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ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นหน่วยงำนท่ีมีภำรกิจหลัก            

ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนท่ีเป็นส่วนเช่ือม และส่งต่อนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำจำกรัฐบำล 

กระทรวงศึกษำธิกำร และส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ไปสู่สถำนศึกษำเพ่ือพฒันำผูเ้รียนให้

เกิดคุณภำพตำมเจตนำรมณ์ของกำรจดักำร ศึกษำขั้นพ้ืนฐำนท่ีรัฐบำล และสงัคมมุ่งหวงั 

  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 จดัท ำข้ึนเพ่ือใหท้รำบถึงผลกำรด ำเนินงำนท่ีทุกหน่วยงำนในสังกดัส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 ร่วมกนัผลกัดนัและด ำเนินงำนจนเป็นผลส ำเร็จและมุ่งหวงัท่ีจะให้เกิด

ประโยชน์ในกำรน ำขอ้มูลไปพฒันำงำนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน  

                 ขอขอบคุณ  คณะท ำงำนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่ำน ท่ีได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  ท ำให้

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด  เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ               

พ.ศ. 2563  เสร็จสมบูรณ์ และหวงัเป็นอยำ่งยิ่งว่ำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบบัน้ี คงเป็นประโยชน์เก่ียวกบั

กำรจดักำรศึกษำในโอกำสต่อไป   

 

  

                             

       ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ร้อยเอด็ เขต 1 
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 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎำคม 2546 ตำม

พระรำชบญัญติัระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 มำตรำ 36 และ 37  เพื่อใหก้ำร

ปฏิรูประบบบริหำรและกำรจดักำรศึกษำบรรลุผลตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

พ.ศ.2540 และพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 

รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงศึกษำธิกำร ไดอ้อกประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เร่ืองก ำหนดเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

ลงวนัท่ี 30 ตุลำคม 2545 ก ำหนดใหมี้เขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำทัว่ประเทศ 175 เขต และเพ่ิมเติมเป็น 185 เขต  

ต่อมำกระทรวง ศึกษำธิกำร ไดป้ระกำศก ำหนดเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำเป็นเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 

จ ำนวน 183 แห่ง และเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำจ ำนวน 42 แห่ง ซ่ึงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ  

เร่ือง กำรก ำหนดเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำและมธัยมศึกษำ ลงวนัท่ี 14 กนัยำยน 2553  ส่วนจงัหวดั

ร้อยเอด็ แบ่งเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเป็น 3 เขต ส ำหรับส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ร้อยเอด็ เขต 1 ประกอบดว้ยสถำนศึกษำท่ีตั้งอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีกำรปกครอง 7 อ  ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองร้อยเอด็ 

อ ำเภอจตุรพตัรพิมำน อ ำเภอธวชับุรี อ  ำเภอศรีสมเดจ็ อ ำเภอจงัหำร อ ำเภอเชียงขวญั และอ ำเภอทุ่งเขำ

หลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควำมเป็นมำ 
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             ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 ตั้งอยูท่ี่เลขท่ี 103/1  ถนนรณชยัชำญ
ยทุธ  ต ำบลในเมือง  อ  ำเภอเมืองร้อยเอด็   จงัหวดัร้อยเอด็  45000   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1   มเีขตบริการอยู่ทั้งหมด 7 อ าเภอ  คือ  
 1. อ าเภอเมืองร้อยเอด็    2. อ าเภอจตุรพกัตรพมิาน   
   3. อ าเภอธวชับุรี     4. อ าเภอศรีสมเด็จ   
  5. อ าเภอจังหาร                6. อ าเภอเชียงขวญั  
  7. อ าเภอทุ่งเขาหลวง   

ท่ีตั้ง 

เขตบริกำร 
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ตำมพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ

ประกำศ กระทรวงศึกษำธิกำร เร่ือง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำ พ.ศ. 2553 ขอ้ 3 ใหส้ ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

 1. จดัท ำนโยบำย แผนพฒันำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย 

มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพฒันำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และควำมตอ้งกำรของทอ้งถ่ิน 

  2. วิเครำะห์กำรจดัตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถำนศึกษำ และหน่วยงำนในเขตพ้ืนท่ี

กำรศึกษำ และแจง้จดัสรรงบประมำณท่ีไดรั้บใหห้น่วยงำนขำ้งตน้รับทรำบ รวมทั้งก ำกบั ตรวจสอบ ติดตำมกำร

ใชจ่้ำยงบประมำณของหน่วยงำนดงักล่ำว   

  3. ประสำน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันำหลกัสูตรร่วมกบัสถำนศึกษำในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 4. ก ำกบั ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 5. ศึกษำ วเิครำะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูลสำรสนเทศดำ้นกำรศึกษำในพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 6. ประสำนกำรระดมทรัพยำกรดำ้นต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนบัสนุน กำรจดั

และพฒันำกำรศึกษำในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 7. จดัระบบประกนัคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 8. ประสำน ส่งเสริม สนบัสนุน กำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวชิำชีพ สถำบนัศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบนัอ่ืนท่ี

จดักำรศึกษำรูปแบบท่ีหลำกหลำยในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 9. ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนบัสนุนกำรวจิยัและพฒันำกำรศึกษำในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

 10. ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินกำรของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนดำ้นกำรศึกษำ 

 11. ประสำนกำรปฏิบติัรำชกำรทัว่ไปกบัองคก์รหรือหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐำนะส ำนกังำนผูแ้ทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ 

    อ  ำนำจหนำ้ท่ี 
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 12. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบักิจกำรภำยในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำท่ีมิไดร้ะบุเป็นหนำ้ท่ีของหน่วยงำน

ใดโดยเฉพำะ หรือปฏิบติังำนอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมำย 

 

 

 

 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 เป็นหน่วยงำนท่ีอยูภ่ำยใตก้ำรก ำกบั

ดูแลของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  มีหนำ้ท่ีด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมประกำศ

กระทรวงศึกษำธิกำร  เร่ืองกำรแบ่งส่วนรำชกำรในส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ พ.ศ. 2553  

โดยแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ี แบ่งเป็น 9 กลุ่มงำน  และ 1 หน่วย ดงัน้ี 

    1. กลุ่มอ ำนวยกำร 
    2. กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์
    3. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
    4. กลุ่มนโยบำยและแผน 
    5. กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 
    6. กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 
                      7. กลุ่มพฒันำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                     8. กลุ่งส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร (DLCT) 
                     9. กลุ่มกฎหมำยและคดี 
    10. หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     โครงสร้ำงกำรบริหำร                   

บริหำร 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ผู้อ านวยการ 
สพป.รอ. 1 

 

  กลุ่มบริหารงานบคุคล

บุคคล 

  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

กลุ่มบริหารการเงนิและสินทรัพย์

สินทรัพย์ 

 
 

                              โครงสร้างบริหาร 
            ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำร้อยเอด็ เขต 1 
 

 

                               

ผู้อ ำนวยกำร สพป.รอ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการศึกษาธิการจงัหวัด             
             ร้อยเอ็ด (กศจ.) 

 

    กลุ่มอ านวยการ 

  กลุ่มนโยบายและแแผน กลุ่มนิเทศติดตามและ        
      ประเมินผละเมินผิะ

เมินผลประเมินผล 

กลุ่มกฏหมายและคด ี ผอ.กลุม่สง่เสรมิการศกึษาทางไกล
เทคโนลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

คณะกรรมการติดตาม 
 ตรวจสอบฯ (กศปน.) 

คณะอนุกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดร้อยเอ็ด (อกศจ.) 

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

รอง ผอ.สพป.รอ.1 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท าเนียบผู้บริหาร 
Executives 

 
 
 
 
 

นายสภุาพ วงษามาตย ์
ผู้อ านวยการ สพป.รอ.1 

 
นายประเสริฐ  วรสาร 
รองผู้อ านวยการ สพป.รอ.1 

 
นายสชุาต ิ พทุธลา 

รองผู้อ านวยการ สพป.รอ.1 

 
นายสภุชัย ปุริสาย 

รองผู้อ านวยการ สพป.รอ.1 

 
นายบญุถิน่ มหาสาโร 
รองผู้อ านวยการ สพป.รอ.1 

 
 
 
 
 

นางศริิวรรณ  พลเศษ 
รองผู้อ านวยการ สพป.รอ.1 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการกลุ่ม Group 

 
นายทศพล  ศรีษะภูมิ 

ผอ.กลุ่มอ านวยการ 

 
 

นายสรุชาต ิแสนประดิษฐ ์
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 

นายวชัรา  รัฐถาวร 
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและ 
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 
 
 
 

 

นายอภินันท์ สวาสด์ิพงษ์ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
นางสายพิณ ประดุจพงษ์

เพชร 
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์ 

 
นางเบญจพร สทุธปิระภา 

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
นายไกรศกัดิ ์ภูศรี 

ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
นายด าริ  จนัทรวภิาค 

ผอ.กลุมพัฒนาครูและ
บุคลากร 

 

 
 
 
 
 
นายสทิธศกัดิ ์ จนัทร์ศรี 
ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

 
 

นายสพุจน ์ บานไธสง 
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ ำนวนโรงเรียนในสงักดัจ ำแนกรำยอ ำเภอ 

ที่ อ าเภอ 
จ านวน
โรงเรียน 

โรงเรียนขยาย
โอกาสฯ 

โรงเรียน 
ขนาดเลก็ 

จ านวน
เครือข่าย
โรงเรียน 

โรงเรียน
ประชารัฐ 

จ านวน
นักเรียน 

1 เมืองร้อยเอด็ 50 17 34 5 4 11,297 
2 จตุรพกัตรพิมำน 49 14 30 4 7 5,119 
3 ธวชับุรี 41 11 32 4 4 3,439 
4 ศรีสมเดจ็ 22 6 15 2 3 1,771 
5 จงัหำร 30 7 26 3 3 2,292 
6 เชียงขวญั 20 4 16 2 2 1,548 
7 ทุ่งเขำหลวง 18 4 15 2 2 1,151 

รวมทั้งส้ิน 230 63 168 22 25 26,617 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลเชิงปริมำณ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ตารางที่ 2  แสดงจ ำนวนนกัเรียนแยกรำยชั้น เพศ หอ้งเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดบัช้ัน 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญงิ รวม 

อนุบำล 1(3ขวบ) 82 69 151 16 
อนุบำล 2 1,255 1,143 2,398 226 
อนุบำล 3 1,280 1,297 2,577 231 
ประถมศึกษำปีท่ี 1 1,441 1,443 2,884 240 
ประถมศึกษำปีท่ี 2 1,622 1,581 3,203 247 
ประถมศึกษำปีท่ี 3 1,692 1,570 3,262 245 
ประถมศึกษำปีท่ี 4 1,565 1,404 2,969 246 

ประถมศึกษำปีท่ี 5 1,616 1,454 3,070 249 
ประถมศึกษำปีท่ี 6 1,625 1,495 3,120 246 
มธัยมศึกษำปีท่ี 1 533 434 967 63 
มธัยมศึกษำปีท่ี 2 588 451 1,039 64 
มธัยมศึกษำปีท่ี 3 530 447 977 66 

รวมทุกระดบั 13,829 12,788 26,617 2,139 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 
 

  แผนภูมิเปรียบเทียบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2562 ระดบั สพป.รอ.1, สพฐ. และระดบัประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2562  

 
 
   
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลเชิงคุณภำพ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดบัชำติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2562   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบกำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำน (RT) 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
ทิศทางการพฒันาการศึกษา 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
         

ภำยในปี 2566 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ  พัฒนำระบบบริหำร

จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  เพิ่มทักษะและค่ำนิยมของบุคลำกร

ภำยใต้ควำมร่วมมือของทุกภำคส่วน  สู่มำตรฐำนระดับสำกล 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
    

1. ระดบัผลกำรประเมินบริหำรจดักำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 

