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กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
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ค าน า 

 

กลุ่มนโยบายและแผน ได้ด านินการจัดท ารายงานการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 รอบครึ่งปีงบประมณ (1 ตุลาคม 2563 - 31 

มีนาคม 2564) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารในการพัฒนาการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตลอดจนผลักดันการขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาในความรับผิดชอบของโรงเรียน 

ในสังกัดติอไป 

 

 

                                       

                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
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ส่วนที่ 1 : บทน า 

แผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าป พ.ศ. 2564            
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.2564 โดยแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้มีการก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงานบริหารและการจัดการศึกษาไว้  6 กลยุทธ์ คือ  

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ งบประมาณ 448,740 บาท 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ 0 บาท 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ 5,383,360 บาท 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า

ทางการศึกษา งบประประมาณ 89,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 127,000 บาท 
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  งบประมาณ 977,890 บาท 

แผนภูมิแสดงงบประมาณในแต่ละกลยุทธ ์

 

กลยุทธ์ที่ 
1

กลยุทธ์ที่ 
2

กลยุทธ์ที่ 
3

กลยุทธ์ที่ 
4

กลยุทธ์ที่ 
5

กลยุทธ์ที่ 
6

รวม

เงินงบประมาณ 448,740 0 5,383,360 89,000 127,000 977,890 7,025,99
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ส่วนที่ 2  สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3               

ประจ าป พ .ศ . 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ตารางแสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 (รอบครื่งปี) 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการฯ 
ด าเนินการแลว้ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก

โครงการ 

กลยุทธ์ที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน      

ความปลอดภัย 
  ร้อยละ100  

2 โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรัก 
ในสถาบันหลักของชาติ 

  ร้อยละ100  

กลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สพป.ขก 3 ร้อยละ 100    
4 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ DLTVอย่างมีคุณภาพ ร้อยละ 100    
5 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาว 

เทียม (DLTV)  ปี 2564 

ร้อยละ 10    

6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน 
คุณภาพของผู้เรียน 

  ร้อยละ 100  

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรีกีฬา
และวิชาการ 

 ร้อยละ 100   

8 โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  (RT )          
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละ 100    

9 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละ 100    
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ที ่

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการฯ 
ด าเนินการแลว้ อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
ยกเลิก

โครงการ 

9 โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3  ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละ 100    

10 โครงการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติแห่งชาติ              
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละ 100    

11 โครงการครูคลังสมองการจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 35   

12 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ร้อยละ 44.4 ร้อยละ 55.6   
13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน

คุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 22.7 ร้อยละ77.3    

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า             
ทางการศึกษา 
14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านโอกาส ร้อยละ12.4 ร้อยละ87.6   
กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 25.2 ร้อยละ 74.8   

กลยุทธ์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
16 โครงการด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 

ของ สพป.ขก 3 
ร้อยละ 96.3 ร้อยละ 3.7   

17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน ก.ต.ป.น. ร้อยละ 50 ร้อยละ 50   
18 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา ”ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) 
ร้อยละ 100    

19 โครงการพัฒนาการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพ 
ของ สพป.ขก 3 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 5   

20 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา "โรงเรียน
คุณภาพ" 

  ร้อยละ 100  

21 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 20   
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แผนภูมิแสดงความก้าวหน้าของแต่ละโครงการ ในรอบครึ่งปีงบประมาณ 2564 

 
 

            2. สรุปภาพรวมผลการด าเนินงาน 

      2.1. กลยุทธ์ทั้งหมด จ านวน 5 กลยุทธ์ (กลยุทธ์ที่ 2 ไม่ได้ด าเนินการ) ในช่วงครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 
2563 – 31 มีนาคม 2564)  มีการด าเนินการ 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 3 และกลยุทธ์ที่ 6  โดยมีผลการด าเนินงาน
คิดเป็น ร้อยละ  46.19 

      2.2. โครงการทั้งหมด จ านวน 21 โครงการ ในช่วงครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 
2564) มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

  1) ด าเนินการเสร็จสิ้น 100 %  จ านวน 8 โครงการ  

  2) อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 11 โครงการ  

  3) ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการใดๆ จ านวน 2 โครงการ  

 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 6

ความก้าวหน้า (ร้อยละ) 0 0 41.42 0 0 4.76
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ส่วนที่ 3  : ผลการด าเนินงานจ าแนกตามโครงการ 

        
        ในห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 3 ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  โดยมีกิจกรรมกิจกรรม       
รายโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย ดังต่อไปนี้ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                           
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (รอบ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
สพป. สพฐ. 

 กลยุทธ์ที่  1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
60,000 388,740 0                      รอการจัดสรรงบประมาณ 1.น.ส.วันเพ็ญ ตันตระกลู 

2.นางดารารตัน์ สุนทรมณรีัตน ์
3.น.ส.ศิริกานดา คงโพธิ์น้อย 
4.นายวชิรวิทย์ นาราษฎร ์

2 ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรักในสถาบันหลักของชาต ิ

20,000 50,000 0 มีแผนการด าเนินงานในห้วงเดือน กรกฏาคม-สิงหาคม 2564 
 

น.ส.สมุิตรา ทะนาฤทธ์ิ         

 กลยุทธ์ที่  3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
3. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

สพป.ขก 3 
37,000 0       37,000 1.การแข่งกีฬาสัมพันธ ์

2.การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณไีทย 
นายวชิรวิทย์  นาราษฎร ์
 

4. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ DLTV
อย่างมีคุณภาพ 

0 23,780       23,780 1.พัฒนาทักษะการใช้ DLTV กลุ่มเป้าหมาย 
2. การนิเทศ ติดตาม 
3. การประเมินผล/คดัเลือกวิธีปฏบิัติที่ด ี

นายณฐพร บัวผัน 

5. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปี 
2564 

0 145,220 1,250 1. การซ่อมบ ารุงอุปกรณ ์
2. MOU ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
3. ประชุมคณะกรรมการฯ 

น.ส.กนกพร อัครพิเวษฐ ์

6. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านคณุภาพของผูเ้รียน 

602,840 0 0                       รอการจัดสรรงบประมาณ น.ส.ยุพาพร หรเสริฐ 
 

7 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรยีนด้าน
ศิลปะ ดนตรีกีฬาและวิชาการ 

1,000,000 0 0                       รอการจัดสรรงบประมาณ น.สงปิยนาถ เครือวรรณ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                           
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (รอบ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่

เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. 

 กลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
8 โครงการประเมินความสามารถด้าน

การอ่าน (RT ) ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 
ปีการศึกษา 2563 

0 49,510 49,510 1.คณะกรรมการนิเทศตดิตาม  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
2.คณะกรรมการรับ-ส่ง เครื่องมือประเมินจากศูนยส์อบไปยัง
สนามสอบ 
3.คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษ ค าตอบ 
4.คณะกรรมการประมวลผลการทดสอบ 
5.จัดท ารายงาน 

น.ส.รุ่งนภา แสนอ านวยผล 

9 โครงการประเมินคุณภาพผูเ้รียน (NT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 
2563 

0 61,920 61,920 1.คณะกรรมการประจ าห้องสอบด าเนินคุมสอบ 
2.คณะกรรมการฯ รับส่งแบบทดสอบ  
3.คณะกรรมการด าเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
4.คณะกรรมการตรวจข้อสอบเขียนหลังจากสอบเสรจ็ 

น.ส.รุ่งนภา แสนอ านวยผล 

10 โครงการทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติแห่งชาติขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2563 

0 437,290 437,290 1.คณะกรรมการประจ าห้องสอบด าเนินคุมสอบ 
2.คณะกรรมการฯ รับส่งแบบทดสอบ  
3.คณะกรรมการด าเนินการตรวจเยี่ยมสนามสอบ 
4.คณะกรรมการตรวจข้อสอบเขียนหลังจากสอบเสรจ็ 

น.ส.รุ่งนภา แสนอ านวยผล 

11 โครงการครูคลังสมองการจ้างบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

0 3,600,000 2,700,000 จัดจ้างครูคลังสมอง ต.ค.-มี.ค.64 นางอรอนงค์ เทนอิสสระ 

12 โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดนิ 0 765,000 340,000 จัดจ้างครผูู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ต.ค.-มี.ค.64 .นางอรอนงค์ เทนอิสสระ 
13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานด้านคณุภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

660,800 0 20,000 1.ยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 
12 ครั้ง  

นางยุวดี แสนเมือง 

130,000 2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (ผอ.ใหม่) จ านวน 1 ครั้ง น.ส.เยาวลักษณ์ แซต่ัง 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                           
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (รอบ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่

เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. 

 กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานด้านโอกาส 
20,000 69,000     11,000 กิจกรรที่ 1  การรับนักเรียน 

       1.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน 
       1.2 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การรับนกัเรียน         
       1.3 ติดตามการจดัการศึกษาโดยครอบครัว 
      1.4 ติดตามสถานศึกษา ท่ีรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาฯ (เด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 2564 

1.น.ส.ศิริกานดา คงโพธ์น้อย 
2.น.ส.วันเพ็ญ ตันตระกลู 
3.นายวชิรวิทย์ นาราษฎร ์

 กลยุทธ์ที ่5  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานด้านคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
32,000 95,000 32,000 กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมการเรยีนรูล้ดใช้พลังงานและอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
      1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้ฐาน การเรียนรู้ลดใช้
พลังงาน ในศูนย์การเรียนรู้  Green  Office 
      1.2 นิเทศ  ติดตาม  การด าเนินการโรงเรียนลดใช้
พลังงานและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
      1.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และคัดเลือกผลการปฏิบตัิที่ดี 
และสรุปผลการด าเนินงาน 
 

1.น.ส.ยุพาพร หรเสริฐ 
2.นายปริญญา เฉิดจ ารสั 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                           
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (รอบ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่

เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. 

 กลยุทธ์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
16 โครงการด าเนินงานขับเคลื่อน

เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติของ 
สพป.ขก 3 

333,290 0 147,000 กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบตัิการสร้างการรับรู้การ
จัดท าแผนพัฒนาดา้นการศึกษาโดยใช้หลักความสมัพันธ์เชิง
เหตุผล (XYZ)และการรายงานการติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 

1.นางศุภิสรา ศรีไสย 

174,090 กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบตัิการปรับแผนพัฒนาด้าน
การจัดการศึกษา ปี 2563-2565 และจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

17 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ก.ต.ป.น. 

100,000 0 50,000 กิจกรรมที่ 1 จัดท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 10ครั้งตอ่ปี 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. รวม 5 ครั้ง
ต่อป ี
        -ประชุมวางแผนการตดิตาม ตรวจสอบและนเิทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.และศึกษานเิทศก ์
        -จัดท าเครื่องมือการตดิตาม ตรวจสอบและนิเทศ
การศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        -ด าเนินการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนเิทศ
การศึกษาโดยคณะกรรมการก.ต.ป.น.และศึกษานเิทศก ์
       -จัดประชุมสมัมนาแลกเปลีย่นเรียนรู้และสรุปรายงาน
ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศการศึกษา 

1.น.ส.สุมติรา ทะนาฤทธิ์ 
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รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                           
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 (รอบ 1 ตุลาคม 2563- 31 มีนาคม 2564) 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบประมาณที่

เบิกจ่ายแล้ว 

ผลการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

สพป. สพฐ. 

 กลยุทธ์ที่ 6  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   
18 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ”
ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจรติ) 

15,000 110,400    125,400 กิจกรรมที่  1  เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) 
       กิจกรรมที่ 1.1 การศึกษาดูงานเขตสุจริตต้นแบบ  
       กิจกรรมที่ 1.2  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การท างานตาม
มาตรฐานเขตสุจรติ รองรับการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)    
       กิจกรรมที่ 1.3   ประชุมสรุปรายงานโครงการ 

1.น.ส.ปิยนาถ เครือวรรณ 
2.นางนภาพร สร้อยมงคล 
 

19 โครงการพัฒนาการด าเนินงานด้าน
ประสิทธิภาพของ สพป.ขก 3 

190,000 0 125,000 กิจกรรมที่  1  ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
กิจกรรมที่  2 มาตรฐานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
กิจกรรมที่  3 ประชุมผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหาร
สถานศึกษา/ประธานศูนย ์
กิจกรรมที่  4 สืบสานประเพณีวัฒนธรรม วันส าคัญ 
กิจกรรมที่ 5 One Stop Service Center 
กิจกรรมที่  6 ประชาสมัพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา 

1.นางปดิวรดา เศษสันต ์
2.นายวีระไท เศษสันต ์

20 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัด
การศึกษา "โรงเรยีนคุณภาพ" 

10,000 200,000 0 รอการจัดสรรงบประมาณ และมีแผนงานด าเนินการเดือน
พฤษภาคม 64 – กันยายน 64 

1.น.ส.รุงนภา แสนอ านวยผล 
2.น.ส.ปิยนาถ เครือวรรณ 

21 โครงการพัฒนาคณุภาพการบริหาร
จัดการโรงเรยีนขนาดเล็ก 

19,200 0 15,360 กิจกรรมที่  1  ช้ีแจงนโยบายในท่ีประชุมประธานศูนย์พัฒนาฯ 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก 

1.นางศภุิสรา ศรีไสย 
2.น.ส.จิตรลดา ต้นพรหม 
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ส่วนที่ 4  : ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงาน 

 

4.1 ปัญหา อุปสรรค 

1) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่ว่าจะเป็นการปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา การเว้นระยะห่างทางสังคม    
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 

  

 

 

 



 

 
15 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แสดงรายงานผลการด าเนินโครงการของผู้รับผิดชอบโครงการ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 / ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                         
1.ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการด้านความปลอดภัย 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/นางวันเพ็ญ  ตันตระกูล/นางดารารัตน์  สุนทรมณี

รัตน์/ นางสาวศิริกานดา  คงโพธิ์น้อย/  นายวชิรวิทย์  นาราษฎร์                                
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านความมั่นคง  

     (1) เป้าหมาย  
          ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติ
และทุกระดับ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์    
          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การรักษาความสบงภายในประเทศ (4.1.1) 
การพัฒนาและเสริมสร้างคนใน 
ทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
          โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านความปลอดภัย 
สามารถท าให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และมีความสุข บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุก
มิติและทุกระดับ 

4.วัตถุประสงค์       1.เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามทาง
สังคม 
      2.การฝึกอบรมผู้บังคับผู้บัญชาลูกเสือหลักสูตรวิชา ผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
ขั้นความรู้ทั่วไปและหลักสูตรวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น  
(B.T.C.) 
      3.เพ่ือป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทุกรูปแบบที่ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษา. 
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5.เป้าหมาย       ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความ
ปลอดภัยอยู่ดี กินดี และมีความสุข สถานศึกษาและหน่วยงานมีความมั่นคงใน
ทุกมิติและทุกระดับ 

6.ผลการด าเนินการ    (รอการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินโครงการ) 
6.1 เชิงปริมาณ  
6.2 เชิงคุณภาพ 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ กรกฎาคม 2564 – สิงหาคม 2564 
8. งบประมาณ จ านวน  378,740 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      ผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา มีความ
ปลอดภัยอยู่ดี กินดี และมีความสุข สถานศึกษาและหน่วยงานมีความมั่นคงใน
ทุกมิติและทุกระดับ 

11.ปัญหาอุปสรรค  
12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

- 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 

 

