


คํานํา 
 

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดกําหนดนโยบาย

และวางกรอบมาตรการ  เพ่ือเปนการเชื่อมโยงกรอบแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูการปฏิบัติ  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ซ่ึงเปนหนวยงานหลักรับผิดชอบ การจัดการศึกษา

ภาคบังคับในระดับเขตพ้ืนท่ี  จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ข้ึน  เพ่ือใช

เปนแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาภายใตวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรใหเกิดประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลสูงสุด  และคํานึงถึงผลผลิตและผลลัพธท่ีเกิดกับผูเรียนเปนหลัก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  หวัง เปนอยางยิ่ งว า                   

กรอบและแนวคิดในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5   ตาม

แผนปฏิบั ติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564    ฉบับนี้จะเปนแนวทางใหหนวยงานในสังกัด                       

ผูมีสวนเก่ียวของไดใชเพ่ือบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุผลตามเปาหมาย            

ท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

 
แผนพัฒนาปฏิบัติการ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564   จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด                

ใหไดมาตรฐาน โดยกระบวนการจัดทําเกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนเก่ียวของในการจัดการศึกษา           

ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก ครูผูสอน คณะกรรมการ

ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา รวมกันวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก           

โดยใชเทคนิค SWOT Analysis รวมท้ังการนํากรอบ แนวคิด นโยบายระดับตางๆ และหลักการทฤษฎีท่ี

เก่ียวของกับการศึกษาเพ่ือประกอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ดังนี้ 

1.1  กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 5 ใชกรอบแนวคิด หลักการ และนโยบายสําคัญเพ่ือใชเปน

แนวทางในการจัดทําแนวทางในการจัดทําการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระยะ 4 ป 

(พ.ศ. 2561 - 2564 )  ดังนี้ 

1. ศาสตรพระราชา 

2. พระบรมราโชบายดานการศึกษาในหลวงรัชกาลท่ี 10 

3. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) 

4. นโยบายของรัฐบาลดานการศึกษา 

5. นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

6. นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

7. ไทยแลนด 4.0 

8. ทักษะแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

1.2  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคกร (SWOT Analysis) 

1.2.1  จุดแข็ง 

1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสวนใหญมีความรู ความสามารถและมีศักยภาพ             

ในการปฏบิัติงาน เนื่องจากไดรับการพัฒนาอยางสมํ่าเสมอ 

2. ศูนยเครือขายโรงเรียนมีการประสานงานในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก              

สรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. ผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ตระหนักและมีกระบวนการ 



4. ดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน เนื่องจากไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากสํานักเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

5. มีสมาคมและชมรมทางวิชาการท่ีหลากหลาย ชวยสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาใหเขมแข็ง 

6. องคกรของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชนและชุมชน ใหความรวมมือในการจัด

การศึกษา 

7. ขาราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

8. การขับเคลื่อนนโยบายทางกลยทุธของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานบรรลุ

เปาหมาย เกิดผลสําเร็จในภาพรวมอยูในระดับดีมาก 

9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 เปนตนแบบในการศึกษาดูงาน 

10. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรูและการนิเทศการศึกษา 

อยางมีประสิทธิภาพ 

1.2.2  จุดออน (Weakness) 

1. มีการนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการศึกษาคอนขางนอย 

2. การนําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แผนปฏิบัติการประจําปไปสูการปฏิบัติยังไมเต็ม

ประสิทธิภาพ 

3. การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผลยังไมสอดคลองกับการวัด และประเมินผล

ระดับชาติ 

4. มีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมากทําใหการจัดการศึกษาไมมีคุณภาพ 

5. มีครูผูสอนไมตรงกับวิชาเอกท่ีจําเปนตามหลักสูตร 

1.2.3  โอกาส (Opportunities) 

1. สถาบันอุดมศึกษา องคกรของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน และชุมชนรวม

พัฒนาการจัดการศึกษา 

2. สภาพทางเศรษฐกิจและการคมนาคมในทองถ่ินเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3. สังคมมีความสงบสุข มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเอ้ือตอ         

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

4. สถานท่ีตั้งของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยูบนเสนทางหลักของการคมนาคม ขนสงของประชาคม

อาเซียน 

1.2.4  อุปสรรค (Threats) 

1. ระบบเทคโนโลยีการสื่อสารในบางพ้ืนท่ีไมมีประสิทธิภาพ 

2. ในบางพ้ืนท่ียังมีปญหาสังคม เชน ปญหาครอบครัว การติดสารเสพติด มีคานิยมท่ีไมพึงประสงค 

สงผลตอการออกกลางคัน และคุณภาพการศึกษา  
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สวนท่ี 2  

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
2.  ที่ตัง้และอาณาเขต 

2.1.1  สถานท่ีตั้ง 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ตั้งอยูเลขท่ี 120 ถนนมลิวรรณ ตําบลชุมแพ 

อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน 40130   

2.1.2  พ้ืนท่ีบริการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ตั้งอยูท่ีอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน  เปน

หนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 6  

กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบการบริหารจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกประชากรในวัยเรียนของพ้ืนท่ีบริการ 7 อําเภอ มีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 3,095 ตาราง

กิโลเมตร จําแนกตามขนาดพ้ืนท่ีเปนรายอําเภอ  ดังนี้ 

อําเภอชุมแพ ขนาดพ้ืนท่ี 510      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอภูผามาน ขนาดพ้ืนท่ี 284      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอภูเวียง ขนาดพ้ืนท่ี 621      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอเวียงเกา ขนาดพ้ืนท่ี 286      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอหนองเรือ ขนาดพ้ืนท่ี 673      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอสีชมพู ขนาดพ้ืนท่ี 529      ตารางกิโลเมตร 

อําเภอหนองนาคํา ขนาดพ้ืนท่ี 192      ตารางกิโลเมตร 

 

2.1.3  ขอมูลพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 1) ขอมูลบุคลากรสํานักงาน 

ขาราชการครูและบุคลากร กรอบอัตรากําลัง ปฏิบัติงาน(คนครอง) 

บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 89 74 

- ผอ.สพป. 1 1 

- รอง ผอ.สพป. 3 3 

- ศึกษานิเทศก 25 18 

- บุคลากร 38ค(2) 52 44 

- ลูกจางประจํา 4 4 

- ลูกจางชั่วคราว 4 4 

บุคลากรในสถานศึกษา 2,836 2,620 
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ขาราชการครูและบุคลากร กรอบอัตรากําลัง ปฏิบัติงาน(คนครอง) 

- ผอ.รร./รอง ผอ.รร. 277 220 

- คร ู 2,012 1,817 

- ลูกจางชั่วคราว(รร.)* 583 583 

* ประกอบดวย พนักงานราชการ , ครูอัตราจาง , ครูพ่ีเลี้ยง, นักการภารโรง, ธุรการ, ครพ่ีูเลี้ยงเด็กพิการ 

 

2)  ขอมูลสถานศึกษา 

จํานวนสถานศึกษาท้ังหมด  257  โรงเรียน  ประกอบดวย  255 โรงเรียนและ 2 สาขา 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน 

