสนเทศดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ในสถานศึกษา (NIPA และ CATAS) 

4.  สพป.ขก. เขต 1 รวมกับโรงเรียน และภาคีเครือขายที ่เก ี ่ยวของ ในการชวยเหลือนักเร ียน              
ทำใหนักเรียนมีกำลังใจในการเรียนและไมหลุดออกจากระบบการศึกษาโดยไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากครู
ประจำชั้นทุกความชวยเหลือโรงเรียนไดรับการสนับสนุนซึ่งไดรับกำลังใจจากโดยผูปกครอง มีความเชื่อม่ัน         
ในการชวยเหลือจากโรงเรียนและ สพท.  

ภาพกิจกรรมโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา (MOE Safety Center) 
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4. โครงการการแกไขปญหาหน้ีสินครู 
 ผลการดำเนินงาน 
 สพป.ขอนแกน เขต 1 เปนสถานีแกหนี้ระดับจังหวัดขอนแกน มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 
   1. สถานีแกหนี้ สพป.ขก. เขต 1 มีการรับลงทะเบียนแกไขปญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา          
มีผูลงทะเบียน จำนวน  207 คน แบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
         1.1 กลุมท่ีมีหนี้ไมเกิน 4 ลานบาท จำนวน 133 คน  หนี้รวม 310,095,467 บาท 
         1.2 กลุมท่ีมีหนี้เกิน 4 ลานบาท จำนวน  73 คน หนี้รวม 382,257,817 บาท 

 2. ประชุมคณะกรรมการระดับสถานีเขต และไดกำหนดมาตรการการปองกัน และแนวทางการแกไข
ปญหาหนี้สินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหนี้ 

 3. ประชุมระดับสถานีเขตกับสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จำกัด และไดเสนอใหสมาชิกที่มีหนี้ไมเกิน 4 
ลานบาท เขารวมโครงการรวมหนี้ของสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน จำกัด ดวยความสมัครใจ ซึ่งสหกรณได
ใหความชวยเหลือ 

  3.1 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 สตางค จากเดิม  6 บาท เหลือ 5.5 บาท 
  3.2 สหกรณอนุมัติปลอยกูใหสมาชิก สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนขอนแกน  

เขต 1  ตามโครงการรวมหนี้ จำนวน 9 ราย ใชเงินกูท้ังสิ้น 28,757,209.33 บาท 
ภาพกิจกรรมโครงการแกไขปญหาหน้ีสินครู 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

5. การจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนทุกระดับมีสวนรวมสรางสรรคการเรียนรู เพื่อใหเกิด
สมรรถนะหลักและการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning) 
 ผลการดำเนินงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ไดดำเนินการ ดังนี้ 
   1.  ครูผูสอนไดรับการนิเทศ ติดตาม แนะนำ ชวยเหลือ สามารถออกแบบการการจัดการเรียนรูเชิงรุก 

(Active learning) ไปใชในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดหลักสูตรและกับการ
เตรียมความพรอมผูเรียนสูการใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ ไดอยางมีคุณภาพ 
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   2. นักเรียน ไดรับการพัฒนา ผาน กระบวนการจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning)  เปนการ
จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญใหผูเรียนมีสวนรวมและมีปฏิสัมพันธระหวางกัน สงเสริมใหผูเรียนไดฝก
ทักษะตาง ๆ ท้ังดานการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการพูดนำเสนอ และทักษะการฟงผูอ่ืน  

   3. จัดกระบวนการเรียนรูโดยการมีสวนรวมผานนวัตรกรรม ดวยวิธีการและเทคนิคที่หลากหลาย         
ใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดเชิงระบบ และมีการวัดประเมินผลอยางตอเนื่อง 

 

ภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนฯ (Active Learning) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
6.  การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตรและหนาท่ีพลเมืองใหมีความทันสมัยสอดรับกับวถิีใหม
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูประวัติศาสตรของทองถิ่นและการเสริมสรางวถิี
ชีวิตของความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง 
 ผลการดำเนินงาน 

    1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนสมรรถนะและการจัดทำกรอบหลักสูตร รวมทั้งจัดกระบวนการ
เรียนรูทางประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน มีการปรับกระบวนทศัน
หลักสูตรสถานศึกษา จัดทำกรอบหลักสูตรสรรถนะ จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลบนฐานสมรรถนะ 

    2. ครู ใชกระบวนการทางประวิติศาสตร และ กระบวนการของหลักสูตรตานทุจริต จัดการเรียนรูใช
เทคนิคเชิงรุกท่ีหลากหลายวิธีการ 

    3. นักเรียนมีความรูความเขาใจ ไดรับการพัฒนากระบวนการคิด มีความเปนพลเมืองท่ีดีของชุมชน 
    4. พัฒนานักเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม เรียนรูรัฐธรรมนูญ การปกครองในระบบประชาธิปไตย 

ปลูกฝงใหนักเรียนรูจักหนาท่ีตนเองของตนเอง ครอบครัว สังคมและหนาท่ีตอประเทศชาติ 
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7. หลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนงวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(หลักเกณฑ PA) 

ผลการดำเนินงาน 

    สพป.ขอนแกน เขต 1 ดำเนินการสรางความรูความเขาใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและว ิธ ีการประเม ินตำแหนงและว ิทยฐานะขาราชการคร ูและบุคลากรทางการศ ึกษา
(Performance Agreement : PA) ดังนี้ 

     1. แจงเปนหนังสือใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบและถือปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ 
และวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 

     2. แจงใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับทราบแนวทางที ่จะไปศึกษาหาความรู        
ทางเว็บไซตตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

     3. ใหคำปรึกษา แนะนำกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอบถามทางโทรศัพทและ
แอพพลเิคชั่นไลน 

     4. การประชุมขยายผลการอบรม PA support team เพ่ือชวยขับเคลื่อน PA และ DPA กับขาราชการ
ครูและบุคลากรในสังกัด 

 

8. การจัดการศึกษาดานปฐมวัย 
ผลการดำเนินงาน 

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๑ ไดสนับสนุน สงเสริมและพัฒนาใหโรงเรียน
ในสังกัดที่เปดสอนระดับปฐมวัย ใหมีแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาปฐมวัย และการจัดการเรียนรู
สำหรับเด็กปฐมวัยไดแก การจัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี  ตามแนวบูรณาการ ๖ กิจกรรม
หลัก, ตามแนววอลดอรฟตามแนวโคงการบานวิทยาศาสตรนอย เพ่ือใหสถานศึกษาและครูมีแนวปฏิบัติพ้ืนฐาน 
นำไปเปนแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและการเรียนรูสำหรับเด็กปฐมวัยอยางเหมาะสม สอดคลอง
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและบริบทของสถานศึกษา 

ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษาดานปฐมวยั 
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9.  การสรางโอกาสและการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพสำหรับคนพิการและผูดอยโอกาส 
ผลการดำเนินงาน 

  1. เด็กพิการเรียนรวมที่ไดรับการดูแล ชวยเหลือและสงเสริม ใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
จำแนกตามประเภทความพิการและผานเกณฑการประเมิน ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
(Individualized Education Program : IEP) 

  2  นักเรียนพิการเรียนรวมไดรับการดูแลชวยเหลือและสงเสริม ใหไดรับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ 

  3. นักเรียนพิการเรียนรวมไดรับการพัฒนาตามแผน IEP/IIP และจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม 

สนับสนุน และดูแลชวยเหลือ เด็กเปนรายบุคคล 
 

10. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกชวงวัยโดยการจัดการเรียนรูที่หลากหลายและสรางการเรียนรู
ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) 
และการเรียนรูทักษะใหม (New skill) 
 ผลการดำเนินงาน 

  1. นักเรียนเขารวมกิจกรรมการจัดตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการมีงานทำ โดยดำเนินการกิจกรรม
ตามฐานการเรียนรู จำนวน 4 ฐาน ไดแก ฐานชางตัดผม, ฐานชางเสริมสวย, ฐานการตัดเย็บเสื้อผา และ        
ฐานนวดแผนไทย  ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

  2. นักเรียนมีความรูและสามารถเลือกอาชีพที่สนใจและมีรายไดในระหวางเรียนและเลือกประกอบ
อาชีพในอนาคตได รวมทั้งใชเวลาวางใหเกิดประโยชนหางไกลยาเสพติด โดยมีครูแนะนำของแตละโรงเรียน
แนะแนวและใหความชวยเหลือ 
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11. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
 ผลการดำเนินงาน 