--------------------- 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบคร่ึงปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 / ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                       
1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมสถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ นิเทศ ติดตามและประเมินผล /น.ส.สุมิตรา ทะนาฤทธิ์   
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ความมั่นคง  

     (1) เป้าหมาย เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกมิติ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์....บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ..... 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ....คนไทยมีความจงรักภักดี 
ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

4.วัตถุประสงค์           1.เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ  ยึดมั่น   การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
  2.  เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง 
เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 
           3.  เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา โดยน าพระ
บรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท
รมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่ก าหนด  และจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนมีภูมิคุ้มกันต่อ
ภัยภายนอกทุกรูปแบบ   
           4.  เพ่ือให้สถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี   
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5.เป้าหมาย 1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมมี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา 
รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์
อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

 3. จ านวนสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติมีคุณธรรม จริยธรรม 

  4.  จ านวนสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี   

6.ผลการด าเนินการ    (รอการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินโครงการ) 
6.1 เชิงปริมาณ  
6.2 เชิงคุณภาพ 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ กรกฎาคม 2564 – สิงหาคม 2564 
8. งบประมาณ  70,000 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สถานศึกษามีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรของสถานศึกษา ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึด
มั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมือง
โลกที่ดี  มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิต
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สาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม 

11.ปัญหาอุปสรรค  
12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

- 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 

  

       

 

----------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
21 

รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                             
1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ขก. เขต 3 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  /นายวชิรวิทย์  นาราษฎร์     
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง  มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาคุณภาพชีวิต        
สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 

4.วัตถุประสงค์ 1.เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกก าลังกาย  
โดยการแข่งขันกีฬามีสุขภาวะที่ดี   
         2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและ 
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21  
 3.  เพ่ือส่งเสริมและด ารงอยู่ซึ่งประเพณีที่ดีงาม สืบสานวัฒนธรรมไทย  
มีความรัก ความสามัคคีในองค์กร   

5.เป้าหมาย ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ทุกคน 

6.ผลการด าเนินการ     
6.1 เชิงปริมาณ  
     กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ไป
ในกิจกรรม 

การแข่งขันกีฬา 
“สพป.ขอนแก่น 
เขต 3 สัมพันธ์ 

มีส่วนร่วมแข่งขัน
กีฬา จ านวน 90 
คน 

จ านวน 90 คน 25 ธันวาคม 2564   37,000 บาท 

อนุรักษ์ สืบสาน
ประเพณีปีใหม่ไทย 

มีส่วนร่มอนุรักษ์
สืบสานฯ 90 คน 

จ านวน 90 คน 25 ธันวาคม 2564 
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สรุป/รายงานผล
โครงการ 

  มกราคม 2564 

6.2 เชิงคุณภาพ 
        1) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ทุกคน มีสุขภาวะที่ดี 
       2) ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ทุกคนมีศักยภาพตามสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ร้อยละ 100 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
       1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ...........................................................................................................  
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                มากเกินไป 
            /   เพียงพอ 
                น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ 25 ธันวาคม 2563 
8. งบประมาณ 1.งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 37,000 บาท 

2.งบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง  37,000 บาท  
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1.ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ทุกคน มีสุขภาวะที่ดี 
     2. ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ทุกคนมีศักยภาพตาม
สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
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11.ปัญหาอุปสรรค - 
12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

 

 
 
 

------------------------ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

       งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    /  ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                        
1.ชื่อโครงการ พัฒนาทักษะการใช้ DLTV อย่างมีคุณภาพ 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/นายณฐพร  บัวผัน   
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
2.การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ... 
       1) เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
       2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต 

4.วัตถุประสงค์        1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
       2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกล DLTV 

5.เป้าหมาย 1.บุคลากรครูบรรจุใหม่และย้ายเข้า สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ระหว่างปี การศึกษา 2561-2563  จ านวน 176 
คน สามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTVได้อย่างมีคุณภาพ 

2.  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 

6.ผลการด าเนินการ    (รอการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินโครงการ) 
6.1 เชิงปริมาณ 
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ไป
ในกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1,2,3 1.พัฒนาทักษะการ
ใช้ DLTV 
2.การนิเทศติดตา 
3.การประเมินผล/
คัดเลือก 

1.คณะกรรมการ
พิจารณา
งบประมาณการ
ซ่อมอุปกรณ์การ

ม.ค.64 – เม.ย. 64 23,780 บาท 
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จัดการศึกษา 
จ านวน 6 คน 
2.เข่าร่วมกิจกรรม
การท า MOU 
จ านวน 25 คน 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      บุคลากรครูบรรจุใหม่และย้ายเข้า สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
สามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTVได้อย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
       1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ.................................................................................................... ....... 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                มากเกินไป 

           /   เพียงพอ 
                น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 
8. งบประมาณ 1. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  23,780 บาท 

2. เบิกจ่ายจริง 23,780 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.ผู้เรียนในสังกัด สพป.ขก 3  จ านวน  17,294 คน เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
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   2. ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  176  คนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ 
พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   3. สถานศกึษาในสังกัด จ านวน  177  โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

11.ปัญหาอุปสรรค - 
12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบคร่ึงปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

      งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 /    ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                     
1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2564 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/

นางสาวกนกพร  อัครพิเชษฐ์     
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

     (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ การศึกษาทางไกล เป็นการเปิด
โอกาสทางการศึกษาไปสู่บุคคลกลุ่มต่างๆ อย่างทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ า แก้ไข
ปัญหาครูไม่ครบชั้น ท าให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิต สามารถน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิติได้อย่างต่อเนื่อง 

4.วัตถุประสงค์         1. เพ่ือด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ให้กับ
โรงเรียนในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
(DLTV) 
       2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนด้วย
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  
      3. เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนในโครงการ DLTV ใช้อุปกรณ์ในการจัด
การศึกษาทางไกลผ่าน ดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.เป้าหมาย 1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) ได้รับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV ให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน  

2. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียน
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ที่จดัการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

3. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนในโครงการ DLTV ใช้อุปกรณ์ในการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.ผลการด าเนินการ  
6.1 เชิงปริมาณ  
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ไป
ในกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1  1.MOU ร่วมกับ
วิทยาลัยอาชีวฯ 
 

1.จ านวน 75 คน 
2.จ านวน 54 โรง 

ม.ค.64 – เม.ย. 64 1,250 บาท 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีอุปกรณ์รับ
สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่มีคุณภาพ 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
      1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ......................................................... .................................................. 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                มากเกินไป 

           /   เพียงพอ 
                น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ มกราคม 2564 – เมษายน 2564 
8. งบประมาณ 1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 145,220 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง 123,350 บาท 
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9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

       1. โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) มีอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่มี
คุณภาพ 
       2. โรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (DLTV) สามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษา
ทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
       3. ผู้บริหาร ครูผู้สอน ได้ปรับปรุง พัฒนา รูปแบบ วิธีการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

11.ปัญหาอุปสรรค - 
12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 

 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
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 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                       
1.ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านคุณภาพผู้เรียน 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  / นางสาวยุพาพร หรเสริฐ  

โทรศัพท์ 0815923232 2.นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ โทรศัพท์ 0862210084   
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์     1.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

สอดคล้องกับเป้าหมาย   
       - คนไทยเป็นคนดี คนเกง่ มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
       - สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต 
    2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุก
มิติและทุกระดับ 
     3. ประเด็นยุทธศาสตร์  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความ
มั่นคง 