ขนาดท่ี 1 1 – 120 คน 161 

ขนาดท่ี 2 121 – 200 คน 58 

ขนาดท่ี 3 201 – 300 คน 23 

ขนาดท่ี 4 301 – 499 คน 9 

ขนาดท่ี 5 500 – 1,499 คน 5 

ขนาดท่ี 6 1,500 – 2,499 คน 0 

ขนาดท่ี 7 2,500 คนข้ึนไป 0 

* โรงเรียนท่ีมีจํานวนนักเรียน = 0 คน  จํานวน 1 โรงเรียน  :  โรงเรียนบานเลิงแสง 

2.1 )  ขอมูลโรงเรียนประชารัฐ   26  โรงเรียน 

ลําดับท่ี โรงเรียน อําเภอ School Partner 

1 บานโนนทันวิทยา หนองเรือ บานป ู

2 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือ บานป ู

3 บานกงประชานุกูล หนองเรือ บานป ู

4 บานยางคํา หนองเรือ บานป ู

5 บานเม็ง หนองเรือ บานป ู

6 บานโคกสูง ชุมแพ TRUE 

7 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ TRUE 

8 บานซํายาง สีชมพู TRUE 

9 ภูหานศึกษา สีชมพู TRUE 

10 บานใหมโสกสมกบ สีชมพู TRUE 

11 บานหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียง TRUE 
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ลําดับท่ี โรงเรียน อําเภอ School Partner 

12 บานนาชุมแสง ภูเวียง TRUE 

13 หนองแสงวิทยาสรรค หนองเรือ TRUE 

14 บานกุดเลา หนองเรือ TRUE 

15 นาฝายวิทยา ภูผามาน TRUE 

16 บานอางศิลา ภูเวียง TRUE 

17 บานกุดดุกวิทยา ภูเวียง TRUE 

18 บานทรัพยสมบูรณ ภูผามาน สพฐ. 

19 บานโนนสวางทากระบือ ภูผามาน สพฐ. 

20 บานขนวน หนองนาคํา สพฐ. 

21 บานหินรองโนนสวรรค เวียงเกา สพฐ. 

22 บานหนองนาคํา หนองนาคํา สพฐ. 

23 บานกุดขอนแกน ภูเวียง สพฐ. 

24 โสกหางศึกษา ภูเวียง สพฐ. 

25 ภูเวียงวิทยายน เวียงเกา สพฐ. 

26 บานคอ (เคนราษฎรบํารุง) ภูเวียง สพฐ. 

 

2.2 )  ขอมูลโรงเรียนรวมพัฒนา  2  โรงเรียน  ไดแก 

- โรงเรียนบานหนองไผดุสิตประชาสรรค อําเภอหนองเรือ   

- โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา  อําเภอหนองเรือ 

2.3 )  ขอมูลโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล  54 โรงเรียน    

ลําดับ โรงเรียน อําเภอ ศูนยเครือขายโรงเรียน 

1 บานขามปอม ชุมแพ มิตรสัมพันธ 

2 บานแหประชานุเคราะห ชุมแพ ชุมแพ 

3 บานไชยสอ ชุมแพ วังหินลาดหนองไผไชยสอ 

4 บานอาจสามารถ ชุมแพ มิตรสัมพันธ 
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ลําดับ โรงเรียน อําเภอ ศูนยเครือขายโรงเรียน 

5 บานวังยาว ชุมแพ โนนหนันาหนองทุม 

6 ชุมชนโนนหันวนัคร ู ชุมแพ โนนหนันาหนองทุม 

7 หนองมวงประชานุกูล ชุมแพ โนนหนันาหนองทุม 

8 บานโคกสูง ชุมแพ มิตรสัมพันธ 

9 ฝายหินหนองทุมหนองทองศึกษา ชุมแพ วังหินลาดหนองไผไชยสอ 

10 หนองกุงพิทยาคม ชุมแพ โนนหนันาหนองทุม 

11 กุดเขหวยบงวิทยานุกูล ชุมแพ วังหินลาดหนองไผไชยสอ 

12 บานหนองศาลา ชุมแพ มิตรสัมพันธ 

13 นาฝายวิทยา ภูผามาน ภูผามาน 

14 บานปากลวย ภูผามาน ภูผามาน 

15 บานโนนสวางทากระบือ ภูผามาน ภูผามาน 

16 หนองแหววังมนศึกษา ภูผามาน ภูผามาน 

17 บานทรัพยสมบูรณ ภูผามาน ภูผามาน 

18 บานกุดขอนแกน ภูเวียง แกนหวาเซิน 

19 บานกุดดุกวิทยา ภูเวียง ลุมน้ําบอง 

20 บานโคกสงเปอยดอนดูวิทยา ภูเวียง ลุมน้ําบอง 

21 บานนาชุมแสง ภูเวียง ภูเวียง 

22 โนนอุดมสะอาดวิทยา ภูเวียง แกนหวาเซิน 

23 บานเรือ ภูเวียง ภูเวียง 

24 อนุบาลภูเวียง ภูเวียง ภูเวียง 

25 บานอางศิลา ภูเวียง ภูเวียง 

26 หนองกระแหลงกระเดาวิทยา ภูเวียง แกนหวาเซิน 

27 บานหนองกุงธนสารโศภน ภูเวียง ลุมน้ําบอง 

28 หนองผักแวนโปงสังขวิทยา ภูเวียง ลุมน้ําบอง 

29 จตุรคามรังสรรค เวียงเกา เวียงเกา 
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ลําดับ โรงเรียน อําเภอ ศูนยเครือขายโรงเรียน 

30 ภูเวียงวิทยายน เวียงเกา เวียงเกา 

31 บานหินรองโนนสวรรค เวียงเกา เวียงเกา 

32 บานซํายาง สีชมพู นาจานซํายาง 

33 อางทองวิทยาคม สีชมพู ดงชมพู 

34 บานหนองไฮวังขอนยมนางาม สีชมพู นาจานซํายาง 

35 บานผาขาม สีชมพู ดงชมพู 

36 บานใหมโสกสมกบ สีชมพู เสมาสีชมพู 

37 ภูหานศึกษา สีชมพู นาจานซํายาง 

38 ชุมชนบานวังเพ่ิม สีชมพู เสมาสีชมพู 

39 บานศรีสุข สีชมพู เสมาสีชมพู 

40 บานหนองตาไกพิทยา สีชมพู ดงชมพู 

41 บานหนองแดง สีชมพู นาจานซํายาง 

42 บานนาดี หนองนาคํา หนองนาคํา 

43 บานขนวน หนองนาคํา หนองนาคํา 

44 บานหนองนาคํา หนองนาคํา หนองนาคํา 

45 บานหนองไผดุสิตประชาสรรค หนองเรือ กุดกวางโนนสะอาด 

46 หนองหอยเทพเทวัญ หนองเรือ บูรพา 

47 บานกุดเลา หนองเรือ โนนทองโนนทัน 

48 บานโนนทันวิทยา หนองเรือ โนนทองโนนทัน 

49 โนนสะอาดพิทยา หนองเรือ กุดกวางโนนสะอาด 

50 บานกงประชานุกูล หนองเรือ บูรพา 

51 หนองแสงวิทยาสรรค หนองเรือ บูรพา 

52 บานเม็ง หนองเรือ หนองเรือภูเม็ง 

53 บานยางคํา หนองเรือ บูรพา 

54 บานฟาเหลื่อม หนองเรือ หนองเรือภูเม็ง 
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3)  ขอมูลนักเรียน  

จํานวนนักเรียนท้ังส้ิน  32,192 คน  (ขอมูล 20  กรกฎาคม  2563) 