         1. สพป.ขอนแกน เขต 1 พัฒนาระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่มีความเสถียรทำใหการสื่อสารขอมูล
ขาวสาร และการพัฒนาองคความรู รวมถึงการสื่อสารทางไกลดวยระบบ Video Conference ดานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระหวาง สพป.ขอนแกน เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดมีประสิทธิภาพ  

   2. จากการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาซอฟแวร โปรแกรม แพลตฟอรม สื่อการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม สื่อออนไลน รวมถึง Application ในการเรียนรู การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามโครงการเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดานเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๕ กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ คายพัฒนาทักษะ CODING ควบคุมหุนยนต
อัตโนมัติดวยภาษา C/C++  และคายภาพยนตรสั้นสรางสรรค ทำใหครูใชเทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ นักเรียนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ 
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สวนท่ี 4  
ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

              ตามแผนแมบทภายใต ย ุทธศาสตร ชาต ิ (พ.ศ. 2561-2580) และแผนปฏิร ูปประเทศ                  
ดานการศึกษากำหนดใหมีการพัฒนาเด็กตั้งแตระดับปฐมวัยใหมีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกดาน
โดยการปฏิรปูกระบวนการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ตระหนักถึงพหุปญญาของ 
มนุษยท่ีหลากหลาย มีเปาหมายใหผูเรียนทุกกลุมวัยไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะท่ีจำเปน

ของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย

ใฝเรียนรู อยางตอเนื่องตลอดชีวิต รวมท้ังเปนพลเมืองท่ีรูสิทธิและหนาท่ี มีความรับผิดชอบและ มีจิตสาธารณะ 

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐาน มุงมั ่นในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื้นฐานใหเปน 

“การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม วิถีคุณภาพ” มุงเนนความปลอดภัยในสถานศึกษา สงเสริมโอกาสทางการศึกษา 

ที ่มีคุณภาพอยางเทาเทียม และบริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้ 

1. ดานความปลอดภัย 
1.1 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนพ้ืนท่ีปลอดภัยของผูเรียนทุกคน พรอมเสริมสรางระบบและกลไกใน

การดูแลความปลอดภัยอยางเขมขน ใหกับผูเรียน ขาราชการครู และบุคลารกทางการศึกษา จากโรคภัยตาง ๆ ภัย

พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

1.2 สงเสริมการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมีสุขภาวะท่ีดี และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1.3 สรางภูมิคุมกัน การรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยี ในการดำเนินชีวิตวิถีใหม (New Normal)  

และชีวิตวิถีปกติตอไป (Next Normal)  

2. ดานโอกาสและการลดความเหล่ือมล้ำทางการศึกษา 
2.1 สงเสริม สนับสนุน ใหเด็กปฐมวัยที ่มีอายุ 3 – 6 ปทุกคน เขาสู ระบบการศึกษาสราง

สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และการดูแลปกปอง เพื่อใหมีพัฒนาการครบทุกดาน โดยการมีสวนรวม  

ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

             2.2 จัดการศึกษาใหผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดเขาถึงโอกาส ความเสมอภาคและไดรับ

การพัฒนาใหมีสมรรถนะสำหรับการศึกษาตอ และการประกอบอาชีพในอนาคตใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

             2.3  จัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ ไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

             2.4  สงเสริมเด็กพิการและผูดอยโอกาส ใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและจัดหาทางเลือกในการ

เขาถึงการเรียนรู การฝกอาชีพ เพ่ือใหมีทักษะในการดำเนินชีวิต สามารถพ่ึงตนเองได   

             2.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนรายบุคคลเพ่ือใชเปน

ฐานขอมูลในการบริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะการดูแลและปองกันไมใหนักเรียนหลุดออกจากระบบ