และสถำนศึกษำทุกแห่ง  ตำมมำตรฐำนองคก์รและตำมมำตรฐำนสำกล 

2. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูบ้รับบริกำรท่ีมีควำมพึงพอใจต่อส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 และสถำนศึกษำทุกแห่งในสงักดั 

3. ผู ้เรียนทุคนทุกระดับมีควำมรู้  คุณลักษณะและสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรและทักษะใน

ศตรวรรษท่ี 21 

4. นักเรียนทุกระดบัมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนจำกกำรทดสอบระดบัชำติสูงกว่ำระดับ สพฐ. และ

ระดบัประเทศทุกกลุ่มสำระ 

5. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคนมีศกัยภำพ  ทกัษะและค่ำนิยมร่วมในกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้ 

6. ร้อยละของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและทักษะในกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ 

7. ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 และสถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบควบคุม  

ก ำกบั ติดตำมกำรบริหำรจดักำรใหมี้ประสิทธิภำพ  โปร่งใส  ยติุธรรม  ตำมหลกั ธรรมำภิบำล 

8. ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 และสถำนศึกษำทุกแห่งน ำนวตักรรมและ

เทคโนโลยดิีจิทลัมำใชใ้นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรอยำ่งเป็นระบบ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

   

         
1. ดำ้นกำรจดักำรศึกษำเพ่ือควำมมัน่คงของมนุษยแ์ละของชำติ 

2. ดำ้นกำรจดักำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศ 

3. ดำ้นกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพทรัพยำกรมนุษย ์

4. ดำ้นกำรสร้ำงโอกำสในกำรเขำ้ถึงบริกำรจดักำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ  มีมำตรฐำนและลดควำมเหล่ือมล ้ำ

ทำงกำรศึกษำ 

5. ดำ้นกำรจดักำรศึกษำเพ่ือพฒันำคุณภำพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

6. ดำ้นกำรปรับดุลและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 

         
 ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 มีกำรด ำเนินงำน 6 ผลผลิต  คือ 

1. ผูจ้บกำรศึกษำระดบัก่อนประถมศึกษำ 

2. ผูจ้บกำรศึกษำภำคบงัคบั 

3. ผูบ้กำรศึกษำระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ 

4. เดก็พิกำรเรียนร่วมไดรั้บกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและพฒันำสมรรถภำพ 

5. เดก็ดอ้ยโอกำสทำงกำรศึกษำไดรั้บกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

6. ผูท่ี้มีควำมสำมำรถพิเศษไดรั้บกำรพฒันำศกัยภำพ 

โดยมีหน่วยก ำกบั ประสำน  ส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ร้อยเอ็ด เขต 1 ซ่ึงมีสถำนศึกษำในสังกดั  230  แห่ง  เป็นหน่วยปฏิบติักำรกำรจดักำรศึกษำ  เพ่ือให้ภำรกิจ

ดงักล่ำวสำมำรถตอบสนองสภำพปัญหำควำมตอ้งกำรของส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ 

เขต 1 นโยบำยส ำนกังำนศึกษำธิกำรจงัหวดั  นโยบำยส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  นโยบำย

กระทรวงศึกษำธิกำร  รองรับกำรขบัเคล่ือนนโยบำยรัฐบำล  และยทุธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 3   
ผลการด าเนินงาน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 
 
 
 
                                   เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา  
                                         (โครงการโรงเรียนสุจริต)                      
งบประมาณ    ▷ 310,000 บำท 

หน่วยงานรับผดิชอบ  ▷  กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  ▷ นำงยภุำพิน  ทึนหำร 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
      ด้านผลผลติ (Outputs) 

     1. เพื่อใหผู้บ้ริหำรหรือครู มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน

สถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
     2.  เพื่อใหโ้รงเรียนน ำหลกัสูตรตำ้นทุจริตศึกษำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

     3. เพื่อใหค้รูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลกัสูตรตำ้นทุจริตศึกษำ 

      ดำ้นผลลพัธ์ (Outcomes) 

     1. ผูบ้ริหำรหรือครู มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน

สถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
     2. โรงเรียนน ำหลกัสูตรตำ้นทุจริตศึกษำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

     3. ครูจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมหลกัสูตรตำ้นทุจริตศึกษำ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
ผลผลติ (Output) (ปริมาณงาน ช้ือ/จ้างอะไร เท่าไหร่) 

  ดำ้นปริมำณ 

      1. ผูบ้ริหำรและครู ร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมำภิบำล

ในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
     2.  โรงเรียนทุกโรงเรียนน ำหลกัสูตรตำ้นทุจริตศึกษำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน 

ดำ้นคุณภำพ 

  ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำม   

                         มั่นคงของมนุษย์และของชำติ 

 

  โครงการ ที่ 1  
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

   ผูบ้ริหำรและครู มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน

สถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนน ำหลกัสูตรตำ้นทุจริตศึกษำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน นกัเรียน
มีพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินชีวิต 

ผลลพัธ์ (Outcome)) 

    ผูบ้ริหำรและครู ร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและ  ธรรมำภิ

บำลในสถำนศึกษำ (โครงกำรโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนน ำหลกัสูตรตำ้นทุจริตศึกษำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินชีวิต 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 ผูบ้ริหำรและครู มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ 
(โครงกำรโรงเรียนสุจริต) โรงเรียนน ำหลกัสูตรตำ้นทุจริตศึกษำไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน นกัเรียนมีพฤติกรรม
ท่ีมีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินชีวิต 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
 งบประมำณมำชำ้  กิจกรรมยอ่ยไม่ไดด้ ำเนินกำรเบิกจ่ำยไม่ทนั 
 

แนวทางแก้ไข 
 กิจกรรมท่ีสำมำรถด ำเนินกำรไดก่้อนควรด ำเนินกำรก่อน และท ำกำรเบิกจ่ำยเงินแต่เน่ินๆ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศึกษา 
                                              ประจ าปีงบประมาณ  2563 (กจิกรรมส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุจริต 
                                               และกจิกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
                                               ของสถานศึกษาและส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563) 
 

งบประมาณจัดสรร   ▷  150,000  บาท 

หน่วยงานรับผดิชอบ   ▷  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   ▷ นางยุภาพนิ  ทนึหาร 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
      ด้านผลผลติ (Outputs) 

      เพื่อใหบุ้คลำกรของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 มีควำมเขำ้ใจเพิ่มกำรรับรู้ และ

เพิ่มควำมรู้ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส  

      ด้านผลลพัธ์ (Outcomes) 

      ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเพิ่มสูงข้ึน ไม่

ต ่ากว่าร้อยละ 85 
 

เป้าหมายของโครงการ 

ผลผลติ (Output)  

  ดำ้นปริมำณ 

  ร้อยละ 80 ของบุคลำกรของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1  มีควำมเขำ้ใจ  

เพิ่มกำรรับรู้ และเพิ่มควำมรู้ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส 

    ดำ้นคุณภำพ 

   ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 เป็นส ำนกังำนเขตพื้นท่ีคุณธรรมและควำม

โปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 

ผลลพัธ์ (Outcome) (ประโยชน์ท่ีไดรั้บ/จ ำนวนผูรั้บประโยชน์/จ  ำนวนพื้นท่ี/กลุ่ม/สมำชิก/กำรบริหำรจดักำร) 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเพิ่มสูงข้ึน  

ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 85 

 

 

    โครงการที่ 2  
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ผลการด าเนินงาน 
  

1. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเพิ่มกำรรับรู้ กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใส สำมำรถน ำควำมรู้ท่ี
ไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นกำรปฏิบติัหนำ้ท่ี 
 2. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม

เป้ำหมำย และสูงกวำ่เป้ำหมำย 
 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 

 ระบบกำรเผยแพร่ผลงำนยงัไม่ดีพอ กำรพฒันำเวปไซคย์งัคงตอ้งปรับปรุง 
 

แนวทางแก้ไข 

กำรพฒันำเวปไซคย์งัคงตอ้งปรับปรุง 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                         พฒันาการจดัการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
                                         และเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกบัศตวรรษที ่๒๑ ด้วยกระบวนการ PLC  
งบประมาณ  ▷ 13,000 บาท 

หน่วยงานรับผดิชอบ  ▷ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ▷ นางสาวสัมพนัธ์  เอกรักษา 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
1.  เพื่อพฒันำเทคนิค/ วิธีกำรจดักำรเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัศตวรรษท่ี ๒๑ สู่ระดบัหอ้งเรียน   

2.  เพื่อพฒันำส่ือ นวตักรรม เทคนิค/ วิธีกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีครอบคุลมดำ้นทกัษะ คุณลกัษณะ ควำมสำมำรถ 
ตำมบริบทของโรงเรียน โดยใชก้ระบวนกำร PLC 

 

เป้าหมายของโครงการ 
 ผลผลติ (Output  

 1. ครูในโรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจ ำนวน 7 โรง พฒันำเทคนิค/ วิธีกำรจดักำรเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบั 

ศตวรรษท่ี  21 สู่ระดบัหอ้งเรียน   

 2.  โรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจ ำนวน 7 โรง พฒันำส่ือ นวตักรรม เทคนิค/ วิธีกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีครอบ 

คลุมดำ้นทกัษะ คุณลกัษณะ ควำมสำมำรถ ตำมบริบทของโรงเรียน โดยใชก้ระบวนกำร PLC 

 ผลลพัธ์ (Outcome)  

 1. โรงเรียนทุกโรงเรียนในโครงกำรส่ือ นวตักรรม เทคนิค/ วิธีกำรจดักำรเรียนรู้ ท่ีสอดคลอ้งกบัศตวรรษ  

ท่ี 21 สู่ระดบัหอ้งเรียนท่ีครอบคุลมดำ้นทกัษะ คุณลกัษณะ ควำมสำมำรถ ตำมบริบทของโรงเรียน 

 2.  นกัเรียนทุกคนของโรงเรียนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรไดรั้บกำรพฒันำใหมี้คุณลกัษณะและทกัษะกำรเรียนรู้  

ท่ีจ  ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพ่ิม   

                              ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน        

                    ระดับประเทศ 

    โครงการที ่ 1 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ผลการด าเนินงาน 

    โรงเรียนในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด้ เขต 1 เขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำกำรจดักำร

เรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนและเตรียมผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบัศตวรรษ   ท่ี 21 ดว้ย

กระบวนกำร PLC  จ ำนวน 7 โรงเรียน ไดแ้ก่ 

      1. โรงเรียนบำ้นมะอึ   

2. โรงเรียนบำ้นขวำ้งใหญ่      

3. โรงเรียนบำ้นดอนแดง     

4. โรงเรียนบำ้นหนองแวงหนองหวัคน  

5. โรงเรียนชุมชนบำ้นเหล่ำลอ้     

6. โรงเรียนโสภโณประชำสรรค ์     

7. โรงเรียนหวันำงำมวิทยำ 

ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา ไดด้ ำเนินกำรดงัน้ี 

      1. วิเครำะห์สภำพปัญหำ ควำมจ ำเป็นและควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำคุณภำพผูเ้รียน โดยกำร พฒันำ

ควำมรู้ควำมเขำ้ใจของครูผูส้อนเด่ียวกบักำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเป็นกำรเตรียมผูเ้รียนสู่ศตวรรษท่ี 21 ดว้ยรูปแบบกำร 

จดักำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย อำทิ กำรจดักำรเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส ำคญั กำรจดักำรเรียนรู้ Active Learning  

      2. จดัท ำแผนงำน / โครงกำร เพื่อพฒันำครูผูส้อนใหมี้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจ ตลอดจนสำมำรถออกแบบ

กำรเรียนรู้ หรือสร้ำงนวตักรรมกำรจดักำรเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบักำรเรียนรู้ และลกัษณะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 

      3. จดัประชุมช้ีแจงผูบ้ริหำร เพื่อมอบนโยบำยในกำรด ำเนินงำน  

     4. จดัประชุม/ อบรมปฏิบติักำรใหค้รูผูส้อน ดว้ยหลกัสูตรท่ีหลำกหลำย เช่น กำรพฒันำหลกัสูตร