ระดับช้ัน เพศ รวม จํานวนหอง 

  ชาย หญิง     

อนุบาลปท่ี 1         316          293            609              77  

อนุบาลปท่ี 2       1,370        1,253          2,623            248  

อนุบาลปท่ี 3       1,509        1,275          2,784            253  

รวมระดับชั้นอนุบาล       3,195        2,821          6,016            578  

ประถมศึกษาปท่ี 1       1,800        1,608          3,408            276  

ประถมศึกษาปท่ี 2       2,010        1,920          3,930            283  

ประถมศึกษาปท่ี 3       1,994        1,880          3,874            278  

ประถมศึกษาปท่ี 4       1,871        1,808          3,679            275  

ประถมศึกษาปท่ี 5       1,959        1,962          3,921            279  

ประถมศึกษาปท่ี 6       2,009        1,840          3,849            277  

รวมระดับชั้นประถมศึกษา     11,643       1,018        22,661          1,670  

มัธยมศึกษาปท่ี 1         687          489          1,176              69  

มัธยมศึกษาปท่ี 2         668          481          1,149              69  

มัธยมศึกษาปท่ี 3         682          508          1,190              73  

รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน       2,037        1,478          3,515            211  

รวมท้ังส้ิน 16,875 15,317 32,192 2,459 
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2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET)  

    ประจําปการศึกษา 2562 

1)  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O – NET) ประจาํปการศึกษา 2562  

      นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  (เปรียบเทียบกับระดับประเทศ) 
 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เฉล่ียรวม 

คาเฉล่ียระดับ 

เขตพ้ืนท่ี 
46.92 30.18 33.11 28.77 34.75 

คาเฉล่ีย 

ระดับประเทศ 
49.07 32.90 35.55 34.42 37.99 

ผลตาง -2.15 -2.72 -2.44 -5.65 -3.24 

แปลผล ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา 

 

 

2)  ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน(O – NET) ประจําปการศึกษา 2562  

      นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  (เปรียบเทียบกับระดับประเทศ) 

วิชา/ประเภท ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เฉล่ียรวม 

คาเฉล่ียระดับ 

เขตพ้ืนท่ี 
51.60 21.71 29.38 27.82 32.63 

คาเฉล่ีย 

ระดับประเทศ 
55.14 26.73 30.07 33.25 36.30 

ผลตาง -3.54 -5.02 -0.69 -5.43 -3.67 

แปลผล ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา ต่ํากวา 
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สวนท่ี 3  

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ไดจัดใหมีการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือ

กําหนดคานิยม วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย การใหบริการกลยุทธ เปาหมายความสําเร็จ มาตรการ ซ่ึงท่ี

ประชุมไดกําหนดทิศทางการพัฒนาองคกรและแนวทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2561 – 2564 

ดังนี้ 
 

3.1  คานิยม 

นําสมัย ใสใจบริการ ทํางานเปนทีม 
 

3.2  วิสัยทัศน 

ภายในป พ.ศ. 2566  สพป.ขอนแกน เขต 5 เปนองคกรชั้นนําระดับภูมิภาค ดานการบริหารจัดการ        

ท่ีมุงสูมาตรฐาน  บริการเหนือความคาดหมาย ภายใตแนวทางศาสตรพระราชา 
 

3.3  พันธกิจ (Missions) 

1. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามุงเนนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะ 

ในศตวรรษท่ี 21 (3R & 8C) 

2. เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคใหแกประชากรวัยเรียนในการเขาใจการศึกษาและการเรียนรู 

ท่ีมีคุณภาพในรูปแบบท่ีเหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแตละบุคคล 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพในรูปท่ีหลากหลายสูการเปนมืออาชีพ 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษาสูความเปนเลิศ 

5. สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษานอมนํา “ศาสตรพระราชา” เปนแนวทางใหมีคุณภาพ 

และมาตรฐาน 
 

3.4  เปาประสงค (Goals) 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีคุณภาพในรูแบบ 

ท่ีเหมาะสมทัดเทียมกันตามศักยภาพของแตละบุคคล 

2. ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3R & 8C) ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาสมรรถนะประจําสายงานอยางมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

สูการเปนมืออาชีพ 

3. สถานศึกษาทุกแหงมีคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีคุณภาพตามมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 และสถานศึกษาในสังกัดทุกแหง 

นอมนําศาสตรพระราชาเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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3.5  กลยุทธ (Strategies) 

1. เพ่ิมโอกาสและความเทาเทียมทางการศึกษา 

2. ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  

3. เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

  

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมโอกาสและความเทาเทียมทางการศึกษา 

  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับไดรับโอกาสในการเขารับบริการทางการศึกษา

อยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

2. รอยละ 90 ของประชากรวัยเรียนไดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดรับโอกาสในการเขารับบริการทาง

การศึกษาอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 

3. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบสงเสริมความประพฤติ

นักเรียน 

5. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุมครองนักเรียน 

6. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสรางภูมิคุมกันทางสังคม 

7. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 

8. รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางท่ัวถึง 
 

มาตรการ 

1. เรงรัดติดตามการเกณฑเด็กเขาเรียนตามสํามะโนนักเรียน 

2. ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กดอยโอกาสท่ีไมอยูใน

ทะเบียนราษฎร ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวองคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกร

วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

3. สรางความเขมแข็งของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

4. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส

และเด็กไรสัญชาติใหเต็มศักยภาพดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม 

 

กลยุทธท่ี 2 ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. รอยละ 100 ของผูเรียนท่ีมีความรูความเขาใจ เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม 
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2. รอยละ 100 ของสถานศึกษานําหลักสูตรระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษา          

ข้ันพ้ืนฐานไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 

3. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดการเรียนรูสอดคลองกับหลักสูตรตามความจําเปน                 

และความตองการของผูเรียน ชุมชน ทองถ่ิน และสังคม 

4. รอยละ 10 ของผูเรียนผานเกณฑ การประเมินความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ 

5. รอยละ 80 ของสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 

6. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผล ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

7. รอยละ 100 ของผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ สังคม 

สติปญญา และพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

8. รอยละ 100 ของผูเรียนมีทักษะ การอาน การเขียน ผานเกณฑตามชวงวัย 

- ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 อานออก เขียนได 

- ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 – 6 อานคลอง เขียนคลอง 

9. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมรักการอาน 

10. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ 

11. ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนสอบ O-NET 

ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไปในแตละกลุมสาระมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

12. รอยละ 70 ของผูเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรค จากการเรียนรู

ผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

13. รอยละ 100 ของผูเรียนมีสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สอดคลองกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

14. รอยละ 100 ของสถานศึกษาปลูกฝงทักษะกระบวนการวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรใหกับ

นักเรียน 

15. รอยละ 100 ของสถานศึกษา ผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม 

หองสมุดและแหลงเรียนรู 

16. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอยางนอย 1 หลักสูตร 

17. รอยละ 100 ของผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ (ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูมี

ความสามารถพิเศษ) ไดรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพดวยรูปแบบท่ี

เหมาะสม 

18. รอยละ 100 ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

19. คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programmer for 

International Student Assessment) สูงข้ึน 

20. รอยละ 100 ของสถานศึกษาสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศในดานตางๆ 
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21. รอยละ 100 ของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรูจามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)           

มีนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมสอดคลองกับประเทศไทย 4.0 

22. รอยละ 80 ของหนวยงานทุกระดับมีผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษา 

23. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยไปใช         

ในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูการวัดและประเมินผล 

24. รอยละ 100 ของผูเรียนมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบัน ชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ผานหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตร และความเปนพลเมือง 

25. รอยละ 100 ของผูเรยีน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตร       

และคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 

มาตรการ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนําหลักสูตร

ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ และการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับหลักสูตรตาม           

ความจําเปนและความตองการของผูเรียน ชุมชนทองถ่ิน 

2. สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Leaning) เนน

ทักษะกระบวนการ ใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดแกปญหา และคิดสรางสรรคในทุกกลุม

