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ค าน า 

 

กลุ่มนโยบายและแผนได้ด านินการจัดท ารายงานการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 รอบครึ่งปีงบประมณ (1 ตุลาคม 2562- 

31 มีนาคม 2563) โดยรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ

ราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น    

เขต 3 ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาในความรับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัด 

 

 

                                                                   กลุม่นโยบายและแผน 
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ส่วนที่ 1 : บทน า 

แผนปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าป พ.ศ. 2563       
ได้ก าหนดกรอบการด าเนินงาน โดยใช้โครงสร้างและเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579   
เป็นหลักและได้พัฒนาเป้าหมายและโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 
หมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54  และหมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ ข้อ จ. ด้านการศึกษา และสอดคลองกับ
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์การรพัฒนาตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs) และนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา รวมถึงนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยแผนปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้มี
การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานบริหารและการจัดการศกึษาไว้  6 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ งบประมาณ 10,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ 220,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ 1,302,370 บาท 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา งบประประมาณ 652,100 บาท 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 1,218,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  งบประมาณ 665,000 บาท 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแต่ละกลยุทธ ์
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ซึ่งกลุ่มต่างๆ ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้แปลงสูการปฏิบัติ 
โดยการจัดท าแผนงาน/โครงการ ของกลุ่มเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สัมฤทธิผลตามเปาหมาย  
ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้   

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
มีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของกลยุทธ์ที่ 1 จ านวน              

1 โครงการ ได้แก่ 
1.1 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  

กลยุทธ์ที่ 2  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
มีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 2 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
2.1 โครงการการพัฒนาความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับทักษะ         

ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  
2.2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกีฬา

นักเรียน 
กลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

มีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 3 จ านวน 8 โครงการ ได้แก่ 
3.1 โครงการการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยทีม

นิเทศร่วมใจ 
3.2 โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้น Active Learning 
3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน สพป.ขก 3 
3.4 โครงการการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
3.5 โครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 
3.6 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสพป.ขอนแก่น เขต 3 (กีฬาเขต) 
3.7 โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
3.8 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่ มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลด            
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

 มีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 4 จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
 4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 4.2 โครงการการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐาน 
 4.3 โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 มีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 5 จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 
 5.1 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5.2 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
กลยุทธ์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 มีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์ที่ 6 จ านวน 6 โครงการ ได้แก่ 
 6.1  โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ ปี 2563 
 6.2  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต

(เขตสุจริต)  
 6.3  โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

6.4  โครงการการจัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์ ปี 2563 
6.5  โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 

 6.6  โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
แผนภาพแสดงจ านวนโครงการในแต่ละกลยุทธ ์
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ส่วนที่ 2  สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 

 
สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 3  ประจ าป พ .ศ . 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) มีผลการด าเนินงาน ตามตาราง ดังนี้ 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 (รอบครื่งปี) 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการฯ 
ด าเนินการแลว้ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก

โครงการ 

กลยุทธ์ที่  1   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
1 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก

ในสถาบันหลักของชาติ 
  ร้อยละ100  

กลยุทธ์ที่ 2   การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
2 โครงการการพัฒนาความสามารถและความเป็นเลิศทาง

วิชาการท่ีสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ร้อยละ 20 ร้อยละ 80  

3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการ
แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกีฬานักเรียน 

  ร้อยละ 100  

กลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4 โครงการการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยทีมนิเทศร่วมใจ 
 ร้อยละ21.7 ร้อยละ78.3  

5 โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้น Active Learning 

 ร้อยละ 30 ร้อยละ 70  

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน สพป.ขก 3   ร้อยละ 100  
7 โครงการการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการ

และบุคลากรทางการศึกษา 

 ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 94.3  

8 โครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย  ร้อยละ20.2 ร้อยละ79.8  
9 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสพป.

ขอนแก่น เขต 3 (กีฬาเขต) 
ร้อยละ100    
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ที ่

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการฯ 
ด าเนินการแลว้ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก

โครงการ 

10 โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

  ร้อยละ 100  

11 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ร้อยละ 100    

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า             
ทางการศึกษา 
12 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน

ขนาดเล็ก 
 ร้อยละ 86 ร้อยละ 14  

13 โครงการการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน และระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

  
ร้อยละ19.8 

 
ร้อยละ80.2 

 

14 โครงการ พัฒนาการศึ กษาทาง ไกล  เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 98.3  

กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 8 ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานหลัก 
15 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการ

ขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ร้อยละ 33.3 ร้อยละ 66.7  

16 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ร้อยละ 100    
กลยุทธ์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 
17 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน            

ปี 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ ปี 2563 
 ร้อยละ 87.1 ร้อยละ 12.9  

18 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต(เขตสุจริต) 

  
ร้อยละ 62.8 

 
ร้อยละ 37.2 

 

19 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ร้อยละ 50 ร้อยละ 50  
20 โครงการการจัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์ ปี 2563 ร้อยละ 100    
21 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากร

ทางการศึกษา 
 ร้อยละ 76.9 ร้อยละ 23.1  

22 โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ  ร้อยละ 66.7 ร้อยละ 33.3  
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แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ ในรอบครึ่งปีงบประมาณ 2563 

 
 

สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 

1. กลยุทธ์ทั้งหมด จ านวน 6 กลยุทธ์ ในช่วงครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)             
อยู่ระหว่างด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติ ราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด โดยมีผลการด าเนินงานคิดเป็น              
ร้อยละ  49 

2. โครงการทั้งหมด จ านวน 22 โครงการ ในช่วงครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)        
อยู่ระหว่างด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติ ราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 18 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 
4 โครงการ  

0

20

0

21.7

30

0

5

5.7

100

0

100

86

19.7

1.7

33.3

100

87.1

62.8

10.6

100

76.9

66.7

0 20 40 60 80 100 120

โครงการสง่เสรมิสถานศกึษาพัฒนาผูเ้รยีนใหม้คีวามรักใน…

โครงการการพัฒนาความสามารถและความเป็นเลศิทาง…

โครงการสง่เสรมิความเป็นเลศิทางวชิาการในการแขง่ขัน…

โครงการการนเิทศแบบบรูณาการโดยใชพ้ืน้ทีเ่ป็นฐานเพือ่…

โครงการการพัฒนากระบวนการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ…

โครงการพัฒนาศักยภาพบคุลากรใน สพป.ขก 3

โครงการการสง่เสรมิ ยกยอ่ง เชดิชเูกยีรต ิขา้ราชการและ…

โครงการปฐมนเิทศครผููช้ว่ย

โครงการการเสรมิสรา้งศักยภาพบคุลากรในสพป.ขอนแกน่ …

โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมนิผลการศกึษาเพือ่…

โครงการสนับสนุนการด าเนนิงานศนูยพ์ัฒนาคณุภาพ…

โครงการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก

โครงการการสง่เสรมิพัฒนามาตรฐาน และระบบประกัน…

โครงการพัฒนาการศกึษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ…

โครงการพัฒนาศนูยก์ารเรยีนรูล้ดใชพ้ลังงานการจัดการ…

โครงการพัฒนาโรงเรยีนคณุภาพประจ าต าบล

โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปี 2563-…

โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรม และ    ธรรมาภบิาล…

โครงการพัฒนาประสทิธภิาพการบรหิารจัดการ

โครงการการจัดท าปฏทินิประชาสัมพันธ ์ปี 2563

โครงการการพัฒนาศักยภาพผูบ้รหิาร และบคุลากรทางการ…

โครงการตรวจสอบการเงนิ การบัญช ีการพัสดุ

ความกา้วหนา้ (รอ้ยละ)
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ส่วนที่ 3  : ผลการด าเนินงานจ าแนกตามโครงการ 