สถำนศึกษำ กำรออกแบบหน่วยกำรจดักำรเรียนรู้ Active Learning กำรวดัประเมินผลทกัษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นตน้  

     5. นิเทศ ก ำกบัติดตำม กำรจดักำรเรียนรู้ของครู  

      6. จดัประกวด คดัเลือกโรงเรียนท่ีมีนวตักรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีเป็นเลิศ  

      7. ยกยอ่ง มอบรำงวลั สร้ำงขวญัและก ำลงัใจ  

ระดับโรงเรียน  ไดด้ ำเนินกำรดงัน้ี 

     1. โรงเรียนโดยครู ผูบ้ริหำรและผูเ้ก่ียวขอ้ง ร่วมก ำหนดแผนงำนโครงกำรในพฒันำคุณภำพผูเ้รียน 

2. วิเครำะห์หลกัสูตร ออกแบบกำรจดักำรเรียนรู้ พฒันำส่ือนวตักรรมกำรเรียนกำรสอน 

    3. นิเทศก ำกบัติดตำม และรำยงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

     4. คดัเลือกผลงำนกำรสอน / นวตักรรมกำรจดักำรเรียนรู้เพื่อเขำ้ร่วมประกวด/ คดัเลือก  

    5. เผยแพร่ผลงำน / นวตักรรม 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

     นวตักรรมการยกระดับผลการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกบัศตวรรษที ่21 

ด้วยกระบวนการ PLC  ของโรงเรียนในโครงการ 7 โรงเรียน มีดังนี ้

      1.  กำรพฒันำกระเป๋ำผนงัออนไลน์ดว้ย Google Apps ตำมทฤษฎีกำรเรียนรู้โดยใชส้มองเป็นฐำน  เพื่อส่งเสริม

ทกัษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1-2 โรงเรียนบำ้นขวำ้งใหญ่    

     2.  พลิกโฉมสถำนศึกษำสู่กำรยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนดว้ยกำรพฒันำแบบองคร์วม STROM Model 

โรงเรียนบำ้นดอนแดง 

              3. นวตักรรมกำรจดักำรเรียนรู้โรงเรียนบำ้นมะอึ ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ (PLC) สู่กำรพฒันำคุณภำพ ดว้ย 

MAUE Leadership 

4. พฒันำกำรจดักำรเรียนรู้ทั้งระบบสู่กำรยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนและเตรียมผูเ้รียนใหส้อดคลอ้งกบั

ศตวรรษท่ี 21  ดว้ยระบบกำรจดักำรเรียนรู้แบบ Active Inquiry Learning and PLC in Backward Design โรงเรียน

หนองแวงหนองหวัคน 

5. กระบวนกำรบริหำรงำนในโรงเรียนโดยใช ้HUANANGAM HUANANGAM MODEL เพื่อขบัเคล่ือนกำร

จดักำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนทั้งระบบดว้ยกำรวจิยัในชั้นเรียน โรงเรียนหวันำงำมวิทยำ 

6. นวตักรรมรหสัผำ่นเขำ้หอ้งเรียน Password และคลงัขอ้สอบออนไลน์ โรงเรียนโสภโณประชำสรรค ์

7. รูปแบบกำรยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนภำษำองักฤษเพื่อกำรส่ือสำรตำมแนวทำงกำรเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) โดยใชแ้นวคิดกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson Study) โรงเรียนชุมชนบำ้นเหล่ำลอ้(พิมพคุ์รุรำษฎร์บ ำรุง) 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
     งบประมำณสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนมีจ ำนวนจ ำกดั ซ่ึงส่งผลต่อกำรพฒันำบุคลำกร และกำรนิเทศก ำกบั
ติดตำมอยำ่งต่อเน่ือง  และสร้ำงนวตักรรมท่ีเป็นช้ินงำน 

แนวทางแก้ไข 
     หน่วยงำนตน้สงักดั (สพฐ.) ควรจดัสรรงบประมำณสนบัสนุนใหเ้พียงพอเหมำะสมกบัควำมตอ้งกำรเพื่อยกระดบั
คุณภำพกำรด ำเนินงำนและขยำยผลสู่โรงเรียนในสงักดัใหม้ำกข้ึน 

ข้อคดิเห็นอ่ืนๆ  
1. งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกดัมำก ส่งผลต่อขวญัและก ำลงัใจในกำรด ำเนินงำนของผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำร 

2. เขตพื้นท่ีกำรศึกษำควรพจิำรณำสนบัสนุนงบประมำณเพิ่มเติม 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

  โครงการที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติออนไลน์ หลกัสูตรการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา      

                                         School MIS 
 

งบประมาณ                 ▷        -    บาท  

หน่วยงานรับผดิชอบ  ▷   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ               ▷  นางวลยัพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ และนายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 

        1.  เพื่อใหค้รูและผูเ้ก่ียวขอ้งมีกำรวดั-ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนสอดคลอ้งกบัสภำพกำรเรียนรู้ 

ในปัจจุบนั 

        2. เพื่อใหก้ำรจดัท ำขอ้มูลเก่ียวกบังำนทะเบียนวดัผลมีควำมเป็นระบบ ครอบคลุม มีควำมทนัสมยั และทนัต่อ 

กำรใชง้ำน 

        3. เพื่อใหก้ำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรออกเอกสำรเป็นไปอยำ่งถูกตอ้ง รวดเร็ว 

        4. เพื่อใหก้ำรบริกำรแก่ผูม้ำติดต่อขอเอกสำรเกิดควำมสะดวกและทนัเวลำท่ีก ำหนด  
 

เป้าหมายของโครงการ 
ผลผลติ (Output)  

  ครูโรงเรียนในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 โรงเรียน ละ 1 คน และ

ผูส้นใจไดร่้วมกิจกรรม 

ผลลพัธ์ (Outcome)  

    1. ขำ้รำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน 
 2. ผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรจดักำรศึกษำไดแ้ก่ สถำนศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 

ร้อยเอด็ เขต 1 มีขอ้มูลและสำรสนเทศ  ผลกำรจดักำรศึกษำดำ้นผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพื่อน ำไปสู่กำรพฒันำกำรจดั
กำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
     1. นกัเรียน  ผูป้กครอง  บุคลำกรและหน่วยงำนเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนสำธำรณชนมีควำมเช่ือมัน่ และพึงพอใจ

ในระบบกำรวดัผล ประเมินผลของโรงเรียน      

    2. โรงเรียน ส ำนกังำนเขตพื้นท่ี และหน่วยงำนตน้สงักดั สำมำรถน ำขอ้มูลสำรสนเทศดำ้นผลสมัฤทธ์ิและ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชป้ระโยชนใ์นกำรวำงแผนปรับปรุง พฒันำคุณภำพกำรศึกษำ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ข้อคดิเห็นอ่ืน ๆ  

 โครงกำรกำรอบรมเชิงปฏิบติัออนไลน์ หลกัสูตรกำรใชโ้ปรแกรมบริหำรสถำนศึกษำ SchoolMIS    จดัอบรม

ภำยใตส้ถำนกำรณ์โรคโควิด –19 ยงัคงมีกำรระบำดอยำ่งต่อเน่ือง มีผูติ้ดเช้ือและเสียชีวิตเพิ่มข้ึนทุกวนั กระทรวง

สำธำรณสุขขอควำมร่วมมือกบักระทรวงต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนั เฝ้ำระวงั ควบคุมไม่ใหเ้กิดกำร

แพร่ระบำดจนเขำ้สู่ระยะท่ี 3 (ปัจจุบนัไทยอยูใ่นระยะท่ี 2)  กำรอบรมออนไลน์โดยผำ่น กำรใชเ้ทคโนโลยแีละส่ือ

ออนไลน์  จึงเป็นรูปแบบท่ีสำมำรถขบัเคล่ือนโครงกำรได ้
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

                                                    การส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning  
                                                   Community)  เพ่ือพฒันาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  ระยะที ่2 

 

งบประมาณ  ▷  142,000 บาท 

หน่วยงานรับผดิชอบ  ▷ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ▷ นางสาวสัมพนัธ์  เอกรักษา  นางวลยัพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ  นางยุภาพนิ  ทึนหาร  
                                               และนายประสบชัย  ทนิบุตร 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
       1.  เพื่อส่งเสริมพฒันำโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  

        2. เพื่อสร้ำงและออกแบบระบบ/ รูปแบบ/ กลไกส่งเสริมพฒันำโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้   เพื่อพฒันำ

สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

        3. เพื่อพฒันำทีมพื้นท่ี (Area Team) ในกำรส่งเสริมพฒันำโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำสมรรถนะ

พลเมืองรุ่นใหม่ 

        4. เพื่อเสริมสร้ำงกำรพฒันำโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่   ดว้ย

กระบวนกำรเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลงั (Collaborative learning) และแนวทำงพฒันำโรงเรียนเป็นชุมชน แห่งกำร

เรียนรู้ 

       5. เพื่อพฒันำศกัยภำพครูในกำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
ผลผลติ (Output)   

      1. นกัเรียนไดรั้บกำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ทุกคน 

        2. ครูใชแ้นวคิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ในกำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ทุกคน 

        3. ครูสำมำรถพฒันำแผนกำรจดักำรเรียนรู้เพื่อพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ทุกคน 

         4. ผูบ้ริหำรโรงเรียนใชภ้ำวะผูน้ ำขบัเคล่ือนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ในกำรพฒันำสมรรถนะพลเมือง  รุ่นใหม่ 

ผลลพัธ์ (Outcome) 

    โรงเรียนน ำร่องสำมำรถเป็นตวัอยำ่ง เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้ำงแรงบนัดำลใจใหโ้รงเรียนอ่ืน ๆ ในพื้นท่ีได้

น ำแนวคิดและแนวทำงกำรพฒันำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ในกำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ไปประยกุตใ์ช ้    

 

 

โครงการที ่3 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ผลการด าเนินงาน 
           1. นกัเรียนมี soft skills ท่ีดีข้ึน อำทิ ทกัษะกำรท ำงำนกลุ่ม ทกัษะกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะกำรส่ือสำร 

รวมทั้งมีคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อกำรประกอบอำชีพและกำรเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของพื้นท่ี  

2. ครู ผูบ้ริหำรโรงเรียน และผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรพฒันำผูเ้รียนสร้ำงวฒันธรรมใหม่ในกำรเรียนรู้ร่วมกนัอยำ่ง

ต่อเน่ืองเพื่อสนบัสนุนกำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

3. โรงเรียนมีควำมสำมำรถในกำรปรับตวัเขำ้กบักำรเปล่ียนแปลงตอบสนองควำมตอ้งกำรของพื้นท่ีและ

สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

4. โรงเรียนต่ำง ๆ ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงของโรงเรียนตวัอยำ่งไดเ้รียนรู้ ไดแ้รงบนัดำลใจในกำรพฒันำโรงเรียน

เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้จำกโรงเรียนในโครงกำรน้ี เพื่อประยกุตก์ำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  รวมทั้งไดแ้นว

ทำงกำรปฏิบติัอยำ่งเป็นรูปธรรมในกำรลดควำมเหล่ือมล ้ำในกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

ข้อคดิเห็นอ่ืนๆ  
 ผลกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผูเ้ขำ้ร่วมกิจกรรมตำมโครงกำร SLC ของโรงเรียนน ำร่องสพป.ร้อยเอด็ เขต 

1  พบวำ่ ในภำพรวมอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด (x ̅ = 4.95) เม่ือพิจำรณำเป็นรำยดำ้น พบวำ่ ดำ้นควำมพึงพอใจ และ

ประโยชน์จำกกำรเขำ้ร่วมกิจกรรม มีระดบัควำมพึงพอใจอยูใ่นระดบัมำกท่ีสุด   (x ̅  = 5.00) รองลงมำไดแ้ก่ดำ้นเน้ือหำ 