สาระการเรียนรู ท้ังใน และนอกหองเรียน 

3. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

4. สงเสริมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคูคา 

และภาษาอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา 

5. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนเต็มศักยภาพ 

6. พัฒนาผูเรียนระดับกอนประถมศึกษา ใหมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา ใหมีความพรอมเขาสูการเรียนในระดับท่ีสูงข้ึน 

7. สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอํานวยความ

สะดวกท่ีหลากหลายรวมท้ังการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการ

เรียนรูไดท้ังในหองเรียน และนอกหองเรียน เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

8. สงเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรูการวัดและประเมินผล โดยเนนใหมี

การวิจัยในชั้นเรียน 

9. นอมนําแนวพระราชดําริสืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายดานการศึกษาหรือ 

ศาสตรพระราชามาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู 
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10. ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี ความสมานฉันท สันติวิธี และยึดม่ันใน

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

11. สงเสรมิ สนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามชวงวัย 

12. เสริมสรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม เชน อาชญากรรม และความ

รุนแรงในรูปแบบตางๆ สิ่งเสพติดภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม ภัยจากไซเบอร ฯลฯ 

13. เสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย ผานหลักสูตร

และกระบวนการเรียนรูประวัติศาสตรและความเปนพลเมือง 

 

กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. รอยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารับการพัฒนาผานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารท่ีทันสมัย 

2. รอยละ 80  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางมี

คุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

3. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแผนอัตรากําลังในการสรรหาและบรรจุ

แตงตั้งตรงความตองการของสถานศึกษา 

4. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครูผูชวย 

5. รอยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 

มาตรการ 

1. พัฒนาครูใหสามารถจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสอดคลองกับยุค Thailand 4.0 ไดอยาง

หลากหลาย 

2. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถและจิตบริการ 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) 

4. สงเสริมการจัดการเรียนรูผานกิจกรรมการปฏิบัติ (Active Learning) 

5. สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษา 

 

กลยุทธท่ี 4 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับใชจายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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2. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับจัดทําแผนการใชจายงบประมาณสอดคลองแนวทาง 

การดําเนินโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 

4. รอยละ 80 ของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีพิเศษแตละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตาม

บริบทของพ้ืนท่ี 

5. รอยละ 80 ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 

6. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีการยกยองเชิดชูเกียรติหนวยงานองคคณะบุคคลและ   

บุคลากรท่ีมีผลงานเชิงประจักษ 

7. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม         

อยางเขมแข็ง 

8. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 

9. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายสรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาอยางนอย 1 เครือขายข้ึนไป 

10. รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีการสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ

แบบมีสวนรวมดวยพลังประชารัฐ 

11. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับสงเสริม สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคม และ

สาธารณชน  ใหมีความรู ความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

การกํากับดูแล ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

12. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีการประสานขอมูลกับสถาบนัหรือหนวยงานทาง

การศึกษาในการคัดเลือกผูเรียนเขาศึกษาตอดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

13. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนการสรางจิตสํานึกรักษ 

สิ่งแวดลอม มีคุณธรรม จริยธรรม และนอมนําแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

14. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีหลักสูตร กระบวนการเรียนรูการสรางเสริมคุณภาพท่ี

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

15. รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับมีเครือขายความรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางนอย 1 เครือขายข้ึนไป 

16. รอยละ 100 ของสถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตรพระราชา” มาใชในการจัด

กระบวนการเรียนรูอยางยั่งยืน 

17. รอยละ 100 ของสถานศึกษา ปลูกฝงและเสริมสรางวิถีประชาธิปไตยความสามัคคี 

สมานฉันท สันติวิธี ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและยึดม่ันในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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มาตรการ 

1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการอยางมีคุณภาพโดยใชมาตรฐานสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ. 2560 

2. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุงเนน

การมีสวนรวมและมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 

3. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาระบบกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. สรางความเขมแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือขาย เชน เครือขายสงเสริม

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุมโรงเรียน 

5. สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อสารและระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาท่ีมีมาตรฐานเชื่อมโยงและเขาถึงได 

6. พัฒนานวัตกรรมหรือการวิจัยในการพัฒนาใหสอดคลองกับยุค Thailand 4.0  

7. นําผลการดําเนินงานมาใชปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 
ความเช่ือมโยงนโยบายและมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับแผนปฏิบัติการ            

ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   

การแปลงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปสูการปฏิบัติเปนการสรางความเขาใจ 

และสรางความรวมมือกับทุกสวนงานท่ีเก่ียวของใหสามารถนํา แนวคิด เปาประสงค ยุทธศาสตร และแนวทาง

การพัฒนาของแผนปฏิบัติการ ไปสูโครงการในระดับปฏิบัติ กระบวนการแปลงแผนปฏิบัติการ  เปนการแปลง

เปาประสงค และทิศทางการพัฒนาสูเปาหมายและแนวทางการพัฒนา   เพ่ือเปนกรอบการจัดทําแผนปฏิบัติ

การพัฒนาในโรงเรียน โดยใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงแผนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี ลงสูโรงเรียน                 

มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ให สอดคลองกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

ข้ันพ้ืนฐาน  รวบรวมปญหาและความตองการของชุมชน  โรงเรียน  จากนั้นสํานักงานเขตพ้ืนท่ีมีหนาท่ี

วิเคราะหแผน จัดลําดับความสําคัญปญหาและความตองการ  เชื่อมโยงแผนปฏิบัติการ ลงสูโรงเรียน              

ใหเชื่อมโยงกับ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)   และแผนปฏิรูปประเทศดาน

การศึกษา  และนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ท่ี

มุงพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหเปน “การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวิถีใหม  วิถีคุณภาพ”  ดังนี้ 

1. ดานความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยใหกับผูเรียน  ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา  จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ  รวมถึงการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ              

การมีสุขภาวะท่ีดีสามารถปรับตัวตอโรคอุบัติใหมและโรคอุบัติซํ้า 
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2. ดานโอกาส 

2.1  สนับสนุน  ใหเด็กปฐมวัยไดเขาเรียนทุกคน  มีพัฒนาการท่ีดี  ท้ังรางกาย จิตใจ วินัย 

อารมณ  สังคม และสติปญญา  ใหสมกับวัย 

2.2  ดําเนินการ  ใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อยางมี

คุณภาพตามมาตรฐาน  วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะหตนเองเพ่ือการศึกษาตอ  และ

ประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง  รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถ

พิเศษสูความเปนเลิศ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

2.3  พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยูในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือปองกัน

ไมใหออกจากระบบการศึกษา  รวมท้ังชวยเหลือเด็กตกหลนและเด็กออกกลางคันใหไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อยางเทาเทียมกัน 

2.4  สงเสริมใหเด็กพิการและผูดอยโอกาสใหไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ             

มีทักษะในการดําเนินชีวิต  มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  พ่ึงตนเองไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย                

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.  ดานคุณภาพ 

3.1  สงเสริมการจัดการศึกษาใหผูเรียนมีความรู  มีทักษะการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปน            

ของโลกในศตวรรษท่ี 21  อยางครบถวน  เปนคนดี  มีวินัย  มีความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดม่ันการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 

3.2  พัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถนะและทักษะดานการอาน  คณิตศาสตร  การคิดชั้นสูง  

นวัตกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดิจิทัล  และภาษาตางประเทศ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน  