3.1 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 10,000 บาท         

ณ ครึ่งปีแรก  ยังไมมี่กิจกรรมที่ด าเนินการ  
และยังไม่มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เนื่องจากมีการปิดสถานศึกษา 

3.2 โครงการการพัฒนาความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 5 กิจกรรม จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,000 บาท          
ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 0 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 3 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ 2 
กิจกรรม  

เบิกจ่ายแล้ว  4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20 คงเหลือ 16,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80 

3.3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกีฬา
นักเรียน 

 มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  200,000 บาท         
ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 0 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 1 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ       
3 กิจกรรม  

 เบิกจ่ายแล้ว 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 คงเหลือ จ านวน 200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

3.4 โครงการการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยทีม
นิเทศร่วมใจ 

 มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 7 กิจกรรม จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  200,000 บาท         
ณ ครึ่งปีแรก  มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 0 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 5 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ      
2 กิจกรรม  

 เบิกจ่ายแล้ว 43,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.72 คงเหลือ 156,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.28 

3.5 โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้น Active Learning 
 มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 5 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  56,960 บาท         

(สพฐ.) ณ ครึ่งปีแรก  มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 0 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 3 กิจกรรม ยังไม่ได้
ด าเนินการ 2 กิจกรรม   

 เบิกจ่ายแล้ว 17,088 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 คงเหลือ 39,872 บาท คิดเป็น  ร้อยละ 70 
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3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน สพป.ขก 3 
 มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 3 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  300,000 บาท         

ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 0 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 0 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ 3
กิจกรรม  

 เบิกจ่ายแล้ว  0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 คงเหลือ จ านวน  300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

3.7 โครงการการส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 7 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  20,000 บาท         

ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 5 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ 2 กิจกรรม  
 เบิกจ่ายแล้ว 1,135 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.7 คงเหลือ 18,865 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.3 

3.8 โครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 
 มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 2 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  30,000 บาท         

ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 1 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 1 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ      
0 กิจกรรม  

 เบิกจ่ายแล้ว 6,050 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.2 คงเหลือ 23,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.8 

3.9 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสพป.ขอนแก่น เขต 3 (กีฬาเขต) 
 มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 2 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท         

ณ ครึ่งปีแรก ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยทุกกิจกรรม   
 เบิกจ่ายแล้ว  40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คงเหลือ  0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 

3.10 โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผลการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 282,100 บาท       

(สพฐ.) ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 0 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 0 กิจกรรม ยังไม่ได้
ด าเนินการ 4 กิจกรรม  

 เบิกจ่ายแล้ว 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 คงเหลือ 282,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 

3.11 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 343,310 บาท       

ณ ครึ่งปีแรก  มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 3 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 0 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ      
1 กิจกรรม  

 เบิกจ่ายแล้ว 343,310 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คงเหลือ จ านวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 
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3.12 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
  มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 8 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  308,600 บาท     

ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 3 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 1 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ 4
กิจกรรม  

  เบิกจ่ายแล้ว 265,450 บาท คิดเป็นร้อยละ 86 คงเหลือ  43,150 บาท คิดเป็น ร้อยละ 14 

3.13 โครงการการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน และระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

   มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 7 กิจกรรม จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  283,500 บาท        
(สพฐ.) ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 0 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 2 กิจกรรม ยังไม่ได้
ด าเนินการ 5 กิจกรรม  

   เบิกจ่ายแล้ว 56,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.75 คงเหลือ 227,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.25  

3.14 โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 3 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  60,000 บาท        

(สพฐ.) ณ ครึ่งปีแรก ยังไม่มีการด าเนินงานกิจกรรมหลัก มีเพียงการเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการ     
ซึ่งจะด าเนินการได้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า  

        เบิกจ่ายแล้ว 2,925 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 คงเหลือ 166,075 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.3  

3.15 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงานการจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 10 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  1,118,000 บาท        

(สพฐ.) ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 0 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 5 กิจกรรม ยังไม่ได้
ด าเนินการ 5 กิจกรรม  

  เบิกจ่ายแล้ว 372,660 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 คงเหลือ 745,340 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 

3.16 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 3 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท         

ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 0 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 0 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ 3 
กิจกรรม  

 เบิกจ่ายแล้ว 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คงเหลือ 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 

3.17 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ ปี 2563 
 มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 3 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  200,000 บาท         

ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 2 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 1 กิจกรรม  
 เบิกจ่ายแล้ว 161,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.05 คงเหลือ 24,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.95 
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3.18 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต    
(เขตสุจริต) 

  มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  150,000 บาท         
(สพฐ.) ณ ครึ่งปีแรกมีมีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 0 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน  3 กิจกรรม ยังไม่ได้
ด าเนินการ 1 กิจกรรม  

 เบิกจ่ายแล้ว 94,180 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.79 คงเหลือ 55,820 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.21 

3.19 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 6 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  150,000 บาท        

ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 0 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 4 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ 2
กิจกรรม  

 เบิกจ่ายแล้ว 15,925 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.62  คงเหลือ 134,075 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.38 

3.20 โครงการการจัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์ ปี 2563 
  มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น  40,000 บาท        

ณ ครึ่งปีแรก ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จทั้งหมด 4 กิจกรรม  
 เบิกจ่ายแล้ว 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คงเหลือ  0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0 

3.21 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา 
  มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 130,000 บาท       

ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 3 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินการ 1 กิจกรรม ไม่มีกิจกรรมที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ  

 เบิกจ่ายแล้ว 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.93  คงเหลือ 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.07 

3.22 โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ 
  มีกิจกรรมรองรับโครงการ จ านวน 4 กิจกรรม  จ านวนเงินงบประมาณทั้งสิ้ น 15,000 บาท        

ณ ครึ่งปีแรก มีกิจกรรมที่ด าเนินการแล้ว 1 กิจกรรม อยู่ในระหว่างด าเนินงาน 2 กิจกรรม ยังไม่ได้ด าเนินการ 1
กิจกรรม  

 เบิกจ่ายแล้ว 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.67 คงเหลือ 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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แบบติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏืบัติราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 

รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
ที่ โตรงการ การด าเนินโครงการ 

(/) 
สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาและอปสรรค การแก้ไข ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ด าเนนิ
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนนิ
การ 

ยังม่
ด าเนนิ
การ 

งบประมาณ เบกิจ่ายแล้ว คิดเปน็
ร้อยละ 

คงเหลือ คิดเปน็
ร้อยละ 

ตาม
แผน 

ไม่เป็น
ตาม
แผน 

ตาม
เป้า 

ไม่ตาม
เป้า 

1 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรักในสถาบันหลักของชาต ิ

  / 10,000 0 0 10,000 100 สถานศึกษาปิด -  /  / 

2 โครงการการพัฒนาความสามารถและความ
เป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้องกับทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

 /  20,000 4,000 20 16,000 80 - - /  /  

3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการใน
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกีฬา
นักเรียน 

  / 200,000 0 0 200,000 100 - -  /  / 

4 โครงการการนิเทศแบบบูรณาการโดยใชพ้ื้นที่
เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาดว้ยทีม
นิเทศร่วมใจ 