4.วัตถุประสงค์ กิจกรรมที่ 1  การนิเทศแบบบูรณาการ 
 1) เพื่อพัฒนากระบวนการด าเนินงานนิเทศการศึกษาให้เป็นระบบและ
มีประสิทธิผล 
 2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยของศึกษานิเทศก์เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ   
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้อง
กับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 1)  เพ่ือพัฒนาครูในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 
 2)  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21  
กิจกรรมที่  3  การพัฒนาเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพส าหรับนักเรียน
ของโรงเรียน ในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 3   
       1) เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  และงาน
บริการแนะแนวเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิต การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
ให้แก่นักเรียนอย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม  
       2) เพ่ือส่งเสริมให้ครูแนะแนว/ผู้รับผิดชอบงานแนะแนว  ได้รับความรู้  
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการสอนแนะแนว  นโยบายที่เกี่ยวข้อง  และทิศ
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ทางการพัฒนางานแนะแนวในสถานศึกษา  รวมทั้งมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
      3) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนในสังกัด  ได้รับการบริการด้านแนะแนวทั้ง 5 ด้าน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม  รวมทั้งได้รับการพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะชีวิตให้เป็นไปตามรูปแบบของชีวิตในยุควิถีชีวิตใหม่  
กิจกรรมที่  4  สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
       1) เพ่ือให้นักเรียนมีคะแนนทางการศึกษาระดับชาติ (O-Net) มากกว่า   
ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา     
       2) เพ่ือสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกแห่งเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรมที่ 5  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะการวิจัยคุณภาพการเรียนรู้เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน 
        เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะการวิจัยคุณภาพการเรียนรู้เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายใน 

5.เป้าหมาย 1. โรงเรียน จ านวน 177 แห่ง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา จ านวน 17 ศูนย์  
3. ศึกษานิเทศก์ จ านวน 18 คน 

6.ผลการด าเนินการ    (รอการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินโครงการ) 
6.1 เชิงปริมาณ  
6.2 เชิงคุณภาพ 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ กรกฎาคม 2564 – สิงหาคม 2564 
8. งบประมาณ 1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  602,840 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง  0  บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

กิจกรรมที่ 1 การนิเทศแบบบูรณาการ 
 1) โรงเรียนได้รับการรับรองคุณภาพและการยอมรับจากผู้ปกครอง
ชุมชนและผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
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 2) ผลการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอยู่ใน 10 ล าดับแรกของระดับประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระบบ 
 1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 3 , 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อย
ละ 50 ขึ้นไป มีผลการทดสอบระดับชาติ ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
          2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 3 , 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  อยู่ใน 
10 ล าดับแรกของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้งหมด 
กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 
 1) นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
วิชาการ อย่างเต็มความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เต็มก าลัง
ความสามารถ 
 2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 และ
สถานศึกษาในสังกัด ได้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนตามหลักสูตร 
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้เพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียน ของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาต่อไป 
 3) ครู ผู้บริหารสถานศึกษารู้ขีดความสามารถและแนวทางในการพัฒนา
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนได้อย่างถูกต้องและเต็มศักยภาพของนักเรียน 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาความสามารถและความเป็นเลิศทางวิชาการที่สอดคล้อง
กับทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 1) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ  
 2) นักเรียนมีทักษะ คุณลักษณะ สมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพส าหรับนักเรียนของ
โรงเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3   
         1)  ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ   
ที่ 21 
          2)  สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต 
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กิจกรรมที่  6  สนับสนุนการด าเนินงานศนูย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
และสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 

11.ปัญหาอุปสรรค  
12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

- 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 

 
 
 

------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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    ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                        
1.ชื่อโครงการ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ปิยนาถ  เครือวรรณ   
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

(1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21      

4.วัตถุประสงค์       1.เพ่ือเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชา
ของนักเรียนในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3  
     2. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
และวิชาการ ให้สามารถแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่และระดับสากลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      3. เพ่ือขับเคลื่อนงานแนะแนวตามนโยบาย และจุดเน้นดังกล่าวลงสู่การ
ปฏิบัติให้สถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.เป้าหมาย   
6.ผลการด าเนินการ    (รอการจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินโครงการ) 
6.1 เชิงปริมาณ  
6.2 เชิงคุณภาพ 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ กรกฎาคม 2564 – สิงหาคม 2564 
8. งบประมาณ    1.งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร  602,840 บาท 

   2.เบิกจ่ายจริง 123,350 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

11.ปัญหาอุปสรรค  
12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

- 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
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    งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 / ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                               
1.ชื่อโครงการ ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่1    

ปีการศึกษา2563 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ / 

นางสาวรุ่งนภา  แสนอ านวยผล     
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษท่ี ๒๑  และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

4.วัตถุประสงค์ เพ่ือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3   

5.เป้าหมาย    1. เชิงปริมาณ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3  จ านวน 1,842 
คน  จากสถานศึกษาจ านวน  169  แห่ง   
   2. เชิงคุณภาพ ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  
จะเป็นข้อมูลส าคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.ผลการด าเนินการ  
6.1 เชิงปริมาณ 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้ารว่มโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ไป
ในกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1 ค่า
ตรวจเยี่ยมสนาม
สอบ 

คณะกรรมการ
นิเทศติดตาม  
ตรวจเยี่ยมสนาม
สอบ 

จ านวน 24 คน ไตรมาสที่ 2 10,560 

กิจกรรมที่ 2 ค่า
พาหนะ
คณะกรรมการรับ-
ส่ง เครื่องมือ
ประเมิน 

คณะกรรมการรับ-
ส่ง เครื่องมือ
ประเมินจากศูนย์
สอบไปยังสนาม
สอบ 

จ านวน 17 คน ไตรมาสที่ 2 8,000 

กิจกรรมที่ 3 ค่า
คณะกรรมการเก็บ
รักษาข้อสอบและ
กระดาษ ค าตอบ 

คณะกรรมการเก็บ
รักษาข้อสอบและ
กระดาษ ค าตอบ 

จ านวน 3 คน ไตรมาสที่ 2 1,500 

กิจกรรมที่ 4 ค่า
พาหนะและเบี้ย
เลี้ยงคณะกรรมการ
ประมวลผล 

คณะกรรมการ
ประมวลผลการ
ทดสอบ 

จ านวน 5 คน ไตรมาสที่ 2 8,800 

กิจกรรมที่ 5 ค่า
จัดท ารายงาน 

จัดท ารายงาน - ไตรมาสที่ 3 20,650 

 
6.2 เชิงคุณภาพ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
        1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
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                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ...........................................................................................................  
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                มากเกินไป 

           /   เพียงพอ 
                น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 
8. งบประมาณ 1.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 49,510 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง  49,510 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็นต้นแบบ - 
10.ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

       1.ได้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 2563  ทั้งรายบุคคลและราย
โรงเรียน   
       2.  ได้ข้อมูลส าคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าผลการประเมิน  มาใช้ใน
การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน  ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร  
และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 

11.ปัญหาอุปสรรค - 
12.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข - 

 
13.ภาพแสดงการด าเนินโครงการ  
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40 

รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 / ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                       
1.ชื่อโครงการ ประเมินความสามารถด้านการอ่าน(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     

ปีการศึกษา 2563 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ / 

นางสาวรุ่งนภา  แสนอ านวยผล     
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษท่ี ๒๑  และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและ
สนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

4.วัตถุประสงค์ เพ่ือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3   

5.เป้าหมาย    1. เชิงปริมาณ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3  จ านวน 2,054 
คน  จากสถานศึกษาจ านวน  156  แห่ง   
   2. เชิงคุณภาพ ผลการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  
จะเป็นข้อมูลส าคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6.ผลการด าเนินการ  
6.1 เชิงปริมาณ 
 กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ไป
ในกิจกรรม 

1. กิจกรรมที่ 1 
ค่าอาหาร อาหาร
ว่างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ประจ าห้องสอบ 

จ านวน 156 ห้อง ไตรมาสที่ 2 

15,600 
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ด าเนินการระดับ
สนามสอบ 
2. กิจกรรมที่ 2 ค่า
พาหนะกรรมการ
รับส่งแบบทดสอบ 