และการเลือกศึกษาตอเพ่ือการมีงานทํา 

3.3  ปรับหลักสูตรเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ  ท่ีเนนการะพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจําเปนใน

แตละระดับ  จัดกระบวนการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติจริง  รวมท้ังสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีสรางสมดุลทุก

ดานสงเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปญญา  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผูเรียนทุกระดับ 

4.  ดานประสิทธิภาพ 

4.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐาน  มีนวัตกรรมเปนกลไกหลักในการ

ขับเคลื่อนบนฐานขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตอง  ทันสมัย  และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

4.2  พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  โรงเรียนคุณภาพของชุมชน  โรงเรียนขนาดเล็กและ

โรงเรียนท่ีสามารถดํารงอยูไดอยางมีคุณภาพ (Stand Alone) ใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน  สอดคลองกับบริบท

ของพ้ืนท่ี 
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4.3  บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ท่ีมีจํานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

1 – 3  นอยกวา  20  คน  ใหไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ  สอดคลองกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของ

ชุมชน 

4.4  สงเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงคเฉพาะ  และใน

สถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนท่ีลักษณะพิเศษ 

4.5  สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาใหเปนตนแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและ

การเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.6  เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ความเช่ือมโยงนโยบายและมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากับแผนปฏิบัติการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

* หมายเลข =  ลําดับโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ลําดับ โครงการ สนองนโยบาย สพฐ. 

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมโอกาสและความเทาเทียมทางการศึกษา  

1 โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลแพลตฟอรม OBEC Content Center และ  VDO 

You Tube ในการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือสงเสริมทักษะของผูเรียน

ในศตวรรษท่ี 21  

- การสงเสริมใหครู ใช และเผยแพร สื่อดิจิทัลแพลตฟอรม OBEC Content Center   

ในการจัดการเรียนการสอน    

- การจัดทําสื่อ VDO ชุดการสอนประกอบสื่อและแผนการสอนของครูเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรูของผูเรียนผานระบบออนไลนและออฟไลน    

2. ดานโอกาส 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปงบประมาณ 2564 

  - กิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณการเรยีนรูในศตวรรษท่ี21หลักสูตรวิทยาการ

คํานวณ ระดับปฐมวัย 

 - กิจกรรมโครงการบานวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย  

 - กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยปการศึกษา 2563  

 - กิจกรรมการจดัประสบการณการเรยีนรูมอนเตสซอรีและไฮสโคป 

2. ดานโอกาส 

3 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรยีนสูความเปนเลิศดานศลิปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 

  - การจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนยเครือขาย 

  - การจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  - คายพัฒนาศักยภาพนักเรียนมุงสูเหรียญทองระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  - การเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  - งานเกียรตยิศเราสรางเองได 

2. ดานโอกาส 

4 โครงการพัฒนาคณุภาพการจัดการเรียนรวม ปงบประมาณ 2564  

  - กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรผูปฏบัิติงานในโรงเรียนจดัการเรยีนรวม 

  - กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 

  - กิจกรรมจัดซื้อสื่อสําหรับโรงเรยีนจัดการเรียนรวม 

  - นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการพัฒนาคณุภาพจดัการเรยีนรวม 

2. ดานโอกาส 

กลยุทธท่ี 2 ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21  

5 โครงการสงเสริมและพัฒนาตอยอดนวัตกรรมพลิกโฉมการเรียนในศตวรรษท่ี 

21  

3. ดานคุณภาพ 
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ลําดับ โครงการ สนองนโยบาย สพฐ. 

6 โครงการนิเทศถึงใจ 

 - จุดเนนคณุภาพการศึกษา 

  - หองเรียนคณุภาพ 

  - ครูดีวิถีใหมวิถีคณุภาพ 

  - นิเทศแบบมสีวนรวม (ก.ต.ป.น.)  

  - เครือขายนิเทศ 

3. ดานคุณภาพ 

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการอานออก- เขียนได 3. ดานคุณภาพ 

8 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษสูผูเรียนใหเกิดทักษะ

ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 (3R 8 C) 

3. ดานคุณภาพ 

9 โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 

  - ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  NT , RT ปการศึกษา 2564      

  - การพัฒนาเจาหนาท่ีนายทะเบียนในการใชโปรแกรม School MIS   

  - การพัฒนาทักษะคณติศาสตรคดิเร็ว/จินตคณิต เพ่ือนําสูการยกระดับผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร 

3. ดานคุณภาพ 

10 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

  - การสอน Active Learning กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป.3   

  - การจัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษา (STEM Education) ป. 6   
  - การพัฒนาศักยภาพครผููสอนเพ่ือสรางทักษะวิทยาศาสตรแกผูเรยีน   

  - การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิดแบบมีเหตผุลและเปนข้ันเปนตอน ม. 1-3  

  - บานนักวิทยาศาสตรนอย ระดบัประถมศึกษา  

3. ดานคุณภาพ 

11 โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ PISA ปการศึกษา 2564 3. ดานคุณภาพ 

12 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบตางๆ ผาน

กิจกรรม To be number one และกิจกรรมสภานักเรียน ประจาํป 2564 

3. ดานคุณภาพ 

13 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษา และพัฒนา

สถานศึกษาพอเพียงใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา (ศรร.) 

3. ดานคุณภาพ 

14 โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  - พัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

  - จัดทําคูมือระบบการประกันคณุภาพภายใน 

  - จัดทําสื่อการเรยีนรูออนไลนผานเว็บไซต 

  - นิเทศ  ติดตาม 

  - สังเคราะห SAR ระดับเขตพ้ืนท่ี 

3. ดานคุณภาพ 
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ลําดับ โครงการ สนองนโยบาย สพฐ. 

  - สรุปรายงานผลการดําเนินงาน/เผยแพรประชาสัมพันธ 

15 โครงการพัฒนาการเรียนรูท้ังระบบและการเตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับ

ศตวรรษท่ี 21 

   - กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรทองถ่ิน 

   - กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิดวยกระบวนการ PLC 

3. ดานคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  

16 โครงการประชุมชี้แจงการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตําแหนงครู ตามหลักเกณฑ 

ว 21/2560  

3. ดานคุณภาพ 

17 โครงการพัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ 

  - กิจกรรมปฐมนิเทศครูผูชวย 

  - กิจกรรมประเมินครูผูชวย 

3. ดานคุณภาพ 

18 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  - การจัดกิจกรรมเกษียณอายุราชการ 

  - การประเมิน ประกวดผลงานขาราชการคร ู

3. ดานคุณภาพ 

19 โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการ

ศึกษา สพป.ขอนแกน เขต 5 

  - ประชุมผูบริหารสถานศึกษา  

  - ประชุมประธานศูนยเครือขาย 

  - ประชุมทางไกล พุธเชา ขาว สพฐ. 

3. ดานคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 4 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ  

20 โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

4. ดานประสิทธิภาพ 

21 โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม จริยธรรมผูบริหาร ขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  

 - สรางเครือขายบุคลากรเพ่ือเปนคณะกรรมการสืบสวนขอเท็จจริง และคณะกรรมการ

สวบสวนวินัย   

 - กิจกรรมอบรมการพัฒนาวินัยและคณุธรรม จริยธรรมสําหรับผูบรหิาร ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

4. ดานประสิทธิภาพ 
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ลําดับ โครงการ สนองนโยบาย สพฐ. 