ดำ้นกำรบริหำรจดักำร/สถำนท่ีกำรจดักิจกรรม และดำ้นวิทยำกรตำมล ำดบั 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

                                   การส่งเสริมโรงเรียนน าร่องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning  
                               Community)  เพ่ือพฒันาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
งบประมาณ     ▷  66,000 บำท  

หน่วยงานรับผดิชอบ  ▷  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ▷ นำงสำวสมัพนัธ์  เอกรักษำ นำงวลยัพร  อ่อนพฤกษภู์มิ  นำงยภุำพนิ  ทึนหำร   
       และนำยประสบชยั  ทินบุตร 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
        1.  เพื่อส่งเสริมพฒันำโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  

        2.  เพื่อสร้ำงและออกแบบระบบ/ รูปแบบ/ กลไกส่งเสริมพฒันำโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ เพื่อพฒันำ

สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

        3.  เพื่อพฒันำทีมพื้นท่ี (Area Team) ในกำรส่งเสริมพฒันำโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำสมรรถนะ

พลเมืองรุ่นใหม่ 

        4.  เพื่อเสริมสร้ำงกำรพฒันำโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้เพื่อพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  ดว้ย

กระบวนกำรเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลงั (Collaborative learning) และแนวทำงพฒันำโรงเรียนเป็นชุมชน แห่งกำร

เรียนรู้ 

       5.  เพื่อพฒันำศกัยภำพครูในกำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
ผลผลติ (Output)  

 1. นกัเรียนไดรั้บกำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ทุกคน 

2. ครูใชแ้นวคิดชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ในกำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ทุกคน 

3. ครูสำมำรถพฒันำแผนกำรจดักำรเรียนรู้เพื่อพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ทุกคน 

4. ผูบ้ริหำรโรงเรียนใชภ้ำวะผูน้ ำขบัเคล่ือนชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ในกำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

ผลลพัธ์ (Outcome  

    โรงเรียนน ำร่องสำมำรถเป็นตวัอยำ่ง เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้ำงแรงบนัดำลใจใหโ้รงเรียนอ่ืน ๆ   ในพื้นท่ีได้

น ำแนวคิดและแนวทำงกำรพฒันำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ในกำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ไปประยกุตใ์ช ้
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ผลการด าเนินงาน 
          1. นกัเรียนมี soft skills ท่ีดีข้ึน อำทิ ทกัษะกำรท ำงำนกลุ่ม ทกัษะกำรเรียนรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะกำรส่ือสำร รวมทั้ง

มีคุณลกัษณะท่ีเอ้ือต่อกำรประกอบอำชีพและกำรเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของพื้นท่ี  

 2. ครู ผูบ้ริหำรโรงเรียน และผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรพฒันำผูเ้รียนสร้ำงวฒันธรรมใหม่ในกำรเรียนรู้ร่วมกนัอยำ่ง

ต่อเน่ืองเพื่อสนบัสนุนกำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

 3. โรงเรียนมีควำมสำมำรถในกำรปรับตวัเขำ้กบักำรเปล่ียนแปลงตอบสนองควำมตอ้งกำรของพื้นท่ีและ

สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 

 4. โรงเรียนต่ำง ๆ ท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงของโรงเรียนตวัอยำ่งไดเ้รียนรู้ ไดแ้รงบนัดำลใจในกำรพฒันำโรงเรียน

เป็นชุมชนแห่งกำรเรียนรู้จำกโรงเรียนในโครงกำรน้ี เพื่อประยกุตก์ำรพฒันำสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่  รวมทั้งไดแ้นว

ทำงกำรปฏิบติัอยำ่งเป็นรูปธรรมในกำรลดควำมเหล่ือมล ้ำในกำรเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
1. ในกำรด ำเนินกำรในระยะแรก มีสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด  จึงท ำใหเ้กิดควำมไม่ต่อเน่ือง 

2. ในระยะแรก บุคลำกรในส ำนกังำนเขตพื้นท่ี มีควำมเขำ้ใจในกำรด ำเนินกำรค่อนขำ้งนอ้ย และไม่สำมำรถ

น ำไปสู่กำรปฏิบติัไดม้ำกนกั 

3. มีควำมล่ำชำ้ในกำรจดัสรรงบประมำณลงสู่โรงเรียน 

4. บุคลำกรในโรงเรียนบำงส่วนไม่เปิดรับและคำดวำ่เป็นภำระต่อตนเอง 
 

แนวทางแก้ไข 
    บุคลำกรผูด้  ำเนินงำนโครงกำรควรศึกษำบทบำทใหเ้ขำ้ใจและขยำยผลใกบุ้คลำกรใน เขตพื้นท่ีใหมี้ควำมเขำ้ใจ

มำกยิง่ข้ึน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

   โครงการที่ 5               พธีินับถอยหลงั (Countdown) สู่วนัการทดสอบระดบัชาต ิ“รวมพลงัพฒันา 

                                      ผลสัมฤทธ์ิ  พชิิตสู่ความเป็นหน่ึงของประเทศ”  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
 

งบประมาณจัดสรร  ▷  212,230  บาท 

หน่วยงานรับผดิชอบ  ▷  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ▷ นางวลยัพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ  นายเรืองศิลป์ เห็มชัยและนายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
         1. เพื่อเร่งรัดพฒันำกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนใหเ้ขม้ขน้ยิง่ข้ึน  ซ่ึงส่งผลต่อกำรยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของ

ผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 

2. เพื่อพฒันำควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนของผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑ กำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน  ชั้น

ประถมศึกษำปีท่ี ๓   กำรทดสอบ O-NET ของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 

๓  ของนกัเรียนทุกกลุ่มสำระท่ีมีกำรทดสอบ  

3. เพื่อประชำสมัพนัธ์และสร้ำงควำมตระหนกัในกำรยกระดบัผลสมัฤทธ์ิกำรจดักำรศึกษำของโรงเรียนใน
สงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต ๑ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
ผลผลติ (Output)   

   1.  ประธำนเครือข่ำยลงนำมในสัญญำขอ้ตกลง MOU ให้มีกำรร่วมแรงร่วมใจเตรียมควำมพร้อมของ

ผูเ้รียนและสร้ำงควำมตระหนกัของสถำนศึกษำในกำรทดสอบควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษำปี

ท่ี 1               กำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3   กำรทดสอบ O-NET  ของนักเรียนในระดบัชั้น

ประถมศึกษำปีท่ี 6 และนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี   ครบทุกเครือข่ำยโรงเรียน (ร้อยละ 100) 

   2.  โรงเรียนลงนำมในสัญญำขอ้ตกลง MOU ให้มีกำรร่วมแรงร่วมใจเตรียมควำมพร้อมของผูเ้รียนและ

สร้ำงควำมตระหนกัของสถำนศึกษำในกำรทดสอบควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนของผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1  ำร

ประเมินคุณภำพผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3   กำรทดสอบ O-NET ของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 และ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  ครบทุกโรงเรียน (ร้อยละ100)  

ผลลพัธ์ (Outcome 
1. สถำนศึกษำตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดักำรศึกษำเพื่อยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรศึกษำใหสู้งข้ึน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 2.  เกิดควำมร่วมมือในกำรพฒันำงำนแบบยัง่ยืนและต่อเน่ืองระหว่ำงผูบ้ริหำรกบัครูและส ำนกังำนเขต

พื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1  ทุกคน 

 3.  ผูเ้รียนมีผลกำรทดสอบควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนของผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 กำรประเมิน

คุณภำพผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3  กำรทดสอบ O-NET ของนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 และนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  สูงข้ึนจำกปีกำรศึกษำ 2561 ต ่ำกวำ่ร้อยละ3 
 

ผลการด าเนินงาน 
     สถำนศึกษำในสังกดัทุกแห่งสำมำรถยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในกำรทดสอบควำมสำมำรถดำ้นกำร

อ่ำนของผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 กำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3   กำรทดสอบ O-NET ของ

นักเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  และนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  ไดดี้และสถำนศึกษำในสังกดัทุกแห่ง

รับทรำบในกำรประชำสมัพนัธ์และมีควำมตระหนกั                       ในกำรยกระดบัผลสมัฤทธ์ิกำรจดักำรศึกษำ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

                                           การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน  O-NET  (Ordinary  
    National Educational Test)  เพ่ือวดัความรู้และความคดิของนักเรียน 
                                               ช้ันประถมศึกษาปีที่  6  และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562   

          ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต  1 
 

งบประมาณ  ▷  474,112  บาท  

หน่วยงานรับผดิชอบ ▷ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ▷ นางวลยัพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิ  นายเรืองศิลป์ เห็มชัย  และนายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 

วตัถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพื้นฐำน  O-NET (Ordinary National Educational Test) 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6 และชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3  ปีกำรศึกษำ 2562  ของโรงเรียนสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1  ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน กระบวนกำรวดัและประเมินผลระดบัชำติขั้นพื้นฐำน   

        2. เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใชเ้ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในกำรจบกำรศึกษำ  ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ            

ขั้นพื้นฐำน  พทุธศกัรำช  2551 

3. เพื่อน ำผลกำรทดสอบไปใชใ้นกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน 
 

เป้าหมายของโครงการ 
 ผลผลติ (Output)  

1.  ด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพื้นฐำน  O-NET (Ordinary National  Educational Test) 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  และชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  3  ปีกำรศึกษำ  2562 ของทุกโรงเรียนในสังกดัส ำนกังำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต  1 

2.นิเทศ  ตรวจเยี่ยม  ประเมินและรำยงำนผลกำรจดัสอบด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้น

พื้นฐำน  O-NET (Ordinary National Educational Test) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ปี

กำรศึกษำ 2562  ของทุกโรงเรียนในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 

3. วิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพื้นฐำน  O-NET (Ordinary National Educational 

Test) ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2562   และน ำผลกำรสอบไปใชใ้นกำร

พฒันำคุณภำพผูเ้รียนต่อไป 

 

 

   โครงการที่ 6 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ผลลพัธ์ (Outcome)  

 กำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพื้นฐำน  O-NET (Ordinary National Educational Test) 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖ และชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2   มีประสิทธิภำพเป็นไปตำม

มำตรฐำนกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติ  ไดผ้ลกำรสอบท่ีเท่ียงตรง  ยติุธรรม  ตรวจสอบได ้ สะทอ้นศกัยภำพ

และควำมสำมำรถของผูเ้รียนอยำ่งแทจ้ริง  มีกำรวิเครำะห์ผล  สรุปผลเพื่อจดัท ำเป็นสำรสนเทศและน ำผลไปใชใ้นกำร

พฒันำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
          กำรด ำเนินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพื้นฐำน  O-NET (Ordinary National Educational Test) 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6  และชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  ปีกำรศึกษำ  2562 มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมมำตรฐำน            

กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ  ได้ผลกำรสอบท่ีเท่ียงตรง  ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  สะทอ้นศกัยภำพและ

ควำมสำมำรถของผูเ้รียนอย่ำงแทจ้ริง  มีกำรวิเครำะห์ผล  สรุปผลเพื่อจดัท ำเป็นสำรสนเทศและน ำผลไปใชใ้นกำร

พฒันำคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

                                   การอบรมเชิงปฏิบัตอิอนไลน์ การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  ตามหลกัสูตร                     
                                     แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  พทุธศักราช 2551 
 

งบประมาณ   ▷  15,15470  บาท  
หน่วยงานที่รับผดิชอบ ▷  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบ    ▷  นางสาวสัมพนัธ์  เอกรักษา และคณะ 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อสร้ำงควำมเขำ้ใจ เร่ือง  กำรพฒันำและกำรบริหำรจดักำรหลกัสูตรสถำนศึกษำ โครงสร้ำง    เวลำเรียน   
กำรจดัท ำค  ำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ และกำรวดัและประเมินผลกำรเรียนรู้ ให้แก่ครูและบุคลำกรหลกัของ
โรงเรียนสู่กำรปฏิบติัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 2. เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์พฒันำหลกัสูตร  เพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจ มีควำมพร้อม สำมำรถ   น ำไปสู่
กำรปฏิบติัไดจ้ริงอยำ่งมีประสิทธิภำพ  ทนัเปิดภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2563 
 