การศึกษา และชวยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคันใหกลับเขาสูระบบ 
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3. ดานคุณภาพ  
3.1 สงเสริม สนับสนุน สถานศึกษาท่ีมีความพรอม ใหนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ที่เนนสมรรถนะไปใชตามศักยภาพของสถานศึกษาใหสามารถออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสมกับความตองการ
และบริบท 
             3.2 พัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามชวงวัย สามารถจัดการตนเองมีการคิดขั้นสูง         
มีความสามารถในการสื่อสาร สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงานของตนเองและรวมกับผูอ่ืน โดยใชการ
รวมพลังทำงานเปนทีม เปนพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม และอยูรวมกับธรรมชาติและวิทยาการอยางยั่งยืนรวมท้ัง         
มีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย         
ทรงเปนประมุข 
             3.3 จัดการศึกษาใหผู เร ียนมีทักษะที ่จำเปนในศตวรรษที ่ 21 นำไปสู การมีอาชีพมีงานทำ            
และสงเสริมความเปนเลิศของผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  
             3.4 สงเสริม และพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลคุณภาพผูเรียน ใหควบคูการเรียนรูนำไปสูการ
พัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียนเปนรายบุคคล รวมทั้งสงเสริมการนำระบบธนาคารหนวยกิตมาใช 
ในการเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณตาง ๆ ของผูเรียนในสถานศึกษา 
             3.5  พัฒนา สงเสริม ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังบุคลากร
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหนงและมาตรฐานวิชาชีพ 

4. ดานประสิทธิภาพ 
4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพื้นที่เปนฐาน          

ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ ตามหลักธรรมาภิบาล 
             4.2 นำเทคโนโลดิจิทัลและการจัดการฐานขอมูล มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และการเรียนรูของผูเรียน 
             4.3  สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ใชนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
บริหารจัดการโดยใชทรัพยากรรวมกัน และแสวงหาการมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกระดับเพื่อให
ประสบผลสำเร็จอยางเปนรูปธรรม 
             4.4  สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในโรงเรียนที่มีวัตถุประสงคเฉพาะโรงเรียน
ท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ และโรงเรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 
             4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และปรับกระบวนการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานใหสอดรับกับชีวิตวิถีใหม (New Nomal) และชีวิตวิถีปกติตอไป 
(Next Nomal)  
          จุดเนนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. เรงแกปญหากลุมผูเรียนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิค – 19  
โดยเพิ ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษา ฟ นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู  (Learning Loss Recovery)              
ใหกับผูเรียนทุกระดับ รวมท้ังลดความเครียดและสุขภาพจิตของผูเรียน 

2.   เสริมสรางระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน ดวยระบบมาตรฐานความ
ปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) 

3. สงเสริมใหเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 3 – 6 ป และผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษา และปองกันการหลุดออกจากระบบ รวมทั ้งช วยเหลือเด็กตกหลน เด็กออกกลางคัน               
และเด็กพิการท่ีคนพบจากการปกหมุดบานเด็กพิการใหกลับเขาสูระบบการศึกษา 
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4.   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที ่ เนนสมรรถนะและการจัดการทำกรอบหลักสูตร รวมท้ัง             
จัดกระบวนการเรียนรูทางประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองและศีลธรรม ใหเหมาะสมตามวัยของผูเรียน 

5.   จัดการอบรมครูโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน ควบคูกับการใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัย
ดานการเงินและการออม เพ่ือแกไขปญหาหนี้สินครู 

6.   สงเสริมการจัดการเรียนรู  ผานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนใหผู เรียนมีสวนรวมและมี
ปฏิส ัมพันธ ก ับกิจกรรมการเร ียนร ู ผ านการปฏิบ ัติท ี ่  หลากหลายร ูปแบบ (Active Learning) ม ีการวัด                     
และประเมินผลในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรูและสมรรถนะของผูเรียน (Assessment for Learning)  ทุกระดับ 

7. ยกระดับคุณภาพของผูเรียนประจำพักนอน สำหรับโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีสูงหางไกลและถ่ินทุรกันดาร 
8. มุงเนนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรูทุกระดับ 
9. เพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา โดยการกระจายอำนาจและใชพื ้นที ่เปนฐาน        