คณะกรรมการฯ 
รับส่งแบบทดสอบ  

จ านวน 17 คน ไตรมาสที่ 2 

 
8,000 

3. กิจกรรมที่ 3 ค่า
เบี้ยเลี้ยงและ
พาหนะกรรมการ
ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมสนามสอบ 

คณะกรรมการ
ด าเนินการตรวจ
เยี่ยมสนามสอบ 

จ านวน 24 คน ไตรมาสที่ 2 

 
10,560 

4. กิจกรรมที่ 4 
อาหาร อาหารว่าง 
กรรมการ
ตรวจข้อสอบเขียน
ตอบ 

คณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบเขียน  

จ านวน 120 คน ไตรมาสที่ 2 

 
13,200 

5. กจิกรรมที่ 5 ค่า
พาหนะ กรรมการ
ตรวจข้อสอบเขียน
ตอบ 

การเดินทางของ
คณะกรรมการ
ตรวจข้อสอบเขียน  

จ านวน 120 คน ไตรมาสที่ 2 

10,800 

6. กิจกรรมที่ 6 
ค่าตอบแทน
กรรมการเก็บรักษา
ข้อสอบ 

กรรมการเก็บรักษา
ข้อสอบ 

จ านวน 3 คน ไตรมาสที่ 2 

1,500 

7. กิจกรรมที่ 7 ค่า
วัสดุ อุปกรณ์ 

จดัซื้อจัดจ้าง - ไตรมาสที่ 2 
2,260 

 
6.2 เชิงคุณภาพ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
        1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ.............................................................................. ............................. 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                มากเกินไป 

           /   เพียงพอ 
                น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย 
 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 
8. งบประมาณ 1.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 61,920 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง 61,920 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็นต้นแบบ - 
10.ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

      1.ได้ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา 2563  ทั้งรายบุคคลและ   
รายโรงเรียน   
      2.  ได้ข้อมลูส าคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าผลการประเมิน  มาใช้ใน
การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน  ตัวชี้วัดส าคัญในหลักสูตร  
และเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 

11.ปัญหาอุปสรรค - 
12.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข - 
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13.ภาพแสดงการด าเนินโครงการ  

 

 
 
 
 

-------------------------- 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 / ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                        
1.ชื่อโครงการ การด าเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-

NET) ปีการศึกษา 2563 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ / 

นางสาวรุ่งนภา  แสนอ านวยผล     
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย   
         - คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
        - สังคมไทยมสีภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

4.วัตถุประสงค์ เพ่ือบริหารจัดการการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 
3 ปีการศึกษา 2563   

5.เป้าหมาย 1.เชิงปริมาณ   
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,509 คน  
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน   406 คน  
2.เชิงคุณภาพ 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน มีข้อมูลรายงานผล
การทดสอบ O-NET เพ่ือน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบต่อไป 

6.ผลการด าเนินการ  
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6.1 เชิงปริมาณ 
 กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ

เชิงปริมาณ 
จ านวนเป้าหมาย
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้
ไปในกิจกรรม 

ค่าตอบแทนกรรมการ
ด าเนินการจัดการทดสอบ 

คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการ
ทดสอบ 

จ านวน 120 คน ไตรมาสที่ 2 

358,300 

ค่าอาหารว่างประชุม
กรรมการด าเนินการสอบ 

ประชุมกรรมการ
ด าเนินการสอบ 

จ านวน 120 คน ไตรมาสที่ 2 

22,400 

ค่าสถานที่ประชุม - จ านวน 1 แห่ง ไตรมาสที่ 2 1,500 

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ (หน้ากาก
อนามัย ,เจลแอลกอฮอล์ , 
กระดาษ A4) 

- - ไตรมาสที่ 2 

15,093 

ค่าเอกสารรายงานผลการ
ทดสอบ O-NET63 

- - ไตรมาสที่ 2 
40,000 

 
6.2 เชิงคุณภาพ 
      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 1,509 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 406 คน 
ได้รับการทดสอบ O-NET ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 
 

6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
        1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ........................................................................................ ................... 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                มากเกินไป 

           /   เพียงพอ 
                น้อยเกินไป 
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       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ มกราคม 2564 – มีนาคม 2564 
8. งบประมาณ 1.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 437,293 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง 437,293 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็นต้นแบบ - 
10.ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน มีข้อมูลรายงานผลการ
ทดสอบ O-NET เพ่ือน าไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
หน่วยงานที่ตนรับผิดชอบต่อไป  

11.ปัญหาอุปสรรค - 
12.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข - 
13.ภาพแสดงการด าเนินโครงการ  
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

      งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 / ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                
1.ชื่อโครงการ ครูคลังสมอง การจ้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  /นางสาว อรอนงค์  เทนอิสสระ     
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์        1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

  เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
       2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
ข้อ  3. การปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉม  ข้อ3.3  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
  

4.วัตถุประสงค์       1.ยกระดับคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
     2. เพ่ือแก้ปัญหาโรงเรียนขาดแคลนครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 

5.เป้าหมาย บุคลากรอัตราจ้างชั่วคราว จ านวน 30 คน 
6.ผลการด าเนินการ  
6.1 เชิงปริมาณ 
 กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ไป
ในกิจกรรม 

ค่าจ้างตอบแทน จ้างบุคลากร  จ านวน 30 คน ไตรมาสที่ 1 900,000 บาท 

ค่าจ้างตอบแทน จ้างบุคลากร  จ านวน 30 คน ไตรมาสที่ 2 900,000 บาท 

ค่าจ้างตอบแทน จ้างบุคลากร  จ านวน 30 คน ไตรมาสที่ 3     900,000 บาท 

 
6.2 เชิงคุณภาพ 
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      โรงเรียนขาดแคลนครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้รับจัดสรรมีครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ตรงตามความต้องการ 
 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
        1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ.................................................................................................... ....... 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                มากเกินไป 

           /   เพียงพอ 
                น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
8. งบประมาณ 1.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 3,600,000 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง  2,700,000 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็นต้นแบบ        

- 
10.ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

      โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงขึ้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ช่วยพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้ น าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

11.ปัญหาอุปสรรค การจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
12.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข เร่งรัดการจัดสรรให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
13.ภาพแสดงการด าเนินโครงการ  
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

      งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 / ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                
1.ชื่อโครงการ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหารงานบุคคล  /นางสาว อรอนงค์  เทนอิสสระ     
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 

  เป้าหมาย ข้อ 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อม
ส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21   
 2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
   ประเด็น ข้อ 2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ข้อ2.2 
ช่วงวัยเรียน / วัยรุ่น 

4.วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและบริหารจัดการข้าราชการครูที่มีความรู้ 
ความสามารถ และมีัสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สามารถจัดการเรียน
การสอนส่งผลท าให้คุณภาพและผลสัมฤทธิของนักเรียนที่ดีขึ้น 

5.เป้าหมาย มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ สามารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ านวน 5 อัตรา 

6.ผลการด าเนินการ  
 
6.1 เชิงปริมาณ 
 กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ไป
ในกิจกรรม 

จ้างบุคลากร  จ านวน 5 คน จ านวน 5 คน ไตรมาสที่ 1 85,000 

จ้างบุคลากร  จ านวน 5 คน จ านวน 5 คน ไตรมาสที่ 2 255,000 
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6.2 เชิงคุณภาพ 
      สถานศึกษามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ สามารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพจ านวน 5 อัตรา 
 

6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
        1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ...........................................................................................................  
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                มากเกินไป 

           /   เพียงพอ 
                น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
8. งบประมาณ 1.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 765,000 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง  510,000บาท 
9.การด าเนินการที่เป็นต้นแบบ        