เป้าหมายโครงการ 
เชิงปริมาณ   
 ครูวิชำกำรโรงเรียนในสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1                   ทุกโรงเรียน และ
ผูส้นใจเขำ้ร่วมกิจกรรม 
เชิงคุณภาพ 

    1.1  ผูเ้ขำ้อบรมสำมำรถน ำองคค์วำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำร
จดักำรหลกัสูตรสถำนศึกษำ กำรจดัท ำ/ออกแบบหลกัสูตรสถำนศึกษำ กำรจดัท ำค ำอธิบำยรำยวิชำ โครงสร้ำงรำยวิชำ  และ
เอกสำรประกอบหลกัสูตรได ้
     1.2  โรงเรียนในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 จ ำนวน  230 โรงเรียน มี
หลกัสูตรสถำนศึกษำ ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พทุธศกัรำช  2551 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1.  ผูเ้ขำ้รับกำรอบรมจ ำนวน  683  คน มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรน ำมำตรฐำนตวัช้ีวดัหลกัสูตรฯ พฒันำ

หลกัสูตรสถำนศึกษำฯ ตำมมำตรฐำนตวัช้ีวดัฯ  (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้น

พื้นฐำน  พทุธศกัรำช 2551 คิดเป็นร้อยละ 100 

 2. ผูเ้ขำ้รับกำรอบรมจ ำนวน  683 คน มีคะแนนทดสอบหลงักำรอบรมสูงกวำ่ร้อยละ 80 จ ำนวน 683 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 

 โครงการที ่7 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 3. โรงเรียนในสงักดัจ ำนวน 230 โรงเรียน มีหลกัสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

พทุธศกัรำช 2551 คิดเป็นร้อยละ 100 

 4. หลกัสูตรสถำนศึกษำ ตำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  พทุธศกัรำช 2551 ของโรงเรียนสงักดั มี

ควำมถูกตอ้งและพร้อมน ำสู่กำรปฏิบติั  จ  ำนวน ๒๐๐  แห่ง  จำกจ ำนวนทั้งหมด  230  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.96 

 5.  ผูเ้ขำ้อบรมมีควำมพอพึงต่อกำรจดัอบรมเชิงปฏิบติักำร อยูใ่นระดบัมำก 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. กำรอบรมออนไลน์มีขอ้จ ำกดัในกำรส่ือสำรระหวำ่งวทิยำกร และผูเ้ขำ้รับกำรอบรมท ำใหผู้เ้ขำ้อบรม

เขำ้ใจคลำดเคล่ือน  
2. กำรส่งช้ินงำนของผูเ้ขำ้อบรมไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด ท ำใหห้ลกัสูตรสถำนศึกษำบำงแห่ง

ปรับปรุงเสร็จไม่ทนัเปิดภำคเรียนท่ี 1/2563 
3. ขำดงบประมำณในกำรนิเทศ ก ำกบัติดตำมกำรใชห้ลกัสูตร 

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
1. ควรจดัอบรมเชิงปฏิบติักำรกลุ่มยอ่ยในระดบักลุ่มโรงเรียน หรือระดบัอ ำเภอเพื่อเพิม่ประสิทธิภำพของกำร

อบรม และสร้ำงเครือข่ำยวิชำกำรท่ีเขม้แขง็มำกข้ึน 

2. ควรจดัสรรงบประมำณในกำรนิเทศก ำกบัติดตำมกำรใชห้ลกัสูตร กำรวิจยัและประเมินผลกำรใชห้ลกัสูตร 

โดยใชก้ระบวนกำรวิจยัเพื่อกำรพฒันำ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

 

 

 

                                    

 
      การพฒันาและขบัเคล่ือนกระบวนการบริหารบุคคลของข้าราชการครู     
      และบุคลากรทางการศึกษา ภายใต้การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
 

งบประมาณ  ▷   500,000 บาท 

หน่วยงานรับผดิชอบ  ▷ กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ผู้รับผดิชอบโครงการ   ▷  นายสุรชาติ  แสนประดษิฐ์ นายสมศักดิ์  นันทะเสนา นางสาวสุภาพร  รดารงค์  

                                               นางสาวอารยา  รุ่งโรจน์  
 

วตัถุประสงค์โครงการ 

     1. เพื่อใหด้ ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลถูกตอ้ง รวดเร็ว เป้นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล ตอบสนองต่อควำม

ตอ้งกำรของหน่วยงำนในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 2.  เพื่อส่งเสริมบุคลำกรใหมี้ควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรปฏิบติัภำรกิจท่ีรับผดิชอบใหเ้กิดผล

ส ำเร็จตำมหลกักำรบริหำรแบบมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ 

 3. เพื่อส่งเสริมใหข้ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบติังำนเตม็ตำมศกัยภำพ โดยยดึมัน่ภำยใตร้ะเบียบ 
กฎหมำย วินยั จรรยำบรรณอยำ่งมีมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ 
 

เป้าหมายของโครงการ 

 ผลผลติ (Output)  

    1.  กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำมหลกัธรรมภิบำล ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของ

หน่วยงำน 

 2.  บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและมีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรปฏิบติัภำรกิจ เกิดผลส ำเร็จตำมหลกักำรบริหำร

แบบมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ 

 3.  ขำ้รำชกำรปฏิบติังำนไดต้รงตำมมำตรฐำนวิชำชีพ ไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ มีควำมมัน่คงและกำ้วหนำ้ 

โครงการที ่1 

ด้ำนกำรพฒันำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 

ทรัพยำกรมนุษย ์
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 ผลลพัธ์ (Outcome)  

  กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1   มีคุณภำพ
บุคลำกรปฏิบติังำนตำมกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมมำตรฐำนส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ เช่ือมโยงต่อคุณภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรองคก์รโดยรวม 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 1.บุคลำกรในส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 ไดรั้บกำรพฒันำสมรรถนะกำร

ปฏิบติังำน ในกำรท ำงำนท่ีมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ ภำยใตจุ้ดเนน้ “มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงำน กำรบริกำรดว้ยควำมประทบัใจ มี
วินยัและตรงต่อเวลำ” 
    2.  ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 230 โรงเรียน ไดรั้บกำรประเมินประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำร
ปฏิบติังำน เพือ่เป็นขอ้มูลในกำรบริหำรงำนบุคคล 
    3. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 ไดมี้กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้งพนกังำน
รำชกำรและลูกจำ้งชัว่ครำว จ ำนวน 3 คร้ัง ซ่ึงกำรด ำเนินกำรเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
ทำงรำชกำร 
 

ข้อคดิเห็นอ่ืนๆ   
กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทำงรำชกำร เน่ืองจำกมี

ระเบียบ กฎหมำยและแนวปฏิบติัท่ีชดัเจน จะเป็นปัญหำอยูบ่ำ้งกเ็ก่ียวกบังบประมำณมีจ ำนวนจ ำกดั 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

 
การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจ าปี  2563 

 

งบประมาณ  ▷ 350,000.-บาท 

หน่วยงานรับผดิชอบ  ▷ ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ▷ นายบุญถ่ิน มหาสาโร  นางเบญจพร  สุทธิประภา  และนางสาวพสิมัย  นันทเสนา 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อสร้ำงควำมตระหนกัใหผู้เ้ขำ้รับกำรฝึกอบรมเก่ียวกบัพิษภยั และบทลงโทษ ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัยำเสพติด
และมีทกัษะชีวิตของลูกเสือในกำรป้องกนัตนเองใหห่้ำงไกลจำกยำเสพติด 
   2. เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บกำรพฒันำทกัษะชีวติ มีควำมตระหนกัรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผูอ่ื้น รู้จกัคิด
วิเครำะห์ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหำอยำ่งเสร้ำงสรรค ์รู้จกัจดักำรกบัอำรมณ์ควำมเครียด และมีทกัษะในกำรใชชี้วิตใน
สังคม 
ไดอ้ยำ่งมีควำมสุข 
   3. เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินกัเรียน นกัศึกษำในกำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีตรวจติดตำมและเฝ้ำระวงันกัเรียนกลุ่มเส่ียงไม่ใหเ้ขำ้ไปยงัสถำนท่ีท่ีไม่เหมำะสม 
  4. เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนในโรงเรียนไดรั้บกำรดูแลช่วยเหลือ ปกป้องคุม้ครองและเฝ้ำระวงัอยำ่งใกลชิ้ด 
  5. เพื่อขบัเคล่ือนนโยบำยและยทุธศำสตร์กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติดและน ำไปสู่กำรปฏิบติัใน
โรงเรียนใหเ้ป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภำพ 
 

เป้าหมายของโครงการ 
 ผลผลติ (output) 

 1. โรงเรียนในสงักดั จ ำนวน 230 โรงเรียน ด ำเนินงำนกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำเสพติด ตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและรัฐบำล ครบทุกโรงเรียน 100  % 

2. นกัเรียนกลุ่มเป้ำหมำยไดรั้บกำรพฒันำทกัษะชีวิต มีควำมตระหนกัรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผูอ่ื้นรู้จกั
คิดวิเครำะห์ ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหำอยำ่งสร้ำงสรรค ์รู้จกักำรจดักำรกบัอำรมณ์และควำมเครียดและมีทกัษะ และกำร
สร้ำงสมัพนัธภำพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 
 ผลลพัท์ (outcome) 
 1.  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเขำ้ร่วมประชุม มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนกำรป้องกนั
และแกไ้ขปัญหำยำเสพติด และส่งผลใหน้กัเรียนในสงักดัมีทกัษะชีวติและมีภูมิคุม้กนัจำกยำเสพติดและไม่ไปเก่ียวขอ้ง 
กบัยำเสพติด ๑๐๐ % 

โครงการที2่ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

       2. นกัเรียนกลุ่มเป้ำหมำยไดรั้บกำรพฒันำ ทั้งดำ้นควำมรู้  ควำมรู้สึกนึกคิดและสำมำรถแกไ้ขปัญหำควำม
ขดัแยง้ต่ำง ๆ อยำ่งเหมำะสม 
 3. โรงเรียนทุกแห่งในสงักดัจดักิจกรรมสร้ำงภูมิคุม้กนัยำเสพติดอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 4. พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษำ ไดจ้ดัท ำแผนปฏิบติักำรและเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนรวมทั้งออกตรวจติดตำม เฝ้ำระวงัดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหป้ลอดภยัจำกยำเสพติดและ

ไม่เขำ้ไปยงัพื้นท่ีท่ีไม่เหมำะสม รวมทั้งไม่เขำ้ไปยุง่เก่ียวกบัยำเสพติด 
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเขำ้ร่วมประชุม มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนกำรป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหำยำเสพติด และส่งผลใหน้กัเรียนในสงักดัมีทกัษะชีวิตและมีภูมิคุม้กนัจำกยำเสพติดและไม่ไปเก่ียวขอ้ง 
กบัยำเสพติด ๑๐๐ % 
       2. นกัเรียนกลุ่มเป้ำหมำยไดรั้บกำรพฒันำ ทั้งดำ้นควำมรู้  ควำมรู้สึกนึกคิดและสำมำรถแกไ้ขปัญหำควำม
ขดัแยง้ต่ำง ๆ อยำ่งเหมำะสม 
 3. โรงเรียนทุกแห่งในสงักดัจดักิจกรรมสร้ำงภูมิคุม้กนัยำเสพติดอยำ่งมีประสิทธิภำพ  
 4. พนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีส่งเสริมควำมประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษำ ไดจ้ดัท ำแผนปฏิบติักำรและเปล่ียนเรียนรู้ 
ประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนรวมทั้งออกตรวจติดตำม เฝ้ำระวงัดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหป้ลอดภยัจำกยำเสพติดและ