เพื่อสรางความเขมแข็ง โดยการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณ (Block Grant) ตามหลักธรรมาภิบาลใหกับ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
       นโยบายเรงดวน (Quick Policy) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดมอบนโยบายในที่ประชุมผูอำนวยการสำนักงาน     
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 5/2565 เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2565 ใน 10 เรื่องเรงดวน ดังนี้ 

1. พระบรมราโชบายดานการศึกษา ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ใน 4 ดาน 
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบาย รัชกาลท่ี 10 สูการปฏิบัติ 

2. ประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมือง คุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตร หนาท่ีพลเมืองคุณธรรมจริยธรรม 

3. การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ผานสภานักเรียน 
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใชกระบวนการสภานักเรียน 

4. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ 

5. Active Learning  
     ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

พุทธศักรราช 2551 ดวยการจัดการเรียนรูเชิงรุก Active Learning  
6. พานองกลับมาเรียน 

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ “พานองกลับมาเรียน” 
7. โรงเรียนคุณภาพ 

ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนคุณภาพ) และการใช 
ทรัพยากรรวมกันไดสำเร็จตามเปาหมาย 

8. Learning loss 
ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการแกไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู (Learning loss) ของผูเรียน 

9. RT NT O-NET และเรื่องการอานออกเขียนได 
   ตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการนำผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพ

ผูเรียนอ่ืน ๆ ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
10.  ความปลอดภัย 
   ตัวชี้วัด  ระดับความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย และการบริหารสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
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สวนที่ 5 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ  
   

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  ตระหนักและเห็นความสำคัญในการ   

จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยใหความสำคัญกับผูเรียน  และนำนโยบายรัฐบาล 

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สูการปฏิบัติใหสนอง  

และสอดคลองกับบริบท  สภาพปญหา  และความตองการของเขตพื้นที่  มีการวางแผน  การปฏิบัติงาน           

การตรวจสอบควบคุม การประเมินผล  รายงานผล  และนำผลไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

  ระบบติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษา  มีความสำคัญอยางยิ่งเปนเครื่องมือในการ

บร ิหาร เป นข ั ้นตอนสุดทายของการบริหารทำใหผ ู บร ิหารได ร ับทราบผลการดำเนินงานที ่เก ิดข้ึน                   

จากการดำเนินงานตามนโยบาย ประเด็นกลยุทธ  แผนงาน และโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ วางานบรรลุตาม

วัตถุประสงคหรือไม การดำเนินงานประสบความสำเร็จ มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ซึ่งจะชวยใหการ

บริหารจัดการตามนโยบาย  ประเด็นกลยุทธ  แผนงานและโครงการ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสอดคลอง          

ตามกรอบแนวคิดการศึกษาไทย ๔.๐ และยุทธศาสตรการพัฒนาชาติ ๒๐ ป 

   กระบวนการขับเคลื ่อนนโยบายสูการปฏิบัติ   ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 1  บริหารจัดการอยางเปนระบบ กำหนดทิศทางประเด็นกลยุทธ นโยบายสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาการศึกษา โดยมุงเนนผูเรียนเปนสำคัญ  ตลอดจนคานิยม

แบบมีสวนรวม รวมคิด รวมทำ พัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรมีความรู 

ความสามารถ ในการปฏิบัติงานที ่ไดรับมอบหมายในการปฏิบัติงานของทุกกลุ ม/หนวย มีความมุ งม่ัน            

ตั้งใจ และเห็นคุณคาในการขับเคลื ่อนนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

โดยนำนโยบายสูการปฏิบัติในรูปแบบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำป ภายใตแนวคิดและมีกระบวนการท่ีใช

ขับเคลื่อนการดำเนินงานสูความสำเร็จของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  ดังนี้ 

 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 1. สรางความตระหนัก  ความรู   ความเขาใจ  ใหบุคลากรในสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา                   

ในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจำป  ใหตระหนักในภารกิจ          
ที่ จะตองดำเนินการใหประสบความสำเร็จ รวมทั้ง ประชาสัมพันธใหผูมีสวนเกี่ยวของ (Stake holders) 
รับทราบเพ่ือใหการสนับสนุน ใหความรวมมือ 

2.  จัดทำแผนติดตามความกาวหนาของนโยบาย ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือติดตามความกาวหนาและความสำเร็จของนโยบาย 