 /  200,000 43,440 21.7 80,000 78.3 - - /  /  

5 โครงการการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษที่เน้น Active Learning 

/   56,960 17,088 30 39,812 70 - - /  /  

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน สพป.   / 300,000 0 0 300,000 100 การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส - /  /  
7 โครงการการส่งเสริม ยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ 

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
 /  20,000 1,135 5.7 18,865 94.3 - - /  /  

8 โครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย  /  30,000 6,050 20.2 23,950 79.8 - - /  /  
9 โครงการการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรใน

สพป.ขอนแก่น เขต 3 (กีฬาเขต) 
/   40,000 40,000 100 0 0 - - /  /  
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แบบติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏืบัติราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 
ที่ โตรงการ การด าเนินโครงการ 

(/) 
สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาและอปสรรค การแก้ไข ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลการ
เบิกจ่าย 

ด าเนนิ
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนนิ
การ 

ยังม่
ด าเนนิ
การ 

งบประมาณ เบกิจ่ายแล้ว คิดเปน็
ร้อยละ 

คงเหลือ คิดเปน็
ร้อยละ 

ตาม
แผน 

ไม่เป็น
ตาม
แผน 

ตาม
เป้า 

ไม่ตาม
เป้า 

10 โครงการพัฒนาระบบวัดและประเมินผล
การศึกษาเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ ์

  / 282,100 0 0 282,100 100 - - /  /  

11 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พฒันา
คุณภาพการศึกษา 

/   343,310 343,310 100 0 0 - - /  /  

12 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก 

 /  308,600 265,450 86 43,150 14 - - /  /  

13 โครงการการส่งเสริมพัฒนามาตรฐาน และ
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

 /  283,500 56,000 19.8 227,500 80.2 - - /  /  

14 โครงการพัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

 /  60,000 6,000 10 54,000 90 - - /  /  

15 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลงังาน
การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 /  1,118,000 372,660 33.3 745,340 66.7 - - /  /  

16 โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  /  100,000 100,000 100 0  - - /  /  
17 โครงการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปี 2563-2565 และแผนปฏิบัตกิาร ป ี2563 
 /  200,000 161,200 87.1 24,000 12.9 - - /  /  

18 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาป้องกันการทุจริต    
(เขตสุจริต) 

 /  150,000 94,180 62.8 55,820 37.2 - - /  /  

19 โครงการพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการ  /  150,000 15,925 10.6 134,075 89.4 - - /  /  
20 โครงการการจัดท าปฏิทินประชาสัมพันธ์ ปี63 /   40,000 40,000 100 0 0 - - /  /  
21 โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และ

บุคลากรทางการศึกษา 
 /  130,000 100,000 76.9 30,000 23.1 - - /  /  

22 โครงการตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ  /  15,000 10,000 66.7 5,000 33.3 - - /  /  
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ส่วนที่ 4  : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 

 

4.1 ปัญหา อุปสรรค 

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่ว่าจะเป็นการปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา การเว้น ระยะห่างทางสังคม    
การเรียนออนไลน์ เป็นต้น ส่งผลต่อภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3         
โดยท าให้กิจกรรมบางรายการด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ 

2) มีประเด็นด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ต้องค านึงถึง ซึ่งอาจส่งผลให้การด าเนินงาน
โครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาตามแผนที่ก าหนดไว้   

4.2 ข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 

 1) ด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา ควรจัดหาสื่อที่มีความหลากลายเพ่ือให้พอเพียงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้ ควรมีการจัดท าสื่อให้มาตรฐานและคุณภาพเหมาะสมส าหรับผู้เรียน ควรมีการประยุกต์ใช้สื่อจากธรรมชาติ 

 2) ด้านการเรียนการสอน ครูควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุป
บทเรียนด้วยตนเองให้มากยิ่งข้ึน 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ชื่อโครงการ    ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1 นายชนินทร์   ค าเหนือ 
2.2. นางสาวสุมิตรา   ทะนาฤทธิ์ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1). ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น        

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2). ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ ดีต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่

ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ    
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารี     
มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
  3). จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ให้ผู้เรียน

แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์       
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม 
           4). จ านวนสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออก

ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี   
 3.2 เชิงคุณภาพ 
           1)  ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2).  ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
            3).  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามท่ี
ก าหนด 
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            4).  สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง 

4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 4.1 ชี้แจงนโยบาย  สร้างความตระหนัก 
 4.2 สถานศึกษาด าเนินการผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
 4.3 ประเมินผลการด าเนินการ ประกวดแข่งขันโรงเรียนที่จัดกิจกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 
 4.4 สรุปผลการด าเนินงาน 

5. งบประมาณ    10,000   บาท   

6. ด าเนินการ ระหว่าง   พฤษภาคม 2563 –   กันยายน  2563 

7. สถานที่ด าเนินการ  สพป.ขอนแก่น เขต 3  และโรงเรียน 181 แห่ง 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 
                 -อยู่ระหว่างการด าเนินการ - 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
                -อยู่ระหว่างการด าเนินการ- 
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 0  

9. ภาพกิจกรรม 

             -ยังไม่มี- 

                                                 ------------------ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ชื่อโครงการ  การความเป็นเลิศทางด้านวิชาการพัฒนาความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1 นายอดุลย์ วงศ์ก้อม   
2.2 นางสาวยุพาพร หรเสริฐ   
2.3 นายปริญญา เฉิดจ าเริญ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3 จ านวน 183  โรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ST2E2AM 
Education ได้ 
                   2) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ ที่สอดคล้องตามเป้าหมายของ ST2E2AM Education 
เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 4.1 ระยะที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 4.2 ระยะที่ 2 การพัฒนานวัตกรรม 
 4.3 ระยะที่ 3 ทดลองใช้นวัตกรรม /ประเมินผล 
 4.4 ระยะที่ 4 ปรับปรุงนวัตกรรม 

5. งบประมาณ       20,000     บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง      มกราคม 2563 –   กันยายน 2563 

7. สถานที่ด าเนินการ  สพป.ขก.เขต 3 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

 สถานศึกษา จ านวน 181 แห่ง ได้รับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้านทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
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 8.2 เชิงคุณภาพ 
        1) เขตพ้ืนที่มีกระบวนการพัฒนาครูโดยการบูรณาการตามกระบวนการ ST2E2AM Education 
        2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
        3) นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 ๘.๓ ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ  20  

9. ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1 นายไพโรจน์  อักษรเสือ 
2.2 นายชนินทร์ ค าเหนือ   
2.3 นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา      
ทุกหน่วยงาน ได้เข้าร่วมงานมหกรรมการแข่งขันศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ จ านวน 19,403  คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1)  นักเรียนในสังกัดและในก ากับได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ
สามารถเป็นตัวแทนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและเข้าแข่งขันในระดับสากลได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
          2)  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓ มีสุขภาพแข็งแรง มีน้ าใจนักกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลยาเสพติด  
          3)  โรงเรียนมีการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
          4)  นักเรียนได้รับข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการเรียนและสามารถเข้าใจคุณสมบัติของบุคคลที่จะ
ศึกษาต่อ 

4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 4.1  ประชุมผู้บริหารและประสานงานของโรงเรียน เพ่ือชี้แจงรายละเอียดโครงการ และวางแผนการ
บริหารจัดการโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ ปีการศึกษา 2563 
   4.2  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   4.3 ประชาสัมพันธ์โครงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  4.4 ด าเนินการตามโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ  ปีการศึกษา  
2563 
   4.5 สรุปผลการแข่งขันและรายงานผลการด าเนินงาน 