ไม่เขำ้ไปยงัพื้นท่ีท่ีไม่เหมำะสม รวมทั้งไม่เขำ้ไปยุง่เก่ียวกบัยำเสพติด 
 

ข้อคดิเห็นอ่ืนๆ   

 เป็นโครงกำรท่ีดีมำก เห็นสมควรใหมี้กำรด ำเนินงำนงำนต่อเน่ืองในทุกปี 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

นิเทศบูรณาการโดยใช้พืน้ทีเ่ป็นฐาน  เพ่ือการยกระดบัคุณภาพการศึกษา        

     ปีงบประมาณ 2563 
 

งบประมาณ  ▷  20,000 บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ  ▷ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ ▷ นางยุภาพนิ  ทนึหาร 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
 1. เพื่อพฒันำกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนใหมี้คุณภำพ 
          2. เพื่อยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำใหไ้ดม้ำตรฐำนตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 
 

2 เป้าหมายของโครงการ 

  ผลผลติ (Output)  

 1. นิเทศติดตำมกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนในสงักดั  จ  ำนวน  23๐  โรงเรียน 

    2. กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนให้มีคุณภำพ 

 ผลลพัธ์ (Outcome)  

        นิเทศติดตำมกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนในสงักดั  จ  ำนวน  230  โรงเรียน กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนใหมี้คุณภำพ 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
  งบประมำณนอ้ย แต่พื้นท่ีกำรนิเทศมีมำก ท ำใหก้ำรนิเทศไม่ไดต้ำมเป้ำหมำย   
 

แนวทางแก้ไข 
 ควรจดัสรรงบประมำณใหเ้พียงพอ 
 

ข้อคดิเห็นอ่ืนๆ  
             เป็นโครงกำรท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำร ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิสูงข้ึน ควร

ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง 

 

 

 

 

 โครงการที ่3  
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

พฒันาและเสริมสร้างศักยภาพให้กบันักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา  
     ของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 

งบประมาณ  ▷ 72,000 บาท 

หน่วยงานรับผดิชอบ  ▷ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา.. 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ▷ นายเรืองศิลป์  เห็มชัย และนางดวงใจ สังฆะวัน 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพใหก้บันกัเรียน ครู ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำ

ต ำบล 

2. เพื่อเป็นเวทีใหน้กัเรียนไดแ้สดงออกและเป็นกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนของ ครู ผูบ้ริหำร

สถำนศึกษำ ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 
 

เป้าหมายของโครงการ 

  ผลผลติ (Output)   

 นกัเรียน ครู ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 350 คนของโรงเรียนคุณภำพ

ประจ ำต ำบล จ ำนวน 66 โรงเรียน 

 ผลลพัธ์ (Outcome)  

 นกัเรียน ครู ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล จ ำนวน 350 คน ของโรงเรียนคุณภำพ

ประจ ำต ำบล จ ำนวน 66 โรงเรียนไดแ้สดงผลงำนและไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนของ ครู ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ 

ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลไดค้ดัเลือกผลงำนนกัเรียน ครู ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำของโรงเรียนคุณภำพประจ ำ

ต ำบลท่ีมีผลงำนหรือนวตักรรมท่ีดีเด่น ท่ีสำมำรถเป็นแบบอยำ่งของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลอ่ืน  ไดแ้ลกเปล่ียน

เรียนรู้กำรด ำเนินงำนของ ครู ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล 

 

 

 

 

 

 

โครงการที4่ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือความเข้มแขง็และเฝ้า      
     ระวงั  ตดิตาม  คุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียนทีเ่ผชิญเหตุพเิศษ         

 
 

งบประมาณ  ▷  70,000 บาท 

หน่วยงานรับผดิชอบ ▷ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ▷ นายบุญถ่ิน มหาสาโร  นางเบญจพร  สุทธิประภา   และนางสุนันทา  อนันทวรรณ 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
      1.  เพื่อคุม้ครอง ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเผชิญเหตุพิเศษ 
      2.  เพื่อผดุงรักษำนกัเรียนใหอ้ยูใ่นระบบกำรศึกษำโดยไม่ออกกลำงคนั 
      3.  เพื่อสร้ำงโอกำสและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำใหแ้ก่นกัเรียน 
      4.  เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหำท่ีส่งผลต่อคุณภำพกำรเรียนรู้ของนกัเรียน 
      5.  เพื่อยติุกำรใชค้วำมรุนแรงทุกรูปแบบในสถำนศึกษำ 
 

เป้าหมายของโครงการ 

 ผลผลติ (Output)  

         กิจกรรมท่ี 1  ใชง้บประมำณ จ ำนวน 5,270 บำท เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำนคดัเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับ
รำงวลัระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ไดแ้ก่ ค่ำอำหำร, อำหำรวำ่งและเคร่ือง  ค่ำตอบแทนกรรมกำร ค่ำถ่ำยเอกสำร
และจดัท ำเอกสำรเขำ้ประกวด ค่ำจดัท ำเกียรติบตัรพร้อมกรอบใหก้บัสถำนศึกษำท่ีชนะกำรคดัเลือกระดบัเขตพื้นท่ี 
        กิจกรรมท่ี 2  ใชง้บประมำณ จ ำนวน 7,930 บำท  เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรไปรำชกำร เบ้ียเล้ียง ค่ำเดินทำงและ
ค่ำท่ีพกั 
          กิจกรรมท่ี 3  ใชง้บประมำณ จ ำนวน 56,800 บำท  เป็นค่ำใชจ่้ำยในกำรจดัประชุมเชิงปฏิบติักำรใหก้บัครู 
ไดแ้ก่ ค่ำอำหำร  อำหำรวำ่งพร้อมเคร่ืองด่ืม ค่ำตอบแทนวิทยำกร 
 ผลลพัธ์ (Outcome) 
         1. นกัเรียนท่ีเผชิญเหตุพิเศษ ไดรั้บกำรคุม้ครอง ดูแลช่วยเหลือและไดรั้บกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำภำคบงัคบั 
        2. นกัเรียนทุกคนไดรั้บกำรดูแลช่วยเหลืออยำ่งทัว่ถึงและตรงสภำพท่ีเป็นจริง และส่งเสริมพฒันำศกัยภำพ 
พฒันำทกัษะชีวิตท่ีเป็นภูมิคุม้กนัดว้ยกระบวนกำร กิจกรรมท่ีสร้ำงสรรคแ์ละสร้ำงสุข 
        3. นกัเรียนเรียนรู้อยำ่งมีควำมสุข  มีทกัษะในกำรด ำเนินชีวิต  สำมำรถด ำรงตนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยำ่งเหมำะสม  

 
 

โครงการที5่ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ผลการด าเนินงาน 
    กจิกรรมที่ 1  ด ำเนินกำรคดัเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวลัระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียนระดบัเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ เพื่อส่งเขำ้ประกวดรับกำรคดัเลือกในระดบัเขตตรวจรำชกำร (Cluster) ท่ี 1 
     ผลกำรด ำเนินงำนคดัเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวลัระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ประจ ำปี 2563ระดบัเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำ ไดผ้ลดงัต่อไปน้ี 

1. ประเภทสถำนศึกษำระดบัประถมศึกษำขนำดใหญ่ ท่ีมีจ  ำนวนนกัเรียนตั้งแต่  500 คนข้ึนไป เกยีรติบัตร
ระดับทอง  ไดแ้ก่  โรงเรียนเมืองธวชับุรี  อ  ำเภอ ธวชับุรี  

2. ประเภทสถำนศึกษำระดบัประถมศึกษำขนำดกลำง ท่ีมีจ  ำนวนนกัเรียนตั้งแต่ 121 – 499 คน เกยีรติบัตร
ระดบัทอง  ไดแ้ก่ โรงเรียนบำ้นซง้วิทยำคม  อ ำเภอ เมืองร้อยเอด็ 

3. ประเภทสถำนศึกษำระดบัประถมศึกษำขนำดเลก็ ท่ีมีจ  ำนวนนกัเรียนนอ้ยกวำ่ 121 คนเกยีรติบัตรระดับทอง  
ไดแ้ก่ โรงเรียนบำ้นดงยำงโคกพิลำ(ประชำอุปถมัภ)์  อ  ำเภอ เมืองร้อยเอด็เกยีรติบัตรระดับเงิน โรงเรียนบำ้นโคกข่ำ
หนองโก  อ ำเภอ ศรีสมเด็จ 
       กจิกรรมที ่2  กิจกรรมเฝ้ำระวงั ติดตำม คุม้ครองดูแล และเยีย่มบำ้นนกัเรียน ท่ีประสบเหตุภยัพิบติั หรือเผชิญเหตุ
พิเศษ  ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2563  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1  โดยศูนย์
เฉพำะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือนกัเรียน  ไดอ้อกติดตำมเยีย่มบำ้น คุม้ครองดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสงักดัท่ีประสบ
เหตุภยัพิบติัและเผชิญเหตุพเิศษ จ ำนวน 19 รำย และไดม้อบเงินช่วยเหลือเยยีวยำจำกกองทุนสวสัดิกำรเพื่อสงเครำะห์
นกัเรียน ขำ้รำชกำร และลูกจำ้ง ในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 เป็นเงินจ ำนวน 
59,000 บำท 
      กจิกรรมที่ 3  จดัประชุมเชิงปฏิบติักำรใหก้บัครูผูรั้บผดิชอบงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียนสถำนศึกษำ       
ในสงักดั จ ำนวน 230 คน  เพื่อพฒันำและเพิ่มทกัษะในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
   ผลกำรด ำเนินงำน  มีครูผูรั้บผดิชอบงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียนสถำนศึกษำในสงักดั จ ำนวน 230 คน 
เขำ้ร่วมประชุม เพื่อพฒันำงำนและเพิ่มทกัษะและองคค์วำมรู้ในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียน      ใน
เร่ืองกำรด ำเนินงำนศูนย ์ฉก.ชน.ในสถำนศึกษำ กำรใหบ้ริกำรค ำปรึกษำแก่นกัเรียนและกำรคดักรองนกัเรียน    กลุ่ม
เส่ียงในสถำนศึกษำ กำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำกำรตั้งครรภใ์นวยัรุ่น  กำรปฏิสมัพนัธ์และบริหำรชั้นเรียนทำงบวก  
เทคนิคกำรส่ือสำรระหวำ่งครูกบันกัเรียน  ศึกษำรำยกรณี วิเครำะห์ และน ำเสนอรำยงำนในท่ีประชุม     เป็นตน้ 

ข้อคดิเห็นอ่ืนๆ   
 เป็นโครงกำรท่ีดีมำก เห็นสมควรใหมี้กำรด ำเนินงำนงำนต่อเน่ืองในทุกปี 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 พฒันาศักยภาพศึกษานิเทศก์ เพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นหน่ึง  
    ของประเทศ  ปีงบประมาณ  2563 

 
งบประมาณ   ▷ 160,000 บาท 

หน่วยงานรับผดิชอบ  ▷ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ▷ นางยุภาพนิ  ทนึหาร 

วตัถุประสงค์โครงการ 

 1. ศึกษำนิเทศกไ์ดรั้บกำรพฒันำพฒันำศกัยภำพทุกคน 

 2. คุณภำพดำ้นผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ             
ขั้นพื้นฐำน 
 

เป้าหมายของโครงการ 

 ผลผลติ (Output)   

 ศึกษำนิเทศกไ์ดรั้บกำรพฒันำพฒันำศกัยภำพ จ ำนวน  11  คน 

 ผลลพัธ์ (Outcome)  

          1.  พฒันำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นหน่ึงของประเทศ     

2.  คุณภำพดำ้นผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 ผลการด าเนินงาน 

                ศึกษำนิเทศกไ์ดรั้บกำรพฒันำพฒันำศกัยภำพ จ ำนวน  11  คน  และพฒันำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นหน่ึง