- 
10.ความคาดหวังและประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

      โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สูงขึ้น มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย ช่วยพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการเรียนรู้ น าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

11.ปัญหาอุปสรรค การจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
 

12.ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข เร่งรัดการจัดสรรให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 

13.ภาพแสดงการด าเนินโครงการ  
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                   
1.ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการด้านคุณภาพของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ 1.นางยุวดี    แสนเมือง 2.นางสาว
เยาวลักษณ์  แช่ตัง    3.นางสาวกนกมนตร  นาจวง  4.นางสาวศศิธร  ภูมิพาน     
5.นายธีระชัย   ปิดตายัง    

3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านที่  3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 
        (1) เป้าหมาย 
           (1.1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21   
           (1.2) คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มี
ทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร 
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          (1.3) คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญา ดีขึ้น 
       (2) ประเด็นยุทธศาสตร์  
            ยุทธศาตร์ชาติที่ (3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์  ประเด็นที่ (11) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต , ประเด็นที่(12) 
การพัฒนาการเรียนรู้ 

4.วัตถุประสงค์            1. เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น  
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  2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หลักสูตรและ
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ 
  3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาตนเอง    
           4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาท่ีสอง
(ภาษาอังกฤษ) เพ่ือก้าวสู่โลกในศตวรรษท่ี 21 

5.เป้าหมาย 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ทุกคน  

2.  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  177  โรงเรียน 
6.ผลการด าเนินการ     
6.1 เชิงปริมาณ 

 
6.2 เชิงคุณภาพ  
      1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นข้าราชการครูยุคใหม่ มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
      2) สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ที่สูงขึ้น 
 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
      1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ.......................................................................................... ................. 

 กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้
ไปในกิจกรรม 

1.การส่งเสริม ยกย่องเชิดชู
เกียรติ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
จ านวน 12 ครั้ง  

จ านวน 63 คน ต.ค. 63 – มี.ค.
64 

20,000 

2.การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา
(ผอ.ใหม่) 

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 
1 ครั้ง 

จ านวน 45 คน ต.ค. 63 – มี.ค.
64 

130,000 



 

 
56 

 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                 มากเกินไป 

            /   เพียงพอ 
                 น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย   
 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
8. งบประมาณ 1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร  660,800 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง 150,000 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

       1. สถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 3 ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีทักษะที่จ าเป็นของโลกศตวรรษ
ที่ 21  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       2. การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
       3  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูงขึ้น ตลอดจนมีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

11.ปัญหาอุปสรรค - 
 

12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

- 
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13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 

 

 
 
 

----------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
58 

รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                   
1.ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินการด้านโอกาส 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / กลุ่มส่งเสริมการจัด

การศึกษา/นางสาวยุภาพร  หรเสริฐ/นายพิภพ  เอกวุธ /นางปภัชญา  มิ่งขวัญ  
/นางวันเพ็ญ   ตันตระกูล    

3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     (1) เป้าหมาย   
         - คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
         - สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอด
ช่วงชีวิต     
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

4.วัตถุประสงค์      1.เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2564 
     2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
     3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสุขภาวะนักเรียนที่ดี มีพัฒนาการสมวัย 
     4. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5.เป้าหมาย      1.ให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 
     2. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่
จ าเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ิมข้ึน  

6.ผลการด าเนินการ     
6.1 เชิงปริมาณ  

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้
ไปในกิจกรรม 

กิจกรรที่ 1  การรับนักเรียน 1.จัดประชุม 2 ครั้ง จ านวน 256 คน ม.ค. – มี.ค. 64 11,000 
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6.2 เชิงคุณภาพ  
     สพป.ขก 3 สามารถพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้
ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน สามารถส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
     1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ.................................................................................................... ....... 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                 มากเกินไป 

            /   เพียงพอ 
                 น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย   
 

       1.1 ประชุม
คณะกรรมการรับนักเรียน 
       1.2 จัดท าป้าย
ประชาสมัพันธ์การรับนักเรียน         
      1.3 ติดตามการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 
      1.4 ติดตามสถานศึกษา 
ที่รับนักเรียนเข้าศึกษาระดับ
ก่อนประถมศึกษาฯ (เด็กอายุ 
3 ปีบริบูรณ์) ปีการศึกษา 
2564 

2.จัดท าป้าย 15 ชุด 
3.ติดตามการจดั
การศึกษา 15 ครั้ง 
4.ติดตาม
สถานศึกษา 26 ครั้ง 
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7.ระยะเวลาการด าเนินการ มกราคม – มีนาคม 2564 
8. งบประมาณ 1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 89,000 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง 11,000 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

       1. ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพพร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
และสังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วง
ชีวิต 
      2. ผู้เรียนมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะที่
จ าเป็นของโลก ศตวรรษที่ 21 สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

11.ปัญหาอุปสรรค - 
12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

- 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 
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-------------------------------- 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 / ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                   
1.ชื่อโครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/1.นายปริญญา      เฉิด

จ าเริญ  2. นางสาวยุพาพร  หรเสริฐ   
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ที่ 5 : (หลัก) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  และ
วัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนมีสมดุล 

4.วัตถุประสงค์     1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้กับโรงเรียนในส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3  ทุกแห่ง 
     2 เพื่อร่วมกันวางแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
     3.  เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานใน  สพป.ขอนแก่น เขต  3 มี
ความเข้าใจและปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.เป้าหมาย    1.เชิงปริมาณ 
        1.1  โรงเรียนทุกโรงในสังกัด  ร้อยละ  100  เป็นโรงเรียนที่บริหารจัด
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1..2  บุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3ร้อยละ 100  บริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2.เชิงคุณภาพ  
        2.1  โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ด าเนินการโรงเรียนที่บริหารจัดโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
            2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  3 
ด าเนินการโรงเรียนที่บริหารจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6.ผลการด าเนินการ  
6.1 เชิงปริมาณ 

 
6.2 เชิงคุณภาพ 
      1) โรงเรียนทุกโรงในสังกัดทุกโรงเรียน  สามารถบริหารโรงเรียนที่บริหารจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

การด าเนินงานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      2) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดระบบการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  จนมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้
ไปในกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมการ
เรียนรูล้ดใช้พลังงานและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
เรียนรู้ฐาน การเรียนรูล้ดใช้
พลังงาน  
1.2 นิเทศ  ติดตามการ
ด าเนินการโรงเรียนลดใช้
พลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
1.3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
คัดเลือกผลการปฏิบตัิที่ดี และ
สรุปผลการด าเนินงาน 

1.ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จ านวน 
2 ครั้ง 
2.นิเทศ ติดตาม 
จ านวน 5 ครั้ง 
3. แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ จ านวน 2 
ครั้ง 

จ านวน 1,452 คน มกราคม–มีนาคม 
2564 

63,500 บาท 
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       3) นักเรียนได้เรียนรู้เกิดความรู้ ทักษะ คุณลักษณะต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

จนมีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

       4) บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.ขอนแก่น เขต 3 มีพฤติกรรมการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

6.3 การประเมินผลโครงการ 
        1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ................................................................................................. .......... 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                 มากเกินไป 

            /   เพียงพอ 
                 น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย   
7.ระยะเวลาการด าเนินการ มกราคม–มีนาคม 2564 
8. งบประมาณ 1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 145,220 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง 123,350 บาท 
9.การด าเนินการทีเ่ป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    1  ผู้บริหาร  ครู  และนักเรียน  ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนทุก
โรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินงานโครงการส่งเสริมโรงเรียน
บริหารโรงเรียนที่บริหารจัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
      2  ทุกโรงเรียนในสังกัด  สพป.ขอนแก่น  เขต  3  สามารถบริการจัดการ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
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      3. สพป.ขอนแก่น เขต 3 สามารถบริการจัดการโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