5. งบประมาณ    1,200,000   บาท 
   5.1 งบประมาณที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน  1,000,000  บาท   
   5.2 งบประมาณจาก  สพป.ขอนแก่น เขต 3 จ านวนเงิน  200,000. บาท 
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6. ด าเนินการ ระหว่าง  เดือนพฤศจิกายน  2562 –  กันยายน 2563 

7. สถานที่ด าเนินการ 

    7.1 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 
2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

  7.2  กิจกรรมการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 256๓ ณ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

           7.3 กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมของนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา และระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  

8. ผลการด าเนินการ   
    8.1 เชิงปริมาณ 
    กิจกรรมงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่างวันที่ 12 - 14  ธันวาคม  2562  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
     8.2 เชิงคุณภาพ     
                     นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ อย่างเต็มความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี เต็มก าลังความสามารถ 
      8.3 รอ้ยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 0 

9. ภาพกิจกรรม   
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ชื่อโครงการ   การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยทีมนิเทศร่วมใจ   

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1 นายชนินทร์  ค าเหนือ   
2.2 นายทยุต  เทวบุตร   
2.3 นายพิภพ  เอกวุธ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  โรงเรียนในสังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 3 จ านวน 181 แห่ง 
  2)  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 ศูนย์ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1)  โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 มีกระบวนการด าเนินงานนิเทศ
ภายในสถานศึกษาท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภ่าพ 
          2) โรงเรียนในสังกัดมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเข้มแข็งเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 4 จาก สมศ. 

4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 4.1 การประชุมปฏิบัติการวางแผนและสร้างหลักสูตรในการพัฒนาความรู้ทีมนิเทศร่วมใจและเครื่องมือใน

การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน 
 4.2 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาทีมนิเทศร่วมใจด้านความรู้ในการนิเทศตามจุดเน้นระดับเขตพ้นที่และ
ระดับโรงเรียน 
 4.3 การนิเทศแบบบูรณาการด้วยทีมร่วมใจโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1 
 4.4 การประเมินและสะท้อนผลการนิเทศแบบบูรณาการด้วยทีมร่วมใจโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 1 (C1) 
 4.5 การนิเทศแบบบูรณาการด้วยทีมร่วมใจโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ครั้งที่ 2  (D2) 
 4.6 การประเมินสะท้อนผลการนิเทศแบบบูรณาการด้วยทีมร่วมใจโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
ครั้งที่ 2 (C2) 
 4.7 การสรุปสะท้อนผลการด าเนินงานในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  (A) 

5. งบประมาณ    200,000   บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง    เดอืนพฤศจิกายน  2562 –  เมษษยน 2563 

7. สถานที่ด าเนินการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 181 แห่ง  
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8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

1) การพัฒนาทีมนิเทศร่วมใจด้านความรู้ในการนิเทศตามจุดเน้นระดับเขตพ้นที่และระดับโรงเรียน 
จ านวน 1 ทีม                                              
 2) การนิเทศโรงเรียน 181 แห่ง  
 8.2 เชิงคุณภาพ 
       1)  ครูปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพ 
       2)  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีรูปแบบการนิเทศที่ชัดเจนเป็น
ระบบ สามารถพัฒนาสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ 
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ  21.7 

9. ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 



 

 
29 

                                                                 

 

 



 

 
30 

รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ชื่อโครงการ  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้น Active Learning ผ่านกิจกรรม Play     
and Learn 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1 นายทยุต  เทวบุตร   
2.2 นางสาวกนกมนตร  นาจวง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1)  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสพป.ขอนแก่น เขต 3 จ านวน 119 คน 
  2)  ทีมวิทยากรแกนน าของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ัง 17 ศูนย์ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กิจกรรม
เรียนรู้ผ่านการเล่นได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในระดับดีขึ้นไป  
          2) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการประสานความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น 

4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 4.1 การประชุมปฏิบัติการวางแผนและก าหนดแนวทางในการจัดจัดกิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารโดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น 
 4.2 การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารโดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น 
 4.3 การน าความรู้สู่การปฏิบัติในการจัดการจัดกิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้
กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น 
 4.4 การนิเทศ ติดตามการน าความรู้สู่การปฏิบัติในการจัดการจัดกิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารโดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น 
 4.5 การประเมินผลเพ่ือสะท้อนผลและจัดท ารายงานการด าเนินงาน 

5. งบประมาณ        56,960  บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง    ธันวาคม   2562 – มีนาคม 2563 

7. สถานที่ด าเนินการ  

        7.1 สพป.ขอนแก่น เขต 3 
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           7.2 ศูนย์พัฒนาการศึกษา 17 แห่ง 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

1)   การประชุมปฏิบัติการวางแผนและก าหนดแนวทางในการจัดจัดกิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น(P)  จ านวน 1 ครั้ง                                           
 2)  การประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้านการจัดกิจกรรมจัดภาษาอังกฤษ       
เพ่ือการสื่อสารโดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น  จ านวน 1 ครั้ง 
 3) การน าความรู้สู่การปฏิบัติในการจัดการจัดกิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยใช้
กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น  (ศูนย์พัฒนาคุณภาพด าเนินการ) 
 4) การนิเทศ ติดตามการน าความรู้สู่การปฏิบัติในการจัดการจัดกิจกรรมจัดค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารโดยใช้กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการเล่น ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษา 17 แห่ง 
 5) การประเมินผลเพ่ือสะท้อนผลและจัดท ารายงานการด าเนินงาน จ านวน 1 ครั้ง  
 8.2 เชิงคุณภาพ 
       1) นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
       2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีทีมวิทยากรจัดค่ายภาษาอังกฤษที่
เข้มแข็งและครอบคลุมทั้ง 5 อ าเภอ 
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 30 
๙. ภาพกิจกรรม
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานใน สพป.ขก 3  จ านวน  95  คน 
        3.2 เชิงคุณภาพ 

           ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง เกิดความรู้ ทักษะ แนวคิดใหม่ๆ มีการน าศักยภาพที่ตนมีอยู่ 
ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีเต็มก าลังความสามารถ 

4. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
           4.1 การอบรมพัฒนาความรู้ด้วยกระบวนการชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC/การจัดการความรู้เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน KM/ค่านิยมร่วมสพป.ขอนแก่น เขต 3 FIT 
 4.2 การศึกษาดูงานองค์กรที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ค้นหาวิธีการปฏิบัติงาน
ที่เป็นเลิศ 
 4.3 สรุป/รายงานผลโครงการ  

5. งบประมาณ     300,000   บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง     ตลุาคม  2562 –   กันยายน  2563 

7. สถานที่ด าเนินการ 

  นอกสถานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ    ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ 
 8.2 เชิงคุณภาพ    ยังไม่ได้ด าเนินการใดๆ 
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 0  