ของประเทศ  คุณภำพดำ้นผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส ำนกังำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ข้อคดิเห็นอ่ืนๆ  

          เป็นโครงกำรท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องโครงกำร ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิสูงข้ึน ควร

ด ำเนินกำรอยำ่งต่อเน่ือง 

 

 

 

      โครงการที ่6 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
   พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยปีงบประมาณ 2563 

     

งบประมาณจัดสรร      ▷  5,725 บาท 
หน่วยงานรบัผิดชอบ   ▷  กลุ่มนเิทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   ▷  นางมณีผา่นจังหาร น.ส.คณัฐชนน  จนัทร์ฟา้เลื่อม น.ส. สัมพันธ์ เอกรักษา 

วตัถุประสงค์โครงการ   
 เพื่อส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้ดก็ปฐมวยัไดรั้บกำรประเมินพฒันำกำรครบทั้ง 4 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นร่ำงกำย  ดำ้น
อำรมณ์ จิตใจ   ดำ้นสังคม และดำ้นสติปัญญำ ใหมี้ควำมพร้อมในกำรเรียนในระดบัสูงข้ึน 
 

เป้าหมายของโครงการ 
 ผลผลติ (Output)  
      เดก็ปฐมวยัทุกคนในโรงเรียนไดรั้บกำรไดรั้บกำรประเมินพฒันำกำรครบทั้ง 4 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นร่ำงกำย  ดำ้น
อำรมณ์ จิตใจ  ดำ้นสังคม และดำ้นสติปัญญำ 
 ผลลพัธ์ (Outcome)  
 1. เดก็ปฐมวยัทุกคนมีพฒันำกำรครบทั้ง 4 ดำ้น ไดแ้ก่ ดำ้นร่ำงกำย  ดำ้นอำรมณ์ จิตใจ  ดำ้นสงัคม และดำ้น
สติปัญญำ เดก็ปฐมวยัทุกคนไดรั้บกำรประเมินพฒันำกำร ทั้งประเมินตำมมำตรฐำนคุณลกัษณะท่ีพงึประสงค ์12 ขอ้ 
ตั้งแต่ชั้นอนุบำลปีท่ี 1-3 และกำรประเมินเพื่อจบหลกัสูตรกำรศึกษำปฐมวยั พทุธศกัรำช 2560  ชั้นอนุบำลปีท่ี 3 ซ่ึง
ส ำนกังำนเขตด ำเนินกำรทุกปี แต่สพฐ.ท ำกำรประเมินปีเวน้ปี ควำมภำคภูมิใจในกำรด ำเนินงำนไดต้ำมโครงกำรท่ี 
วำงแผนไว ้ โดยกำรรำยงำนผลกำรประเมินทำงเวบ็ไซดก์ลัยำณมิตร 101 ปฐมวยั 
https://sites.google.com/site/esuper101 /child  มีขอ้มูลพฒันำกำรเดก็เพื่อรำยงำนตวัช้ีวดั และมำตรฐำนของ
ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1. งบประมำณในกำรด ำเนินกำรนอ้ยเน่ืองจำกงบนอ้ยจึงเหลือในกิจกรรมประเมินจำกกิจกรรมหลกั 
 2. เขำ้ตรวจสอบขอ้มูลในระบบเวบ็ไซด ์ตอ้งใชเ้วลำมำก  
 3. . บุคลำกร ส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรประเมินพฒันำกำรนอ้ย เน่ืองจำกเป็นครูปฐมวยัท่ีเขำ้มำสอน
ใหม่ เป็นอตัรำจำ้ง และคนเก่ำกจ็ะไม่ค่อยไดจ้  ำ คือลืมเพรำะอบรมไวน้ำนและใชปี้ละ 1 คร้ัง  

 4. กำรนิเทศติดตำมไปซ ้ำซอ้นกบักิจกรรมอ่ืนท่ีเขำ้มำทีหลงัแต่ตอ้งด ำเนินกำร เช่น กำรประชุม 
ผูบ้ริหำร ศึกษำนิเทศก ์ประจ ำเดือน  กำรประชุมเตรียมกำรศิลปะหตักรรม เป็นตน้ ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเขำ้มำทีหลงัท ำใหก้ำร
นิเทศติดตำมไม่ไดค้รบเตม็ร้อยเปอร์เซ็นตำมท่ีวำงแผนวนั เวลำกำรด ำเนินกำรไว ้

โครงการที ่7 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

การประเมินคุณภาพผู้เรียน  ช้ันประถมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2562   
  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็  เขต  1 

 

งบประมาณ ▷  103,580  บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ   ▷ กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา  
ผู้รับผดิชอบโครงการ  ▷ นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์  และคณะ 
 
วตัถุประสงค์โครงการ 
      1.  เพื่อด ำเนินกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3  ปีกำรศึกษำ  2562  ของทุกโรงเรียน 

ในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็  เขต  1  ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในคู่มือกำรจดัสอบ 

อยำ่งเคร่งครัด 

      2. เพื่อใหไ้ดผ้ลกำรประเมินท่ีเท่ียงตรง  ยติุธรรม  ตรวจสอบได ้ สะทอ้นศกัยภำพและควำมสำมำรถ 

ของผูเ้รียนอยำ่งแทจ้ริง  สำมำรถน ำไปใชพ้ฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใหมี้คุณภำพมำกยิง่ข้ึน 

      3. เพื่อน ำผลกำรประเมินไปใชใ้นกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนใหมี้คุณภำพมำกยิง่ข้ึน 
 

เป้าหมายของโครงการ 
 ผลผลติ (Output)   
  1. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็เขต  1  ไดด้ ำเนินกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน   
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3  ปีกำรศึกษำ  2562  ของทุกโรงเรียนในสงักดั  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
ร้อยเอด็เขต  1   

วนัสอบ เวลา วชิา เวลาสอบ 
วนัพธุท่ี  4  มีนำคม  2563 09.00 – 10.30  น. ควำมสำมำรถดำ้นคณิตศำสตร์ 90  นำที 

 พกั  30  นำที 
 11.00 – 12.00  น. ควำมสำมำรถดำ้นภำษำไทย 60  นำที 

 2. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็เขต  1  ไดท้รำบผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน   
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3  ปีกำรศึกษำ  2562  ของทุกโรงเรียนในสงักดั  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
ร้อยเอด็เขต  1   
 3. นิเทศ  ตรวจเยีย่ม  ประเมินและรำยงำนผลกำรจดัประเมินคุณภำพผูเ้รียน  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3   
     4. วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3  และน ำผลกำรสอบไปใชใ้นกำรพฒันำ
คุณภำพผูเ้รียนต่อไป 
 ผลลพัธ์ (Outcome)  
 1.  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็เขต  1  ไดด้ ำเนินกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน   
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3  ปีกำรศึกษำ  2562  ของทุกโรงเรียนในสงักดั  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
ร้อยเอด็เขต  1   

  โครงการที่ 8 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 2.  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็เขต  1  ไดท้รำบผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน   
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  3  ปีกำรศึกษำ  2562  ของทุกโรงเรียนในสงักดั  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ 
ร้อยเอด็เขต  1   
 

ผลการด าเนินงาน 
 1. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็เขต  1  ไดด้ ำเนินกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน  ชั้น

ประถมศึกษำ        ปีท่ี  3  ปีกำรศึกษำ  2562  ของทุกโรงเรียนในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ร้อยเอด็  เขต  1 

 2. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็เขต  1  ไดท้รำบผลกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน  ชั้น

ประถมศึกษำ       ปีท่ี  3  ปีกำรศึกษำ  2562  ของทุกโรงเรียนในสงักดั  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ร้อยเอด็  เขต  1 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

  การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนช้ันประถมศึกษา 
   ปีที่  1  ปีการศึกษา  2562  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา 

                     ร้อยเอด็  เขต  1 
งบประมาณ  ▷  95,980  บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ     ▷ กลุ่มนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผดิชอบโครงการ     ▷ นายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์  และคณะ  
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
       1.  เพื่อด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนออกของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1 ของทุกโรงเรียนใน
สงักดั  โรงเรียนในสงักดัส ำนกับริหำรงำนกำรศึกษำพเิศษ  (สศศ.)  และโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ปี
กำรศึกษำ  2562  ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในคู่มือกำรจดัสอบอยำ่งเคร่งครัด 
        2. เพื่อใหไ้ดผ้ลกำรประเมินท่ีเท่ียงตรง  ยติุธรรม  ตรวจสอบได ้ สะทอ้นศกัยภำพและควำมสำมำรถของผูเ้รียน            
อยำ่งแทจ้ริง  สำมำรถน ำไปใชพ้ฒันำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำใหมี้คุณภำพมำกยิง่ข้ึน 
        3. เพื่อน ำผลกำรประเมินไปใชใ้นกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนใหมี้คุณภำพมำกยิง่ข้ึน 
เป้าหมายของโครงการ 
 ผลผลติ (Output)  

1. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ด ำเนินกำรจดัสอบใหก้บัผูเ้รียนท่ีก ำลงัศึกษำอยูใ่นชั้น 
ประถมศึกษำปีท่ี  1  ในปีกำรศึกษำ  2562  ทุกคนของโรงเรียนจำกทุกสงักดั  ดงัน้ี 
            1)  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

          2)  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
          3)  ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
          4)  กองบญัชำกำรตรวจตระเวนชำยแดน  สงักดัส ำนกังำนต ำรวจแห่งชำติ 
          5)  กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน 
          6)  ส ำนกักำรศึกษำกรุงเพทมหำนคร 
          7)  ส ำนกักำรศึกษำเมืองพทัยำ 

     2.  ก ำหนดกำรด ำเนินงำนกำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนออกของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1  
ปีกำรศึกษำ  2562  ในวนัท่ี  13  กมุภำพนัธ์  2563  

วนัสอบ เวลา วชิา เวลาสอบ 
13  กมุภำพนัธ์  2563 09.00 – 10.00  น. กำรอ่ำนรู้เร่ือง 60  นำที 

 พกั  30  นำที 
 10.30 – 11.30  น. กำรอ่ำนออกเสียง คนละ  10  นำที 
 พกักลำงวนั  ๖๐  นำที 
 12.30 – 15.00  น. กำรอ่ำนออกเสียง  

(ต่อ) 
คนละ  10  นำที 

โครงการที ่9 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 3. นิเทศ  ตรวจเยีย่ม  และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนออกของผูเ้รียน 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2562 
 4. วิเครำะห์ผลกำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนออกของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1  ปีกำรศึกษำ   
2562  และน ำผลกำรสอบไปใชใ้นกำรพฒันำคุณภำพผูเ้รียนต่อไป 
 ผลลพัธ์ (Outcome)  
     กำรด ำเนินงำนกำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำนออกของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1  ปีกำรศึกษำ   
2562  มีประสิทธิภำพ  เป็นไปตำมคู่มือกำรจดัสอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ไดผ้ลกำรสอบท่ี
เท่ียงตรง  ยติุธรรม  ตรวจสอบได ้ สะทอ้นศกัยภำพและควำมสำมำรถของผูเ้รียนอยำ่งแทจ้ริง  มีกำรวิเครำะห์ผลและน ำ
ผลไปใชใ้นกำรพฒันำคุณภำพผูเ้รียนใหมี้คุณ-ภำพมำกยิง่ข้ึนต่อไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
     1.  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็เขต  1  ไดด้ ำเนินกำรจดักำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำร
อ่ำนของผูเ้รียน  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2562  ของทุกโรงเรียนในสงักดั  โรงเรียนในสงักดัส ำนกั
บริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  (สศศ.)  และโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2562 
          2.  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็เขต  1  ไดท้รำบจดักำรประเมินควำมสำมำรถดำ้นกำรอ่ำน
ของผูเ้รียน  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1  ปีกำรศึกษำ  2562  ของทุกโรงเรียนในสงักดั  โรงเรียนในสงักดัส ำนกับริหำรงำน
กำรศึกษำพิเศษ  (สศศ.)  และโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2562     
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