11.ปัญหาอุปสรรค - 
12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางแก้ไข 

- 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                  
1.ชื่อโครงการ การด าเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ของ สพป.ขก. 3 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน   /นางศุภิสรา  ศรีไสย    
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
     (1) เป้าหมาย  
         (1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท า งานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส 
         (1.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
          (2.1) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ  
          (2.2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
          (2.3) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
          (2.4) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.วัตถุประสงค์     1. เพ่ือสร้างการรับรู้การจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษาโดยใช้หลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ) และการรายงานการติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 
    2. เพ่ือด าเนินการปรับแผนด้านการศึกษา ปี  2563-2565 และจัดท า
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    3.  เพ่ือด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564 

5.เป้าหมาย 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การจัดท าแผนพัฒนาด้าน
การศึกษาโดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (XYZ)และการรายงานการติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) จ านวน 48 คน 
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2.การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ปี 
2563-2565 และจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จ านวน 
58 คน 

6.ผลการด าเนินการ  
6.1 เชิงปริมาณ 

 กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้
ไปในกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรา้งการรับรู้การ
จัดท าแผนพัฒนาดา้น
การศึกษาโดยใช้หลัก
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
(XYZ)และการรายงานการ
ติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) 

จัดประชุมฯ จ านวน 
1 ครั้ง 

จ านวน 48 คน 11-13 พ.ย.63   147,600 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิง
ปฏิบัติการปรับแผนพัฒนา
ด้านการจดัการศึกษา ปี 
2563-2565 และจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

จัดประชุม จ านวน 1 
ครั้ง 

จ านวน 58 คน 8-10 ธันวาคม 
2563 

174,090 

 
6.2 เชิงคุณภาพ 
      1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจจัดท าแผนพัฒนาด้านการศึกษาโดยใช้หลักความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
(XYZ) และการรายงานการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
      2) สพป.ขก 3 มีแผนพัฒนาด้านการศึกษาระยะ 3 ปี  (2563-2565) และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 
      3) สพป.ขก 3 มีรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2564 
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6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
      1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ........................................................................................................... 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                 มากเกินไป 

            /   เพียงพอ 
                 น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย   
 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ พ.ย. 63 - ธ.ค.63 
8. งบประมาณ 1.ไดร้ับการจัดสรร 333,290 บาท 

2.เบิกจ่ายแล้ว 321,000 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1.สพป.ขก 3 ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป  
     2.  สพป.ขก 3 มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับมาตรฐานขั้นสูงขึ้นไป 
    3. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 
   4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 

11.ปัญหาอุปสรรค - 
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12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

- 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 /  งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

    ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                   
1.ชื่อโครงการ การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  ( ก.ต.ป.น. ) 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา      
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค 

     (1) เป้าหมาย สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
     (3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  เพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการตนเอง เพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

4.วัตถุประสงค์       1.ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและองค์คณะบุ
คลให้มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
      2.  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดให้ได้ ตามมาตรฐาน 

5.เป้าหมาย 1.เชิงปริมาณ 
       1.1.  ส่งเสริมเครือข่าย ก.ต.ป.น. และการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ  จ านวน 1 คณะ 
       1.2.  ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาทุกแห่ง และ

องค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน 
 2. เชิงคุณภาพ 
        2.1.  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา(ก.ต.ป.น.)ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 
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        2.2.  สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๓  ได้รับการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ และ
ส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 

        2.3.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนา
คุณภาพและมีความพร้อมในการเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผล
จากหน่วยงานภายนอก 

6.ผลการด าเนินการ     
 
6.1 เชิงปริมาณ 

กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมายที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้
ไปในกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 1 จัดท า
เอกสารประกอบการ
ประชุมคณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น. 5 ครั้ง 

จัดท าเอกสาร
ประกอบการประชุม
คณะกรรมการ ก.
ต.ป.น. 120 ชุด 

จ านวน 100 คน 1 ต.ค. 63– 31 
มี.ค.64 

5,000 

กิจกรรมที่ 2 จัด
ประชุมคณะกรรมการ     
ก.ต.ป.น. รวม 5 ครั้ง 

ประชุมคณะกรรมการ     
ก.ต.ป.น. รวม 5 ครั้ง 

จ านวน 100 คน 1 ต.ค. 63– 31 
มี.ค.64 

79,500 

 
6.2 เชิงคุณภาพ 
      1. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการด าเนินงานสามารถร่วมมือขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่ได้ตามมาตรฐาน 
      2. สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  ได้รับการติดตาม 
ตรวจสอบและนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ และส่งผลให้มีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลักให้สูงขึ้น 
      3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพร้อมในการ
เตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานภายนอก  
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6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
       1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ.................................................................................................... ....... 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                 มากเกินไป 

            /   เพียงพอ 
                 น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย   
7.ระยะเวลาการด าเนินการ 1 ต.ค. 63– 31 มี.ค.64 
8. งบประมาณ 1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 169,000 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง 84,000 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      การบริหารโดยองค์คณะบุคคล ( ก.ต.ป.น. ) ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 3  มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

11.ปัญหาอุปสรรค - 
 
 

12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

- 
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13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 

 

 

 
 
 
 

------------------------------ 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 / ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                          
1.ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา    “ป้องกันการ

ทุจริต”  (กิจกรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต) 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย (1.1)ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
4.วัตถุประสงค์         1  เพื่อพัฒนาบุคลากร สพป.ขอนแก่น เขต 3 ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน

การเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริต     
       2. เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 3  มีการปรับเปลี่ยนวิถีการท างานให้เกิดคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงาน ( ITA) 
         3. เพ่ือให้ผู้บริหาร ครู มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & 
Transparency Assessment Online : ITA Online)  
        4. เพ่ือตรวจสอบการเงิน การบัญชี พัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัด 

5.เป้าหมาย บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
สามารถปฏิบัติตน/ปฏิบัติงานตามกระบวนงานตามมาตรฐานเขตสุจริตและตาม
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ “เขตสุจริต” 

6.ผลการด าเนินการ     
6.1 เชิงปริมาณ  
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กิจกรรมที่ด าเนินการ ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้
ไปในกิจกรรม 

กิจกรรมที่  1  เสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
“ป้องกันการทุจริต” (เขตสจุริต) 
กิจกรรมที่ 1.1 การศึกษาดูงาน
เขตสุจริตต้นแบบ  
กิจกรรมที่ 1.2  ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การท างานตาม
มาตรฐานเขตสุจรติ รองรับการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของเขต
พื้นที่การศึกษา (ITA)    
กิจกรรมที่ 1.3   ประชุมสรุป
รายงานโครงการ 

บุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 100 

จ านวน 86 คน ม.ค. – มี.ค.64 110,400 

6.2 เชิงคุณภาพ 
      บุคลากรมีความตระหนัก และปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับมาตรฐานเขตพ้ืนที่สุจริตและเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
     1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ.................................................................................................... ....... 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                 มากเกินไป 

            /   เพียงพอ 
                 น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย   
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7.ระยะเวลาการด าเนินการ มกราคม – 30 กันยายน 2564 
8. งบประมาณ 1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 125,400 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง 110,400 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

       1. บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริตของเขตพ้ืนที่การศึกษาสุจริตและการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของเขตพ้ืนที่ 
       2.  สพป.ขก 3 มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ    

11.ปัญหาอุปสรรค - 
12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

- 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

   ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                        
1.ชื่อโครงการ พัฒนาการด าเนินงานด้านประสิทธิภาพ ของ สพป.ขก. 3 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอ านวยการ   / 1.นางละมัย  ภูศรีฤทธิ์  2.นางปดิวราดา เศษสันต์ 
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ 6 (6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ              
        (1) เป้าหมาย  
             (1.1) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท า งานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
             (1.2) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
        (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
             (2.1) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก
พ้ืนที่ 
             (2.2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
             (2.3) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
             (2.4) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4.วัตถุประสงค์        1.เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
       2. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ 