9. ภาพกิจกรรม         - 

-------------------------------- 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รอบครึ่งปี (1ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
1.ชื่อโครงการ    ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลดีเด่น  
                        ประจ าปี พ.ศ.2563 
2.ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางยุวดี   แสนเมือง ,นายธีระชัย   ปิดตายัง 
3.กลุ่มเป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีผลงานดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2562  ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
       การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จะท าให้บุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนางานของตนเองย่อมจะส่งผลท าให้มีการจัดการเรียน
การสอนที่ดีมีประสิทธิภาพแก่ศิษย์ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
4.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          4.1 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS)” ประจ าปี 2563 
          4.2 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ.2563             
          4.3 การสรรหาและคัดเลือก รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
5. งบประมาณ  
          5.1 งบประมาณท้ังหมด   20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)   
          5.2 ใช้ไปแล้ว  1,135  บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
6.ด าเนินการเมื่อ 
          6.1 ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS)” ประจ าปี 256๓ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  และน าส่งผลงานตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีษะเกษ เขต 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 
          6.2 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ.2563  
                (อยู่ระหว่างการด าเนินการ)            
          6.3 การสรรหาและคัดเลือก รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
                (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
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7.สถานที่ด าเนินการ    
          6.1 ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS)” ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเบญจพร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
          6.2 น าส่งผลงานตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ศรีษะเกษ เขต 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 
8.ผลการด าเนินการ   
          8.1 เชิงปริมาณ 
       8.1.1  ส่งผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมประกวด “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)” ระดับภาค 
ประจ าปี 2563 จ านวน 26 รางวัล ( 3 โรงเรียน + 23 บุคคล ) 
                8.1.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมประกวด “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)” ระดับชาติประจ าปี 2563  
จ านวน 8 รางวัล ( 2 โรงเรียน + 6 บุคคล) 
 8.2  เชิงคุณภาพ 
        การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จะท าให้บุคลากรทาง
การศึกษาได้พัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนางานของตนเองย่อมจะส่งผลท าให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพแก่ศิษย์ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
      8.2  ร้อยละของความก้าวหน้าโครงการ   ร้อยละ 5.7 
 
9. ภาพกิจกรรม 

ภาพถ่าย/กิจกรรม 
ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)” 

ประจ าปี 2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์  2563  ณ ห้องประชุมเบญจพร  สพป.ขอนแก่น เขต ๓ 
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น าส่งผลงานตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีษะเกษ 
เขต 1  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
37 

รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รอบครึ่งปี (1ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 
1.ชื่อโครงการ     ปฐมนิเทศ “ครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ” ประจ าปี พ.ศ. 2563 
2.ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางยุวดี   แสนเมือง ,นายธีระชัย   ปิดตายัง 
3.กลุ่มเป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1  ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  ครูผู้ช่วยมีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของความเป็นครูที่ดี 
       3.2.2  ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ในการปฏิบัติงาน 
                3.2.3  ครูผู้ช่วยมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่งานสอนในสถานศึกษา มีขวัญก าลังใจในการ  
                          ปฏิบัติงาน 
4.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          ด าเนินการจัดปฐมนิเทศ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จ านวน 39 คน ให้มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตน สร้างความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่งานสอนในสถานศึกษา 
อีกท้ังยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนความก้าวหน้าในสายงาน  
5. งบประมาณ    6,050   บาท (หกพันห้าสิบบาทถ้วน) 
6.ด าเนินการเมื่อ   วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2563  
7.สถานที่ด าเนินการ   ห้องประชุมเบญจรงค์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
8.ผลการด าเนินการ   
          8.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1  ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ จ านวน 39 คน 
                          คิดเป็น ร้อยละ 100 
 8.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  ครูผู้ช่วยมีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของความเป็นครูที่ดี 
       3.2.2  ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ในการปฏิบัติงาน 
                3.2.3  ครูผู้ช่วยมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่งานสอนในสถานศึกษา มีขวัญก าลังใจในการ  
                          ปฏิบัติงาน 
      8.2  ร้อยละของความก้าวหน้าโครงการ  ร้อยละ 20 
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9. ภาพกิจกรรม 
การปฐมนิเทศ “ครูผู้ช่วย” สู่ครูมืออาชีพ 

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์  2563  ณ ห้องประชุมเบญจรงค์  สพป.ขอนแก่น เขต ๓ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 3 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1 นายนิยม  โพธิ์งาม 
2.2. นางนิภาพร  พจนา    
2.3 นางดารารัตน์  สุนทรมณีรัตน์   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
สมรรถนะบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 3 จ านวน 95 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย มีความรู้รักสามัคคีและสามารถร่วมมือ  
ร่วมใจกันท างาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
4.1 ประชุมเตรียมความพร้อมการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร 

สพป.ขอนแก่น เขต 3 จ านวน 35 คน 
        4.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3  จ านวน 60 คน เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 3  ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 ไป 
ณ สนามกีฬาการไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

5. งบประมาณ     40,000   บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง    ธันวาคม  2562 –  ธันวาคม  2562 

7. สถานที่ด าเนินการ  ณ สนามกีฬาการไฟฟ้าเขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3  จ านวน 60 คน เข้าร่วม
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 3   
 8.2 เชิงคุณภาพ 
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 
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 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 100 

9. ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1 นายชนินทร์  ค าเหนือ 
2.2 นางสาวรุ่งนภา  แสนอ านวยผล 
2.3 นางสาวเสาวนีย์  เวชพิทักษ์ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ครูผุ้สอนชั้น ป.3 , 6 และ ม. 3 สังกัด สพป.ขอนแก่นเขต 3 ร้อยละ 70 ขึ้นไป สามารถพัฒนา

ข้อสอบได้สอดคล้องตามตัวชี้วัด 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) สถานศึกษาสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3 มีระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ที่มี
ประสิทธิภาพ 
                    2) สพป.ขอนแก่นเขต 3 มีเอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ได้สอดคล้องตามตัวชี้วัด 

4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 4.1 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต3 
 4.2 การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ RT ชั้นป.1 ,  NT ชั้น ป.3 , O-NET ชั้น ป.6 และม.3 
ของโรงเรียน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต3 
 4.3 การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อสอบ NT ชั้น ป.3 , O-NET ชั้น ป.6 ,ม.3 
 4.4 การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาข้อสอบตามตัวชี้วัด 
 4.5 สรุป/รายงานผลโครงการ 

5. งบประมาณ        100,000   บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง   มกราคม  2563 –  กันยายน  2563 

7. สถานที่ด าเนินการ  สพป.ขอนแก่น เขต 3  และโรงเรียนในสังกัด 181 แห่ง 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ  - 
 8.2 เชิงคุณภาพ   - 
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 0  
9. ภาพกิจกรรม  0 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ชื่อโครงการ  สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1 กลุ่มนโยบายและแผน      
2.2 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  สนับสนุบงบประมาณศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.ขก 3  จ านวน  17  แห่ง 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  มีนักเรียนที่มีคะแนนทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-Net) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยการสนับสนุนให้ศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่พ้ืนฐานให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 4.1 สนับสนุนงบประมาณศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4.2  ติดตามและประเมินผล 
 4.3  สรุป/รายงานผลโครงการ  

5. งบประมาณ    330,668   บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง      มกราคม  2563   –   กันยายน 2563 

7. สถานที่ด าเนินการ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด สพป.ขก.เขต 3 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

สนับสนุนงบประมาณศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
       ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาที่สูงขึ้น และ สพป.ขก 3 มีผลการประเมินตามมาตรฐานเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยรวมในระดับดีมากข้ึนไป 
 8.3 รอ้ยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 100 
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9. ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ชื่อโครงการ   พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                      การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1 นายธนกฤต  ศิริภิรมย์ 
2.2 นางสมนึก  ลิ้มอารีย์ 
2.3 นางศุภิสรา  ศรีไสย 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) กิจกรรมศึกษาดูงาน  จ านวน  75  คน 
      1.1) รอง/ผอ.กลุ่ม ที่ดูแลงานกลุ่มนิเทศ/นโยบายและแผน/กลุ่มบริหารการเงิน/ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล       จ านวน  7  คน 
      1.2) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 8 คน  