22 โครงการคลินิกเพ่ิมศักยภาพองคความรู และใหคําปรึกษาแนะนํา การ

ปฏิบัติงานดานการเงินบัญชี พัสดุ สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ขอนแกนเขต 5 

  - กิจกรรมใหคําปรึกษา แนะนํา แกสถานศึกษา 

  - ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

4. ดานประสิทธิภาพ 

23 โครงการคุณธรรม สพฐ. ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  - กิจกรรมสรางคนดีใหบานเมือง 

  - กิจกรรมสงเสริมผูบรหิาร และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคณุธรรม 

  - กิจกรรมองคกรแหงคุณธรรมตนแบบสื่อสารดวยหัวใจ 

  - กิจกรรมนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 

  - กิจกรรมโรงเรียนวิพีพุทธ 

4. ดานประสิทธิภาพ 

24 โครงการสงเสริมและพัฒนาการผลิตสื่อดิจิทัลและการประชาสัมพันธเพ่ือ

การศึกษา 

  -  การประกวดสื่อดจิิทัล  

  -  ศูนยผลติสื่อดิจิทัล  

  - การศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพคณะทํางานฯ 

  -  อบรมนักเรยีน ม.ตน และคร ู 

  - การผลิตสื่อดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและประชาสมัพันธ 

  - การติดตาม บํารุงสื่อ DLTV 

4. ดานประสิทธิภาพ 

25 โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2564 4. ดานประสิทธิภาพ 

26 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวันสําคัญ 4. ดานประสิทธิภาพ 

27 โครงการพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน สิ่งแวดลอม สพป.ขอนแกน เขต 5 

 ( Green Office) 

1. ดานความปลอดภัย 

28 โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือองคกรคุณภาพ 1. ดานความปลอดภัย 
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สวนท่ี 4  

สรุปโครงการ/งบประมาณ 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  มีกรอบแนวทางการบริหารจัดการศึกษา 

โดยจําแนกตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน  28  โครงการ  

งบประมาณ  5,000,000  บาท (หาลานบาทถวน) โดยจําแนกงบประมาณตามกลยุทธของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5  ดังนี้ 

1. งบประมาณความจําเปนพ้ืนฐาน(งบประจํา)  จํานวน 4,300,000  บาท 

2. งบประมาณตามภาระงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จํานวน    700,000 บาท  

1. งบประมาณความจําเปนพ้ืนฐาน(งบประจํา) จํานวน    4,300,000  บาท 

1.1. จําแนกตามรายการคาใชจาย (งบประมาณถัวจายทุกรายการตามความเปนจริง)  

รายการ งบประมาณ 2564 

(บาท) 

-  คาไฟฟา 1,250,000 

-  คาน้ําประปา 100,000 

-  คาโทรศัพท 40,000 

-  คาไปรษณียและขนสง 70,000 

-  คาจางเหมาบริการท่ัวไป 200,000 

-  คาจางเหมาถายเอกสารสํานักงาน 50,000 

-  คาวัสดุสํานักงาน 600,000 

-  คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง 250,000 

-  คาซอมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 100,000 

-  คาซอมแซมยานพาหนะ 70,000 

-  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 189,600 

-  คาจางพนักงานทําความสะอาด (3) และลูกจางเหมาบริการ (1)  680,000 

-  คาใชจายในการประชุม 700,000 

รวมท้ังส้ิน 4,300,000 
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2. งบประมาณตามภาระงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน 700,000  บาท 

2.1. จําแนกตามกลยุทธ   จํานวน 28  โครงการ 

 ท่ี ช่ือโครงการ 

จํานวน/แหลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สพป.ขอนแกน 

เขต 5 
อ่ืน(ระบุ) 

กลยุทธท่ี 1 เพ่ิมโอกาสและความเทาเทียมทางการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลแพลตฟอรม OBEC 

Content Center และ VDO You Tube  ใน

การจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือสงเสริม

ทักษะของผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 

- การสงเสริมใหครู ใช และเผยแพร สื่อดิจิทัล

แพลตฟอรม OBEC Content Center  ในการจัดการ

เรียนการสอน  

   1. AT : ครูสรางและอัพโหลดเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส 

   2. CVS : ผูดูแลระบบตรวจสอบเน้ือหา

อิเล็กทรอนิกส 

   3. CMS : การบรหิารจดัการเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส 

   4. LCS : การใหบริการเน้ือหาอิเล็กทรอนิกส  

   5. CC : การใชงานเน้ือหาอิเล็กทรอนิกสของ

นักเรียน ผูปกครอง  ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ศึกษานิเทศก 

 - การจัดทําสื่อ VDO ชุดการสอนประกอบสื่อและ

แผนการสอนของครูเพ่ือสงเสริมการเรยีนรูของผูเรียน

ผานระบบออนไลนและออฟไลน   

40,000 - กลุมนิเทศฯ 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ปฐมวัย ปงบประมาณ 2564 

- กิจกรรมพัฒนาการจัดประสบการณการเรยีนรูใน

ศตวรรษท่ี21หลักสูตรวิทยาการคาํนวณ ระดับปฐมวัย 

 - กิจกรรมโครงการบานวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย  

 - กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปการศึกษา 

2563  

 - กิจกรรมการจดัประสบการณการเรยีนรูมอนเตส- 

ซอรีและไฮสโคป 

40,000 - กลุมนิเทศฯ 

3. โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียนสูความเปน 170,000 1,800,000 กลุมนิเทศฯ 
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 ท่ี ช่ือโครงการ 

จํานวน/แหลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สพป.ขอนแกน 

เขต 5 
อ่ืน(ระบุ) 

เลิศดานศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ 

- การจัดการแขงขันงานศิลปหตัถกรรมนักเรียนระดับ

ศูนยเครือขาย 

  - การจัดการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  - คายพัฒนาศักยภาพนักเรียนมุงสูเหรียญทองระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  - การเขารวมการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  - งานเกียรตยิศเราสรางเองได 

(อบจ.

ขอนแกน) 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 

ปงบประมาณ 2564 

 - กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรผูปฏิบัติงานใน

โรงเรียนจัดการเรยีนรวม 

 - กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรวม 

  - กิจกรรมจัดซื้อสื่อสําหรับโรงเรยีนจัดการเรียนรวม 

  - นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินโครงการ

พัฒนาคุณภาพจดัการเรียนรวม 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมนิเทศฯ 

 รวมงบประมาณ 250,000 -  

กลยุทธท่ี 2 ยกระดับคุณภาพผูเรียนใหมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

5. โครงการสงเสริมและพัฒนาตอยอดนวัตกรรม

พลิกโฉมการเรียนในศตวรรษท่ี 21  

(การประกวดนวัตกรรม) 

40,000 - กลุมนิเทศฯ 

6. โครงการนิเทศถึงใจ 

 - จุดเนนคณุภาพการศึกษา 

 - หองเรียนคณุภาพ 

 - ครูดีวิถีใหมวิถีคณุภาพ 

 - นิเทศแบบมสีวนรวม (ก.ต.ป.น.)  