5.เป้าหมาย        1. สพป.ขก 3 มีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส 
       2. สพป.ขก 3 มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ 

6.ผลการด าเนินการ  
 
 
 



 

 
79 

 
6.1 เชิงปริมาณ 

กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ไป
ในกิจกรรม 

กิจกรรมที่  1  
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ 

จ านวน 4 ด้าน  จ านวน 85 คน ต.ค.63 - มี.ค. 64 10,000 บาท 

กิจกรรมที่  2 
มาตรฐานส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

จ านวน 3 ด้าน จ านวน 120 คน ต.ค.63 - มี.ค. 64 10,000 บาท 

กิจกรรมที่  3 ประชุม
ผู้บริหารการศึกษา/
ผู้บริหารสถานศึกษา/
ประธานศูนย ์

จ านวน 4 ครั้ง จ านวน 720 คน ต.ค.63 - มี.ค. 64 20,000 บาท 

กิจกรรมที่  4 สืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม 
วันส าคัญ 

จ านวน 12 
ประพณี/กิจกรรม 

จ านวน 185 คน ต.ค.63 - มี.ค. 64 5,000 บาท 

กิจกรรมที่ 5 One 
Stop Service 
Center 

จ านวน 1 แห่ง จ านวน 565 คน ต.ค.63 - มี.ค. 64 40,000 บาท 

กิจกรรมที่  6 
ประชาสมัพันธ์
สร้างสรรค์การศึกษา 

จ านวน 26 
กิจกรรม 

จ านวน 450 คน ต.ค.63 - มี.ค. 64 40,000 บาท 

 
6.2 เชิงคุณภาพ  
      1) สพป.ขอนแก่น เขต 3 มีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการ ของผู้ใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
       2) สพป.ขอนแก่น เขต 3 มีความโปร่งใสปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
       3) การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
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6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
       1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ.................................................................................................... ....... 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                มากเกินไป 

           /   เพียงพอ 
                น้อยเกินไป 
       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย     
 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ 1.ต.ค.63-30 ก.ย.64 
8. งบประมาณ 1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 190,000 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง 125,000 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   1.สพป.ขก 3 ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป  
       2.  สพป.ขก 3 มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับมาตรฐานขั้นสูงขึ้นไป 
        3. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 
       4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

11.ปัญหาอุปสรรค - 
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12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

- 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 / ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                            
1.ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  “โรงเรียนคุณภาพ”  
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/ 1. นางสาวรุ่งนภา แสน

อ านวยผล ,  2. นางสาวปิยนาถ  เครือวรรณ   
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์       1. ยุทธศาสตร์ชาติ 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
      (1) เป้าหมาย 1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21  2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

4.วัตถุประสงค์       1.เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ” ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
      2. เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ใช้เป็น
แนวทางในการติดตามการด าเนินงานตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ” ของ
สถานศึกษาในสังกัด 

5.เป้าหมาย โรงเรียน จ านวน 177 แห่ง ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6.ผลการด าเนินการ       รอการจัดสรรงบประมาณ และมีแผนด าเนินการเดือนพฤษภาคม – 

กันยายน 2564 
6.1 เชิงปริมาณ  
6.2 เชิงคุณภาพ 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
7.ระยะเวลาการด าเนินการ เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
8. งบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 210,000 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

-  

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

    1. สพป.ขก 3 ได้รับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป  
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     2.  สพป.ขก 3 มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรฐานการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระดับมาตรฐานขั้นสูงขึ้นไป 
     3. สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด 
     4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

11.ปัญหาอุปสรรค - 
12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

- 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 

- 

 
 
 
 

----------------------------------- 
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รายงานผลการด าเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบครึ่งปี (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  

 / งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 / ได้รับการจัดสรรจาก สพฐ.                                                                              
1.ชื่อโครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
2.กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผน  /1.นางศุภิสรา  ศรีไสย โทรศัพท์ 06-5549-4494  2. 

นางสาวจิตรลดา ต้นพรหม    
3.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์    1.ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

      (1) เป้าหมาย   
           (1.1.) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21  
            (1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน
ตลอดชีวิต 
    2.ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ  การบริหารจัดการ
โรงเรียนขนาดเล็ก  การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  เป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการเพ่ิมจ านวนนักเรียนในชั้นเรียน  
และมีครูครบชั้น และเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

4.วัตถุประสงค์      1. เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็น
มาตรฐานเสมอกัน  
     2. เพ่ือให้สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามบริบท 
ด้านประเภท ขนาดและพ้ืนที่ 

5.เป้าหมาย       1.เชิงปริมาณ  โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  177  โรงเรียน 
      2.เชิงคุณภาพ  ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็นมาตรฐานเสมอกัน และโรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม
ตามบริบท ด้านประเภท ขนาดและพ้ืนที่ 

6.ผลการด าเนินการ  
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6.1 เชิงปริมาณ  
  กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการ
เชิงปริมาณ 

จ านวนเป้าหมายที่
เข้าร่วมโครงการ 

ระยะเวลาที่
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ีใช้ไป
ในกิจกรรม 

กิจกรรมที่  1  
ชี้แจงนโยบายในที่
ประชุมประธาน
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษา/
ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

การรับรู้แนวทาง/
นโยบายของ
ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัด  
177  โรงเรียน 

จ านวน 177 คน ต.ค.63– มี.ค.2564 0 บาท 

กิจกรรมที่  2     
การคัดเลือก
โรงเรียนขนาดเล็ก
ที่มีวิธีปฏิบัติเป็น
เลิศ ปี  2564 

ออกประเมิน
คัดเลือกโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

จ านวน 7 คน ต.ค.63– มี.ค.2564 15,360 บาท 

   
 6.2 เชิงคุณภาพ  
             1) ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน  
             2) โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท ขนาดและพ้ืนที่  
 
6.3 การประเมินผลการด าเนินโครงการ 
       1) ผลการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ 
              /   บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ 
                 บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ 
                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เพราะ.................................................................................................... ....... 
       2) จ านวนบุคลากร/ผู้ด าเนินการ 
                มากเกินไป 

           /   เพียงพอ 
                น้อยเกินไป 
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       3) ความร่วมมือในการด าเนินการจากผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

           /   ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องดีมาก 
                ได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องพอสมควร 
                ไดร้ับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องน้อย     
7.ระยะเวลาการด าเนินการ ต.ค.63– มี.ค.2564 
8. งบประมาณ 1.งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 19,200 บาท 

2.เบิกจ่ายจริง 15,360 บาท 
9.การด าเนินการที่เป็น
ต้นแบบ 

- 

10.ความคาดหวังและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

       1. ผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน
เสมอกัน  
       2. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้าน
ประเภท ขนาดและพ้ืนที่ 

11.ปัญหาอุปสรรค - 
12.ข้อเสนอแนะ/แนว
ทางการแก้ไข 

- 

13.ภาพแสดงการด าเนิน
โครงการ 
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คณะกรรมการทีป่รึกษา  
1. ดร.สนอง สุดสะอาด  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
2. นายนยิม  โพธิ์งาม  รองผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3      
3. นายไพโรจน ์อักษรเสือ  รองผู้อ านวยการ สพป.ขอนแกน่ เขต 3 
4. นายอภชิัย เสนาโยธี  รองผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3  
5. นายชุติพนธ์ จะชาลี  รองผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 
6. นายภมร  หลอพง  รองผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 

 

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

 

รวบรวม เรียบเรียง ออกแบบรูปเล่มและจัดพิมพ์       
นายกานต์ ลาภสาร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

 

ออกแบบปก       
นางสาวจิตรลดา ต้นพรหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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