      1.3) ผู้อ านวยการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่มีนักเรียนต่ ากว่า 40 คนลงมา            
31 โรงเรียน 
      1.4) ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  จ านวน  17  คน   
      1.5) ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  จ านวน  12  คน 
  2) กิจกรรมขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
      2.1) โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  จ านวน  134  โรงเรียน (10 พ.ย.62) 

      2.2) โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ ากว่า  40 คนลงมา  จ านวน  32  โรงเรียน (10 
พ.ย.62) 
      2.3) โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน ชั้น ม.1-3  จ านวน 20 คนลงมา  7 โรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามบริบท    
ด้านประเภท ขนาดและพ้ืนที่ ส่งผลให้ผู้เรียนได้เข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 

4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 4.1 ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   -ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา /-ระดับสถานศึกษา 
 4.2 จัดท า School Mapping กลุ่มเป้าหมาย 
 4.3 ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลส าเร็จ 
 4.4 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด 



 

 
46 

 4.5 การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ 
 4.6 เวทีถอดบทเรียนการด าเนินงาน 
 4.7 การติดตามและประเมินผล 
 4.8 สรุป/รายงานผล 

5. งบประมาณ   308,600   บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง   กุมภาพันธ์  2563 – มีนาคม  2563 

7. สถานที่ด าเนินการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 และโรงเรียนขนาดเล็กท่ีประสบผลส าเร็จในจังหวัดชัยภูมิ 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

1) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   -ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา /-ระดับสถานศึกษา 
จ านวน 1 ครั้ง 

2) จัดท า School Mapping กลุ่มเป้าหมาย จ านวน  1 ครั้ง 
3) ศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็กที่ประสบผลส าเร็จ จ านวน 2 แห่ง  2 วัน 
4) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด จ านวน 134 แห่ง 

 8.2 เชิงคุณภาพ 
       1) โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
       2) สพป.ขก 3 มีผลการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีมากขึ้นไป 
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 86 

9. ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ชื่อโครงการ  การส่งเสริมพัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
                    โดยใช้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นฐาน 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1 นายไพโรจน์  อักษรเสือ    
2.2 นายชนินทร์ ค าเหนือ   
2.3 นางสาวกนกมนตร นาจวง 
2.4 นางภัทราภรณ์ เบญจวัฒนานนท์     
2.5 นางศศิธร ภูมิพาน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  โรงเรียนในสังกัดจ านวน 181  โรง และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 ศูนย์ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
          โรงเรียนในสังกัดจ านวน 181  โรง และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 ศูนย์มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ตนเองพัฒนาขึ้นโดยไม่ขัดแย้งต่อมาตรฐานชาติ 

4. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 4.1 การประชุมปฏิบัติการทบทวนและยืนยันมาตรฐานมาตรฐานศึกษา 2562 
 4.2 การประชุมปฏิบัติการประเมินตนเองและจัดท า SAR  ปีการศึกษา 2562  
 4.3 การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์และทบทวนผลประเมินตนเองจาก SAR 2562 เพ่ือก าหนดมาตรฐาน 
2563 
 4.4 การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

4.5 การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนและติดตามก ากับการด าเนินงานตามแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่  1 

4.6 การประชุมปฏิบัติการทบทวนและยืนยันมาตรฐานสถานศึกษา 2563  อิงผลการนิเทศติดตามครั้งที่ 1  
4.7 ประชุมปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนรบัการประเมินภายนอกรอบสี่ 4 

5. งบประมาณ      283,500    บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง   ธันวาคม 2562 –  มิถุนายน 2563 
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7. สถานที่ด าเนินการ  
  7.1 สพป.ขอนแก่น เขต 3  
  7.2  โรงเรียนในสังกัด  จ านวน 181  แห่ง 
  7.3 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 ศูนย์ 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

1) การประชุมปฏิบัติการทบทวนและยืนยันมาตรฐานมาตรฐานศึกษา 2562 จ านวน 1 ครั้ง 
2) การประชุมปฏิบัติการประเมินตนเองและจัดท า SAR  ปีการศึกษา 2562  จ านวน 1 ครั้ง 
3) การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์และทบทวนผลประเมินตนเองจาก SAR 2562 เพ่ือก าหนด

มาตรฐาน 2563 จ านวน 1 ครั้ง  
4) การประชุมปฏิบัติการวางแผนการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา จ านวน 1 ครั้ง 
5) การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนและติดตามก ากับการด าเนินงานตามแผนเพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่  1  โรงเรียนในสังกัด 181 แห่ง และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 17 แห่ง                                              
 8.2 เชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนมีมาตรฐานสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น มีกระบวนการด าเนินการพัฒนา
บรรลุมาตรฐานแบบองค์รวมและประสิทธิภาพ มีคุณภาพนักเรียน การเรียนการสอนและการบริหารบรรลุ
มาตรฐาน และโรงเรียนมีความพร้อมรับการประเมินภายนอก 
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ19.8   

9. ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1. นายธนกฤต  ศิริภิรมย์   
2.2. นางสมนึก  ลิ้มอารีย์   
2.3. นางสาวกนกพร  อัครพิเชษฐ์ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัด

การศึกษาทางไกล (Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
               2) ร้อยละ 100 ของหน่วยงานทุกระดับได้รับการพัฒนาและเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การศึกษา (Digital Education)  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาทางไกล 
(Distance Learning) ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
              2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และหน่วยงานทุกระดับได้รับการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital Education) ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 4.2 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
 4.3 สรุป/รายงานผลโครงการ 

5. งบประมาณ     60,000  บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง    มีนาคม  2562 –  กันยายน  2563 

7. สถานที่ด าเนินการ   โรงเรยีนในสังกัด 181 แห่ง 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 
 ยังไม่มีผลการด าเนินงาน  
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 8.2 เชิงคุณภาพ 
       ยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 10 

9. ภาพกิจกรรม 

 -ยังไม่มีภาพกิจกรรม- 

-------------------------- 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปีงบประมาณ 2563 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1. นายธนกฤต  ศิริภิรมย์   
2.2. นายชนินทร์ ค าเหนือ      
2.3. นางสาวยุพาพร  หรเสริฐ   
2.4. นายปริญญา  เฉิดจ าเริญ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครู และบุคลากรในชุมชน ในโรงเรียนประถมศึกษา
ในสังกัด (186 แห่ง) และโรงเรียนในก ากับ (เอกชน 10 แห่ง) โรงเรียนในสังกัด สพป. และ สพม. จังหวัดขอนแก่น 
(1,160 แห่ง) และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (13,901 แห่ง) ได้เรียนรู้การลดใช้
พลังงานจากศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  2) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และวิทยากรประจ า
ฐานการเรียนรู้  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
           1) นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครู และบุคลากรในชุมชนและโรงเรียนของ สพป.
ขอนแก่น เขต 3 และโรงเรียนในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้เรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน        
มีพฤติกรรมการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นต้นแบบของส านักงานลดใช้
พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยมีศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ 

4. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 4.1  การพัฒนาวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 4.2 พัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นต้นแบบส านักงานลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ( Green Office ) 
 4.3 ปรับปรุงและพัฒนาฐานการเรียนรู้ 

1) ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานศูนย์ CMC (ครัวช ารดุ) และซ่อมห้องน้ า 
2) ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ 
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3) พัฒนาหลักสูตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปรับปรุง 2560 
 4.4 พัฒนากิจกรรมประจ าฐานและวันส าคัญเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อมศึกษา 
 4.5 ส่งเสริมให้โรงเรียนของ สพป.ขก. เขต 3 น านักเรียนมาเรียนรู้ที่ศูนย์ลดใช้พลังงานฯ 
 4.6 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนของ สพป.ขก.3 และเครือข่ายในการน าความรู้
และประสบการณ์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง และยั่งยืน 
 4.7 จัดประกวดโรงเรียนที่มีผลปฏิบัติที่ดีที่ได้รับคัดเลือกจากต่างเขตและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ค้นหาผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4.8 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

1) เผยแพร่รายงานการวิจัยฯสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่ 225 เขต 
2) เผยแพร่โดยเอกสารแผ่นพับและ Website 

5. งบประมาณ     1,118,000    บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง     ตลุาคม  2562     –  กันยายน 2563 

7. สถานทีด่ าเนินการ  

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

1)  การพัฒนาวิทยากรของศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
นักเรียน 60 คน  ครู 20 คน 
 2) พัฒนา สพป.ขอนแก่น เขต 3 เป็นต้นแบบส านักงานลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ( Green Office )  จ านวน 1 ครั้ง 

3) ปรับปรุงและพัฒนาฐานการเรียนรู้ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานศูนย์ CMC (ครัวช ารุด) 
และซ่อมห้องน้ า / ปรับปรุงฐานการเรียนรู้ / พัฒนาหลักสูตรฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปรับปรุง 
2560) จ านวน 1 ครั้ง 

4) พัฒนากิจกรรมประจ าฐานและวันส าคัญเก่ียวกับ สิ่งแวดล้อมศึกษา  จ านวน 1 ครั้ง                                               
 8.2 เชิงคุณภาพ 
      1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เป็นส านักงานต้นแบบลดใช้พลังงาน 
(Green Office) เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับโรงเรียนในสังกัดและชุมชนตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 33.3  
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9. ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1. นายไพโรจน์  อักษรเสือ     
2.2. นายชนินทร์ ค าเหนือ     
2.3. นางสาวรุ่งนภา แสนอ านวยผล    
2.4. นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
     ผู้บริหารสถานศึกษาจ านวน  181  โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ สามารถในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพมีประสิทธิภาพ  
 3.2 เชิงคุณภาพ 
      สถานศึกษาใช้คู่มือเพ่ือเป็นแนวทางด าเนินการประเมินและพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมาย           
ซึ่งโรงเรียนควรด าเนินการใช้คู่มือนี้อย่างเป็นระบบ  

4. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 ๔.๑ จัดท าคู่มือโรงเรียนคุณภาพ 
 ๔.๒ ประชุมชี้แจงการใช้คู่มือโรงเรียนคุณภาพ 
 ๔.๓ นิเทศติดตามการใช้คู่มือโรงเรียนคุณภาพ 
 ๔.๔ สรุป/รายงานผลโครงการ 

5. งบประมาณ       100,000    บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง   ตุลาคม  2562 –  กันยายน  2563 

7. สถานที่ด าเนินการ   สพป.ขอนแก่น เขต 3  และโรงเรียนในสังกัด 181 แห่ง 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

1) จัดท าคู่มือโรงเรียนคุณภาพ 500 เล่ม 
2) ประชุมชี้แจงการใช้คู่มือโรงเรียนคุณภาพ  ต่อครู 186 คน 
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 8.2 เชิงคุณภาพ 
     สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง จะมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เหมาะสม ส่งผลต่อคุณภาพของ
บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนคุณภาพนักเรียนตามเป้าหมายภายในระยะ   เวลา 1  ปีการศึกษา  
และท าให้การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3  เป็นที่ยอมรับของ
สาธารณชนต่อไป   
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 100 

9. ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ช่ือโครงการ  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563-2565  และจัดท าแผนปฏิบัติการ                   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 3 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1. นายธนกฤต   ศิริภิรมย์    
2.2. นางสมนึก  ลิ้มอารีย์ 
2.3. นางศุภิสรา  ศรีไสย 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติการ       จ านวน     50  คน  ดังนี้ 
  1)  ผู้อ านวยการ สพป.ขก 3       จ านวน     1    คน 
  2)  รองผู้อ านวยการ สพป.ขก 3    จ านวน     4      คน 
  3) ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์    จ านวน    10    คน 
  4)  ศึกษานิเทศก์(หัวหน้างาน)    จ านวน      6   คน 
  5)  ผู้แทน ผอ.โรงเรียน      จ านวน      5    คน 
  6)  กตปน.        จ านวน      7     คน   
                           7)  เจา้หน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง     จ านวน     17   คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 ได้บรรลุนโยบาย จุดเน้น ตัวชี้วัด 
และเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 2) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

4. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 4.1 จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ ปี 2563 ของ สพป.ขก 3 
 4.2 ประชุมขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
 4.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  

5. งบประมาณ      200,000    บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง     ตลุาคม   2562 –   กันยายน  2563 

7. สถานที่ด าเนินการ   จังหวัดสระบุรี 
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8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

1) แผนปฏิบัติการส านักงานฯ ประจ าปี พ.ศ. 2563  
 2) แผนพัฒนาการศึกษา ปี 2563-2565 
 8.2 เชิงคุณภาพ 
       สพป.ขก 3 มีแผนพัฒนาการศึกษา ปี 2563-2565 และแผนปฏิบัติการ ปี  2563 ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่เก่ียวข้อง 
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 87.05 

9. ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ช่ือโครงการ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  “ป้องกันการทุจริต
(กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1. นายไพโรจน์  อักษรเสือ   
2.2. นายชนินทร์ ค าเหนือ 
2.3. นางสาวปิยนาถ เครือวรรณ   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้รับการพัฒนา  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ จ านวน  60  คน  
  2) ผู้บริหารและครู จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต จ านวน  360 คน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สามารถปฏิบัติ 
ตน/ปฏิบัติงานตามกระบวนงานตามมาตรฐานเขตสุจริตและตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริต” 
                   2) โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริตและประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานสถานศึกษาออนไลน์ 

4. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 ๔.๑ การศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ 
 ๔.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การท างานตามมาตรฐานเขตสุจริต รองรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนิน งานของเขตพ้ืนที่การศึกษา (ITA) 
 ๔.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต 
 ๔.๔ ประชุมสรุปรายงานโครงการ 

5. งบประมาณ       150,000     บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง      ตุลาคม   2562 –   กันยายน  2563 

7. สถานที่ด าเนินการ  สพป.ขอนแก่น เขต 3 และสถานที่นอกเขตพ้ืนที่ 
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8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้รับการพัฒนา  
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ จ านวน  60  คน  

2) ผู้บริหารและครู จัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต จ านวน  360 คน 
3) การศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ                                              

 8.2 เชิงคุณภาพ 
      1) บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 สามารถปฏิบัติ 
ตน/ปฏิบัติงานตามกระบวนงานตามมาตรฐานเขตสุจริตและตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริต” 
                2) โรงเรียนสามารถด าเนินการจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริตและประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานสถานศึกษาออนไลน์  
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 62.77 

9. ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ชื่อโครงการ   โครงการจัดท าปฏิทินเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สพป.ขอนแก่น เขต 3 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
1. นายธนกฤต  ศิริภิรมย์  
2. นางแสงจันทร์  ยุพิน   
3. นายมนูญ    วงศ์บัวพันธุ์ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ด าเนินการจัดท าปฏิทินตั้งโต๊ะ  จ านวน  500 เล่ม  

 3.2 เชิงคุณภาพ 
          เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านไดอารี่ ที่ได้รับความนิยมให้กระจายทั่วเขตพ้ืนที่บริการ และทุกส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเกี่ยวข้อง  ต้องปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  

4. กิจกรรมท่ีด าเนินการ  
 4.1 แต่งตั้งคณะท างานวางแผนประชุมแนวทางการจัดท าไดอารี่ ตามบทบาทภารกิจของ สพป.ขก.3 
 4.2 ประชุมคณะท างานก าหนดแผนการจัดท าปฏิทิน 
 4.3 เสนอแผนการจัดพิมพ์ปฏิทิน 
 4.4 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติตามแผนการ 
 4.5 ด าเนินการจัดท าปฏิทิน 
 4.6 ด าเนินการเผยแพร่ แจกจ่ายปฏิทินแก่คณะครู ผู้บริหาร ในสังกัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

5. งบประมาณ    40,000   บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง      1 ตุลาคม  2562 –  20 ธันวาคม 2562 

7. สถานที่ด าเนินการ  สพป.ขอนแก่น เขต 3 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

ปฏิทินตั้งโต๊ะ  จ านวน  500 เล่ม                                               
 8.2 เชิงคุณภาพ 
 1) หน่วยงาน องค์กร ทราบนโยบายทางการศึกษาของ สพป. ที่เป็นเอกภาพและสอดคล้องเป็น
ทิศทางเดียวกัน 
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       2) หน่วยงาน องค์กร มีการใช้บูรณาการทางสื่อร่วมกัน 
       3) จัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารได้มีการต่อยอดอันจะเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 100 

9. ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ช่ือโครงการ  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1. นายไพโรจน์  อักษรเสือ   
2.2. นางแสงจันทร์  ยุพิน   
2.3. นางละมัย  ภูศรีฤทธิ์ 
2.4. นางสาวปดิวรัดา เศษสันต์ 
2.5. นายวีรไท  เศษสันต์    

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1) ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 181 คน 
  2) ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน 
  3) ข้าราชการและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
          1) ผู้บริหารสถานศึกษา   ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
                   2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  สถานศึกษาในสังกัด ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 4.1 การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ( ค ารับรองเดิม )   
 4.2  มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   
 4.3 การด าเนินงานควบคุมภายใน 
 4.4 กิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 4.5 สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของไทย 
 4.6 การรายงานผลโครงการ 

5. งบประมาณ       130,000     บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง      ตุลาคม   2562 –   กันยายน  2563 
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7. สถานที่ด าเนินการ  สพป.ขอนแก่น เขต 3 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

1) การปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ( ค ารับรองเดิม )  
จ านวน 1 ครั้ง 

2) การด าเนินการตามมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  จ านวน 
1 ครั้ง 

3) กิจกรรมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จ านวน 3 ครั้ง 

4) สืบสาน ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี วันส าคัญต่าง ๆ ของไทย จ านวน 5 ครั้ง                                              
 8.2 เชิงคุณภาพ 
      1) ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติราชการตามนโยบายของกระทรวง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อทางราชการ 
                2) สถานศึกษาและทุกกลุ่ม พัฒนางาน   มีมาตรฐาน  วัฒนธรรมในการปฏิบัติราชการได้อย่างได้
ถูกต้อง 
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 10.6 

9. ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)  

1. ช่ือโครงการ    ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
2.1.นายสนอง  สุดสะอาด    
2.2 นางนภาพร  สร้อยมงคล 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 25 โรงเรียน 

 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา จ านวน 25 โรงเรียน ที่ได้รับการตรวจสอบภายใน
มีปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของทางราชการ มี
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน สามารถลดความเสี่ยง และไปสู่ความส าเร็จแห่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4. กิจกรรมที่ด าเนินการ  
 4.1 กิจกรรมขั้นตอนเตรียมงาน 
       1)  สรุปผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 

     2) ประชุมเพ่ือเตรียมแผน การแก้ไขจุดอ่อนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  
     3) เสนอโครงการ ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
     4) เตรียมความพร้อมด้านความรู้ของบุคลากรใน หน่วยตรวจสอบภายใน 

 4.2 กิจกรรมขั้นตอนการด าเนินการ 
1) ตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.การ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
3) ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุ ระดับ สถานศึกษา ตามปฏิทิน จ านวน 25 โรงเรียน 
4) ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างช าระ 

 4.3 กิจกรรมขัน้ตอนการตรวจสอบ 
1) ตรวจสอบสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะ แจ้งสถานศึกษารายงานผลแก้ไขตามข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะของ หน่วยตรวจสอบภายใน  
2) ตรวจสอบการเงินการบัญชีในระบบ GFMIS 
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 4.4 กิจกรรมขั้นตอนการรายงาน 
  - รายงานผลการตรวจสอบการเงิน  การบัญชี ในระบบ GFMIS ระดับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา 
  - รายงานผลการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ 

4.5 รายงานผลโครงการ 

5. งบประมาณ     15,000  บาท 

6. ด าเนินการ ระหว่าง  1 ตลุาคม 2562 –   31 มีนาคม  2563 

7. สถานที่ด าเนินการ  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 25 โรงเรียน 

8. ผลการด าเนินการ   
 8.1 เชิงปริมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 25 โรงเรียน  สถานศึกษาที่สุ่มตรวจ 
มีแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สนองจุดเน้นของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                               
 8.2 เชิงคุณภาพ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และสถานศึกษา ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี      
การพัสดุ  ได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของทางราชการ มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน 
สามารถลดความเสี่ยง และไปสู่ความส าเร็จ แห่งเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
 8.3 ร้อยละความก้าวหน้าโครงการ ร้อยละ 60 

9. ภาพกิจกรรม 
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คณะกรรมการทีป่รึกษา  
1. ดร.สนอง สุดสะอาด ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
2. นายธนกฤต ศริิภริมย ์ รองผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3      
3. นายไพโรจน์ อักษรเสือ รองผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 
4. นายอภิชัย เสนาโยธ ี รองผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3  
5. นายชุติพนธ์ จะชาลี  รองผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 

 

คณะท างาน  
1. นางสมนึก  ลิ้มอารีย์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
2. นางศุภิสรา ศรีไสย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
3. นายทองใส  ไทยธานี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
4. นายวัฒกานต์ ลาภสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
5. นางสาวจิตรลดา ต้นพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
6. นางสาวประพร  เปรื่องการ ลูกจ้างช่ัวคราว   
7. นายธีระวัฒน์  ทองชุม ลูกจ้างช่ัวคราว  
8. นายจักรรินทร์  แสนสิน ลูกจ้างช่ัวคราว 
9. นางสาวณปภัช อรหันตา ลูกจ้างช่ัวคราว 

 

รวบรวม เรียบเรียง ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์       
นายวฒักานต์ ลาภสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 

ออกแบบปก       
นางสาวจิตรลดา ต้นพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตัิการ 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 