 - เครือขายนิเทศ 

137,000 - กลุมนิเทศฯ 

7. โครงการพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย 20,000 - กลุมนิเทศฯ 
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 ท่ี ช่ือโครงการ 

จํานวน/แหลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สพป.ขอนแกน 

เขต 5 
อ่ืน(ระบุ) 

8. โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผูสอนภาษาอังกฤษ

สูผูเรียนใหเกิดทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 

21 (3R 8C) 

28,000 - กลุมนิเทศฯ 

9. โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ 

  -  ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET,  NT , 

RT ปการศึกษา 2564 

  - การพัฒนาเจาหนาท่ีนายทะเบียนในการใช

โปรแกรม School MIS  

- การพัฒนาทักษะคณิตศาสตรคิดเร็ว/จินตคณิต เพ่ือ

นําสูการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร  

50,000 - กลุมนิเทศฯ 

10. โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 - การสอน Active Learning กลุมสาระวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ป.3 

  - การจัดการเรียนการสอนสะเตม็ศึกษา (STEM 

Education) ป. 6   
- การพัฒนาศักยภาพครผููสอนเพ่ือสรางทักษะ

วิทยาศาสตรแกผูเรียน   

 - การจดัการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิดแบบ

มีเหตุผลและเปนข้ันเปนตอน ม. 1-3   

 - บานนักวิทยาศาสตรนอย ระดบัประถมศึกษา  

50,000 - กลุมนิเทศฯ 

11. โครงการประเมินผลนักเรียนรวมกับนานาชาติ 

PISA ปการศึกษา 2564 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมนิเทศฯ 

12. โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตเพ่ือรับมือกับภัย

คุกคามรูปแบบตางๆ ผานกิจกรรม To be 

number one และกิจกรรมสภานักเรียน 

ประจาํป 2564 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมสงเสริมฯ 

13. โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงสูสถานศึกษา และพัฒนาสถานศึกษา

พอเพียงใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษา (ศรร.) 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมนิเทศฯ 
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 ท่ี ช่ือโครงการ 

จํานวน/แหลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สพป.ขอนแกน 

เขต 5 
อ่ืน(ระบุ) 

14. โครงการการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

ภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 - พัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

  - จัดทําคูมือระบบการประกันคณุภาพภายใน 

  - จัดทําสื่อการเรยีนรูออนไลนผานเว็บไซต 

  - นิเทศ  ติดตาม 

  - สังเคราะห SAR ระดับเขตพ้ืนท่ี 

  - สรุปรายงานผลการดําเนินงาน/เผยแพร

ประชาสมัพันธ 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมนิเทศฯ 

15. โครงการพัฒนาการเรียนรูท้ังระบบและการ

เตรียมผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 

 - กิจกรรมพัฒนาหลักสตูรทองถ่ิน 

 - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิดวยกระบวนการ PLC 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมนิเทศฯ 

 รวมงบประมาณ 325,000 -  

กลยุทธท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

16. โครงการประชุมชี้แจงการขอมีและเลื่อนวิทย

ฐานะ ตําแหนงครู ตามหลักเกณฑ ว 21/2560  

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมบริหารงาน

บุคคล 

17. โครงการพัฒนาครูผูชวยสูครูมืออาชีพ  

 - กิจกรรมปฐมนิเทศครผููชวย 

 - กิจกรรมประเมินครูผูชวย 

100,000 - กลุมบริหารงาน

บุคคล 

18. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกยอง

เชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 - การจัดกิจกรรมเกษียณอายรุาชการ 

 - การประเมิน ประกวดผลงานขาราชการคร ู

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมพัฒนาครูฯ 

19. โครงการเสริมสรางพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา  

 - ประชุมผูบริหารสถานศึกษา  

 - ประชุมประธานศูนยเครือขาย 

 - ประชุมทางไกล พุธเชา ขาว สพฐ. 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมอํานวยการ 
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 ท่ี ช่ือโครงการ 

จํานวน/แหลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สพป.ขอนแกน 

เขต 5 
อ่ืน(ระบุ) 

 รวมงบประมาณ 100,000 -  

กลยุทธท่ี 4 บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

20. โครงการสรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม       

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมนิเทศฯ +  

กลุมกฎหมายและคดี 

21. โครงการพัฒนาวินัย และคุณธรรม จริยธรรม

ผูบริหาร ขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 

- สรางเครือขายบุคลากรเพ่ือเปนคระกรรมการสืบสวน

ขอเท็จจริง และคณะกรรมการสวบสวนวินัย 

  - กิจกรรมอบรมการพัฒนาวินัยและคณุธรรม 

จริยธรรมสําหรับผูบรหิาร ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

5,000 - กลุมกฎหมายและคดี 

22. โครงการคลินิกเพ่ิมศักยภาพองคความรู และให

คําปรึกษาแนะนํา การปฏิบัติงานดานการเงิน

บัญชี พัสดุ สถานศึกษา  

 - กิจกรรมใหคําปรึกษา แนะนํา แกสถานศึกษา 

 - การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

20,000 - หนวยตรวจสอบ

ภายใน 

23.. โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมนิเทศฯ 

24. โครงการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาทางไกล 

การผลิตสื่อดิจิตอลและประชาสัมพันธ

การศึกษา 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมสงเสริม

การศึกษาทางไกลฯ 

25. โครงการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมอํานวยการ 

26. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและวัน

สําคัญ 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมอํานวยการ 

27. โครงการพัฒนาปรับปรุง ภูมิทัศน สิ่งแวดลอม 

สพป.ขอนแกน เขต 5 ( Green Office) 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมอํานวยการ 

29 

 



 ท่ี ช่ือโครงการ 

จํานวน/แหลงงบประมาณ 

ผูรับผิดชอบ 
สพป.ขอนแกน 

เขต 5 
อ่ืน(ระบุ) 

28. โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยเพ่ือองคกร

คุณภาพ 

- รอ สพฐ.

จัดสรร 

กลุมอํานวยการ 

 รวมงบประมาณ 25,000 -  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 700,000 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 



สวนท่ี 5 

การบริหารแผนสูการปฏิบัติ 

1.  การนําแผนสูการปฏิบัติ 

 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 5 เปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือสงมอบผลผลิตการใหบริการการศึกษาท่ีเชื่อมโยง

นโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 จึงกําหนดปจจัยความสําเร็จและ

กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ   

 ดําเนินการกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือขับเคลื่อน 

การดําเนินงานตามภารกิจ พันธกิจ กลยุทธ จุดเนน ใหสอดคลองกับนโยบายในระดับชาติ กระทรวง สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยไดดําเนินการดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีจัดทํา 

โครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีกลุม /กลุมงาน เปนผูรับผิดชอบโครงการดําเนินงาน 

2. แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ 

ใหงบประมาณดําเนินการพัฒนาการศึกษาในความรับผิดชอบคุมคา และท่ัวถึงทุกผลผลิต 

3. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน  เพ่ือใหความเห็นชอบ และนําแผนสูการปฏิบัติ 

 

2. ปจจัยความสําเร็จ 

 1. ผูบริหารการศึกษาทุกระดับใหความสําคัญในการบริหารจัดการ โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 

และการทํางานแบบมีสวนรวมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลุตาม 

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 2. หนวยงานท่ีเก่ียวของสงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 

อยางเปนระบบ 

 3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบริหารงานบุคคลอยางชัดเจน 

 4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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3. กระบวนการนําแผนสูการปฏิบัติ 

 1. สื่อสารทิศทางองคกรท้ังวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค จุดเนนการพัฒนา และเปาหมาย 

การใหบริการหนวยงาน ใหบุคลากรทุกระดับรับรูและเขาใจตรงกันอยางท่ัวถึง 

 2. จัดโครงสราง กระบวนการทํางานและมอบหมายผูรับผิดชอบปฏิบัติงาน ท้ังเจาภาพหลัก 

เจาภาพรอง และผูสนับสนุน พรอมกําหนดบทบาทความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

 3. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปจจุบัน และเปาหมายตามนโยบาย เพ่ือกําหนดกลยุทธและจัดทํา 

แผนปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายวัตถุประสงค 

 4. ดําเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนด 

 5. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือใหการนํากลยุทธสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมโดย 

ติดตามความกาวหนาประจําป การประเมินผลระยะครึ่งป และการประเมินผลเม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 

 6. สรางกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป         

สูสาธารณชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ท้ังนี้การบริหารงบประมาณใหคํานึงถึงความคุมคา คุมทุน ประหยัด และเกิดประโยชนตอผูเรียน 

สูงสุด สอดคลองกับกลยุทธ จุดเนนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการดําเนินงาน 

ถูกตองตามวัตถุประสงคของงบประมาณและระเบียบวิธีการบริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง 

 

4.  การรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 กําหนดกรอบและแนวทางใชในการ

บริหารจัดการศึกษาโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกงบประมาณตาม            

กลุมท่ีรับผิดชอบ  การรายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกข้ันตอน  ท้ังกอนดําเนินการ ระหวางดําเนินการ 

และเม่ือสิ้นสุดงาน/โครงการ โดยใหผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ

ประจําป พ.ศ. 2564 รายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปน 3 ระยะ ไดแก  

 ระยะท่ี 1 รอบ 6 เดือน  

 ระยะท่ี 2  รอบ 9 เดือน  

 ระยะท่ี 3 รอบ 12 เดือน 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน  เขต 5 กําหนดแบบรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 รายละเอียดของโครงการ 

  1. เปาหมาย 

  2. วัตถุประสงค 

  3. ความสอดคลอง 
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 สวนท่ี 2 การดําเนินงาน และผลการดําเนินงานโครงการ 

  1. การดําเนินการโครงการ / กิจกรรม 

  2. การเบิกจายงบประมาณ 

  3. สถานท่ีดําเนินการ 

  4. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

  5. สรุปปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 สวนท่ี 3 ภาพกิจกรรม   
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏบัิติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ครั้งท่ี  1  สิ้นสุด  31  มีนาคม  2564 

 ครั้งท่ี  2  สิ้นสุด  30  มิถุนายน  2564 

 ครั้งท่ี  3  สิ้นสุด  30  กันยายน  2564 

 

สวนท่ี  1  รายละเอียดของโครงการ 

ช่ือโครงการ  ...................................................................................................................................................... 

กิจกรรมหลัก  ...................................................................................................................................................... 

ผูรับผิดชอบโครงการ  1. .................................................................................................................................... 

  2. ................................................................................................................................... 

 

1.  วัถุประสงค (เปนไปตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการ) 

1. .................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

2.  เปาหมาย (เปนไปตามท่ีระบุในแผนปฏิบัติการ) 

เชิงปริมาณ .................................................................................................................... 

เชิงคุณภาพ .................................................................................................................... 

3.  ความสอดคลอง 

3.1  สอดคลองกับนโยบายของ สพฐ. 

 นโยบายท่ี 1 

 นโยบายท่ี 2 

 นโยบายท่ี 3 

 นโยบายท่ี 4 

 นโยบายท่ี 5 

 นโยบายท่ี 6 

3.2  สอดคลองกับมาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 มาตรฐานท่ี 1  การบริหารจัดการองคการสูความเปนเลิศ  ตัวบงชี้ท่ี ................... 

 มาตรฐานท่ี 2  การบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  ตัวบงชี้ท่ี .................... 

 มาตรฐานท่ี 3  ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

     ตัวบงชี้ท่ี .................... 
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สวนท่ี  2  การดําเนินงาน  และผลการดําเนินงานโครงการ 

4.  การดําเนินการโครงการ / กิจกรรม (เปนไปตามท่ีระบุไวในแผนปฏิบัติการ) 

4.1  ผลการดําเนินการโครงการ / กิจกรรม  

ท่ี กิจกรรมท่ีไดดําเนินการ เปาหมาย ผลการดําเนินการ 

แผน ผล 

1.     

2.     

 กิจกรรมท่ียังไมไดดําเนินการในรอบนี้ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 มี  คือ  กิจกรรม 

 ไมมี 

4.2  ความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด รายละเอียด คาเปาหมาย ผลเปาหมาย 

บรรลุตามเปาหมาย ไมบรรลุตามเปาหมาย 

ผลผลิต     

ผลลัพธ     

     

5.  การเบิกจายงบประมาณ  (จากโครงการ) 

5.1  งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ  .............................................................. บาท 

5.2  งบประมาณท่ีจายจริง     ................................................................ บาท 

5.3  งบประมาณท่ีเหลือจาย   ................................................................ บาท 

6.  สถานท่ีดําเนินการ  .................................................................................................................. 

7.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  ............................................................................................................ 

8.  สรุปปญหา  อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

8.1  ปญหา  อุปสรรคจากการดําเนินงานโครงการ 

 1.  ................................................................................................................................ 

 2.  ................................................................................................................................ 

8.2  ขอเสนอแนะ 

 1.  ................................................................................................................................ 

 2.  ................................................................................................................................   
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สวนท่ี  3  ภาพกิจกรรม 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ  .................................................................  ผูรายงาน 

      (.....................................................................) 

ตําแหนง  .............................................................. 

รายงานขอมูล  ณ  วันท่ี ........................................ 
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ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









                                         
                                 
 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5 
ที ่  ๕๖๐/ 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
------------------------------------------------- 

 

ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5   จะด าเนินการกลั่นกรองและจัดท า
แผนปฏิบัติการ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาของ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย   จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๗  แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    พ.ศ. ๒๕๔๖                

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564   

มีรายละเอียดดังนี้  

1.  นายยงยุทธ  พรหมแก้ว ผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5   ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสุระพล  สอนเสนา รองผู้อ านวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5  รองประธานคณะกรรมการ
3. นายสุขสันต์  คุ้มบัว   รองผู้อ านวยการ  สพป.ขอนแก่น เขต 5  คณะกรรมการ 
4. นายทองสุก  เกลี้ยงพร้อม รองผู้อ านวยการ  สพป.ขอนแก่น เขต 5  คณะกรรมการ
5. นางผ่องพันธ์  แพงบุดดี ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ  คณะกรรมการ
6. นายจีรมิตร  แสงเดือน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  คณะกรรมการ
7. นายจิตวัต  แก้วทองค า ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  คณะกรรมการ
8. นางสาวเจริญศรี  สิงห์ขวา ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการ
9. นางธนิภา  พันธ์ศรี ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน   คณะกรรมการ
10. นายปองคุณ  ปราบพยัคฆ์    นักวิชาการศึกษาช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการ
11. นางสาวโชติกา  สุขศรีสง่า   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ คณะกรรมการ 

 
2 /1๒. นางธรรญรัชน.์.. 

ส ำเนำคู่ฉบับ 

 



๒ 
 

 
 

12. นางธรรญรัชน์  ทะคง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่  
  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ  คณะกรรมการ 
13. นายภานุมาศ  บ้านเหล่า   นิติกรช านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่ 
  ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะกรรมการ 
14.  นางกนกกาญจน์  ขุนบ ารุง   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการและเลขานุการ 
๑๕.  นางสาวนวพร  เอกตะคุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   คณะท างานและผู้ช่วย 
  เลขานุการ 

                     มีหน้าที ่ ให้กลั่นกรองแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ 
 
                   ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ  รับผิดชอบเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                       สั่ง ณ  วันที่   ๑๘   พฤศจิกายน  พ.ศ.2563 
 
 
 
 

(นายยงยุทธ  พรหมแก้ว) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 

 

.............................................พิมพ ์
.............................................ทำน 
...........................................ตรวจ 
................................รอง ผอ.เขต 
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