3. จัดทำแผนติดตามความกาวหนาของโครงการ ตามแผนปฏิบัต ิการ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 เพ่ือติดตามความกาวหนาและความสำเร็จของโครงการ  

 4. กำหนดเจาภาพหลัก/เจาภาพรอง ในการดูแลตัวชี้วัดและกำกับ/เก็บขอมูลในแตละตัวชี้วัด  

โดยจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนตัวชี้วัด   

 5. มอบหมายใหรองผู อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา รับผิดชอบในการ

ประสาน กำกับในการติดตามความกาวหนาและความสำเร็จของของนโยบายและโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ

ประจำป แลวรายงานผลการดำเนินงาน      
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 6. เร งร ัดการดำเนินงานโครงการตามตัวช ี ้ว ัด เพื ่อใหสามารถปร ับปรุง พัฒนาการปฏิบัต ิงาน                   

ใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยตดิตามความกาวหนาของโครงการเปนรายไตรมาส  

 ระดับกลุมสถานศึกษา 

1.  สนับสนุนปจจัยเอื้อใหกลุมสถานศึกษา แนะนำ ชวยเหลือ งานวิชาการภายในกลุมสถานศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ 

2.  สงเสริม สนับสนุนใหมีผู เชี ่ยวชาญ ดานการจัดกระบวนการเรียนรู ผู ทรงคุณวุฒิดานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิผล 

3. นิเทศ ติดตาม และจัดกิจกรรมทางวิชาการท่ีสงผลโดยตรงตอความสำเร็จตามเปาหมาย 

 ระดับสถานศึกษา 

 1. สรางความตระหนัก ใหความรู  ความเขาใจ กับบุคลากรในสถานศึกษา และคณะกรรมการ

สถานศึกษา ซ่ึงอาจรวมถึงชุมชนดวย 

 2. กำหนดใหมีผูกำกับดูแลตัวชี้วัดและผูจัดเก็บขอมูลในแตละตัวชี้วัด พรอมจัดทำแผนงานโครงการ/

กิจกรรมสนับสนุนตัวชี้วัด 

 3.  มอบหมายใหมีผู ประสานงานหลัก หรือเจาภาพในการกำกับ ติดตามและจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการรายงาน ตอสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา และสาธารณชน 

 4. จัดเตรียมเอกสารรองรอยการดำเนินการ รองรับการติดตามจากสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการติดตามประเมินผล 

 5. จัดทำแบบวัดความพึงพอใจในการใหบริการของสถานศึกษาและนำขอมูลมาปรับปรุงคุณภาพ           

การใหบริการ 

 6. จัดใหมีการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดที่ตองปฏิบัติและรายงานผลตามที่สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษากำหนด 

 7.  สรางความเขาใจเก่ียวกับผลตอบแทนการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการท้ังท่ีเปน

ผลตอบแทนอ่ืนท่ีทางราชการจัดใหใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  
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คณะทำงาน 
ท่ีปรึกษา  

 

๑.  นายอารยันต  แสงนิกุล ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
๒.  นายบุญเย็น  โหวสงคราม รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
๓.  นางประภาภรณ  ภูขาว รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
๔.  นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 

จัดทำเอกสาร รายงานผล/ภาพกิจกรรม 
๑.  นางสุมัทนา  แกวจินดา   ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
๒.  นางณิชชารีย  ตั้งวานิชกพงษ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๓.  นางสารภี  ประจันตะเสน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๔.  นางจรวยพร  หาดสมบัติ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
๕.  นางรติตา   สีหะวงษ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
๖.  นางสาวเกษแกว  คำมา   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ออกแบบปก รูปเลมกราฟฟค 

 1. นางสุมัทนา  แกวจินดา ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
 2. นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒกุล ศึกษานิเทศกชำนาญการพิเศษ  ปฏิบัติหนาท่ี 

ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 3. นางรติตา  สีหะวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 
 4. นายสหฑัฎษ   สุดทีป พนักงานธุรการ 

บรรณาธิการกิจ 

๑.  นายอารยันต  แสงนิกุล    ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
๒.  นางสาวกมลวรรณ  ทิพยเนตร    รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 
๓.  นางสุมัทนา  แกวจินดา    ผูอำนวยการกลุมนโยบายและแผน 
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