 

 
                     

 
โครงการที ่1                   พฒันาเครือข่ายการเช่ือมโยง จัดระบบ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และติดต่อส่ือสารงาน         
                                          ราชการ ข่าวสาร ความรู้  ด้านการบริหารจัดการศึกษาและด้านการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบ            
                                          เช่ือมโจงข้อมูลและระบบการประชุมทางไกล   (Teleconference) ระหว่างส านักงาน         
                                           เขตพ่ือนที่การศึกษากบัเครือข่ายโรงเรียน           
 

งบประมาณจดัสรร   ▷  91,404 บาท   
หน่วยงานรับผดิชอบ   ▷ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  ▷   นายสมัย   สลกัศิลป์ 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 

   ด้านผลผลิต (Outputs) 

  .1 เพื่ออบรมปฏิบติักำรพฒันำกำรเช่ือมโยง บูรณำกำร วิเครำะห์ และเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรพฒันำคุณภำพกำรบริหำรและกำรจดักำรเรียนรู้ รวมทั้งระบบกำรประชุมทำงไกลผำ่นจอภำพ (Teleconference) 
เก่ียวเร่ืองรำชกำรข่ำวสำรควำมรู้ดำ้นกำรศึกษำใหก้บัครูตวัแทนเครือข่ำยโรงเรียน 
  2 จดัหำอุปกรณ์ของระบบกำรประชุมทำงไกลส ำหรับเครือข่ำยโรงเรียนในกำรเช่ือมต่อกบัส ำนกังำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำและส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนท่ีมีประสิทธิภำพส ำหรับบริกำรโรงเรียน 
   3 เพื่อพฒันำเครือข่ำยกำรเช่ือมโยง บูรณำกำร วิเครำะห์ และเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
พฒันำคุณภำพกำรบริหำรและกำรจดักำรเรียนรู้ รวมทั้งกำรประชุมทำงไกลผำ่นจอภำพ (Teleconference) เก่ียวกบัเร่ือง
รำชกำร ข่ำวสำรควำมรู้ดำ้นกำรศึกษำ ในระดบัเครือข่ำยโรงเรียน และส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

 ด้านผลลพัธ์ (Outcomes) 

  1. เพื่อใหโ้รงเรียนและส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำสำมำรถเช่ือมโยง บูรณำกำร วิเครำะห์ และเผยแพร่

ขอ้มูลสำรสนเทศ รวมทั้งจดักำรประชุมทำงไกลผำ่นจอภำพ (Teleconference) เก่ียวกบัเร่ืองรำชกำร ข่ำวสำรควำมรู้

ดำ้นกำรศึกษำระหวำ่งส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกบัเครือข่ำยโรงเรียนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถงึบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลด
ความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 

นโยบายท่ี 4 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

  2. เพื่อใหโ้รงเรียนและส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีขอ้มูลสำรสนเทศ ข่ำวสำรควำมรู้ท่ีถูกตอ้ง เป็น
ปัจจุบนั ครอบคลุมสำมำรถน ำไปใชใ้นกำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจดักำรเรียนรู้ของโรงเรียนไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 
 เป้ำหมำย 

  เชิงปริมาณ 

  1. จดัอบรมปฏิบติักำรพฒันำกำรเช่ือมโยง บูรณำกำร วิเครำะห์ เผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศฯ และระบบกำร
ประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Teleconference) ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำกบัเครือข่ำยโรงเรียน ให้กบัครู
เครือข่ำยโรงเรียนละ 3คน รวม 66 คน ระยะเวลำ 2 วนั 
  2. จดัหำอุปกรณ์ของระบบกำรประชุมทำงไกลส ำหรับเครือข่ำยโรงเรียนในกำรเช่ือมต่อกบัส ำนกังำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำและส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ีมีประสิทธิภำพ ส ำหรับบริกำรโรงเรียนในเครือข่ำย
ฯ  
                    3.พฒันำเครือข่ำยกำรเช่ือมโยงบูรณำกำรวิเครำะห์เผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศฯและระบบกำรประชุม
ทำงไกลผำ่นจอภำพ (Teleconference) เร่ืองเก่ียวกบัรำชกำร ข่ำวสำรควำมรู้ดำ้นกำรศึกษำระหวำ่งส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำกบัเครือข่ำยโรงเรียนทุกเครือ จ ำนวน 22 เครือข่ำย 
 

    เชิงคุณภาพ 
   1. โรงเรียน เครือข่ำยโรงเรียน และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถเชื่อมโยง บูรณำกำร วิเครำะห์ 
และเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ รวมทั้งจัดกำรประชุมทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Teleconference) เรื่องเกี่ยวกับรำชกำร 
ข่ำวสำรควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำกับเครือข่ำยโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2. โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีข้อมูลสำรสนเทศ ข่ำวสำรควำมรู้ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุม สำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ของโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
           ผลการด าเนินงาน 
 
 1. ครูตัวแทนเครือข่ำยโรงเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรเชื่อมโยง บูรณำกำร วิเครำะห์ เผยแพร่
ข้อมูลสำรสนเทศ และกำรใช้ระบบกำรประชุมทำงไกล (Teleconference) ที่เครือข่ำยโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. โรงเรียนมีข้อมูลสำรสนเทศ ข่ำวสำรควำมรู้ที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครอบคลุม มีกำรเชื่อมโยง บูรณำกำร 
วิเครำะห ์เผยแพร่ และเข้ำร่วมกำรประชุมทำงไกล (Teleconference) ที่เครือข่ำยโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ   
 3. เครือข่ำยโรงเรียนมีกำรเช่ือมโยง บูรณำกำร วิเครำะห์ เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ มีอุปกรณ์และระบบกำร
ประชุมทำงไกลเชื่อมต่อกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพสำมำรถให้บริกำรโรงเรียนได้ 
 4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีฐำนข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครอบคลุม มีกำรเชื่อมโยง บูรณำกำร 
วิเครำะห์ เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศ และมรีะบบกำรประชุมทำงไกล (Teleconference) เชื่อมตอ่กับเครือข่ำยโรงเรียนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

       
 

  โครงการที ่2              พัฒนาทักษะของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่เพิ่มประสิทธภิาพการท างาน          
                                  

งบประมาณจัดสรร    ▷  8,960 บาท   
หน่วยงานรับผดิชอบ   ▷ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  ▷   นำยสมยั   สลกัศิลป์ 

วัตถุประสงค์โครงการ 

  ด้านผลผลติ (Outputs) 

     1. เพื่ออบรมปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน ของบุคลำกรใน
สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 จ ำนวน 30 คน เวลำ 1 วัน 
     2. เพื่อตั้งและด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำรวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนในสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  
     3. เพื่อพัฒนำระบบและเครือข่ำยเช่ือมโยงข้อมูล สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั 
     4. เพื่อประกวดผลกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practices) กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
 

 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes) 
  เพื่อให้บุคลำกรของสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ทีผ่่ำนกำรอบรม มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำน โดยมีศูนย์พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเครือข่ำยเชื่อมโยงข้อมูล สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ
ส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งมีกำรประกวดผลกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practices) กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนกระตุ้นเสริมแรง 

          เป้าหมายโครงการ 

    เชิงปริมาณ 

    1. อบรมปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน ของบุคลำกรใน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จ ำนวน 30 คน เวลำ 1 วัน 
  2. ตั้งและด ำเนินงำนศูนย์พัฒนำรวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนในสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พัฒนำระบบและเครือข่ำยเช่ือมโยงข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  3.ประกวดผลกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practices) กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

เชิงคุณภาพ 

  บุคลำกรของสพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ที่ผ่ำนกำรอบรม มีทักษะกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรท ำงำน โดยมีศูนย์พัฒนำกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเครือข่ำยเชื่อมโยงข้อมูล สำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำส่งเสริม
สนับสนุน รวมทั้งมีกำรประกวดผลกำรปฏิบัติที่ดี (Good Practices) กำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนกระตุ้นเสริมแรง 

 

ผลการด าเนนิงาน 
นักเรียนผูป้กครอง บุคลำกรและหน่วยงำนเก่ียวข้อง ตลอดจนสำธำรณชนมีควำมเข่ือม่ันและพึงพอใจในระบบ

กำรวัดผลประเมินผลของโรงเรียน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

     โครงการที ่3           การพัฒนาบุคลากรด้านงานทะเบียนวัดผลประเมินผล หลักสูตรแกนกลาง      

                              การศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ.2551 

งบประมาณจัดสรร              ▷  60,000 บาท   

หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

ผู้รับผดิชอบโครงการ           ▷   นางวลยัพร  อ่อนพฤกษ์ภูมิและนายรณชัย  ศรีสุธัญญาวงศ์ 

วัตถุประสงค์โครงการ 

           เพื่อให้มีกำรวัด-ประเมินผลกำรเรียนกำรสอนสอดคล้องกับสภำพกำรเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อให้กำรจัดท ำข้อมูล

เกี่ยวกับงำนทะเบียนวัดผลมีควำมเป็นระบบ ครอบคลุม มีควำมทันสมัยและทันต่อกำรใช้งำนและเพื่อกำรปฏิบัติงำน

เกีย่วกับกำรออกเอกสำรเป็นไปอย่ำงถูกต้อง รวดเร็วแก่ผู้มำติดต่อขอเอกสำรเกิดควำมสะดวกและทันเวลำที่ก ำหนด 

    เป้าหมายโครงการ 

            ปริมาณ 
 

             ครูโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ดเขต1โรงเรียนละ 1 คนได้ร่วมกิจกรรม 

           คุณภาพ 

               ขำ้รำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำและชุมชนตระหนกัถึงควำมส ำคญั ของกำรประเมินคุณภำพผูเ้รียน

ระดบัชำติ ผูเ้ก่ียวขอ้งในกำรจดักำรศึกษำไดแ้ก่ สถำนศึกษำ ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1  มี

ขอ้มูลผลกำรจดักำรศึกษำดำ้นผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนเพือ่น ำไปสู่กำรพฒันำกำรจดักำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

          ผลการด าเนินงาน 

 นกัเรียนผูป้กครองบุคลำกรและหน่วยงำนเก่ียวขอ้งตลอดจนสำธำรณชนมีควำมเช่ือมัน่ 

กำรวดัผลประเมินผลของโรงเรียน  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ี และหน่วยงำนตน้สงักดั สำมำรถน ำขอ้มูลสำรสนเทศดำ้น
ผลสมัฤทธ์ิ และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชป้ระโยชน์ในกำรวำงแผนและพึงพอใจในระบบปรับปรุง พฒันำคุณภำพ
กำรศึกษำ ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

 โครงการที ่4                 การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

                                             ประเมินผลและ นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)        

งบประมาณจัดสรร              ▷  20,000 บาท   
หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

                ผู้รับผดิชอบโครงการ           ▷   นางสาวอรจิต  อุดมฤทธ์ิ 
 

วัตถปุระสงค์โครงการ 

                     1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรติดตำม  ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ 
กำรศึกษำของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำใหส้ำมำรถด ำเนินงำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
                   2. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสงักดัใหไ้ดต้ำมมำตรฐำน 
 
 เป้าหมายโครงการ 
           เชิงปริมาณ 

                   จดัท ำเอกสำรประกอบกำรประชุมของคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. จดัประชุมคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. เดือน
ละ 1 คร้ัง จ ำนวน 12 คร้ังโรงเรียนในสงักดัไดรั้บกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำภำคเรียนละ 2 
คร้ัง คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.  จ  ำนวน  9  คนไดรั้บกำรเพิม่พนูประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนจดัประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้
และสรุปรำยงำนผลกำรติดตำม ฯ ส ำหรับคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมก.ต.ป.น. 
        เชิงคุณภาพ 

                1. คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  (ก.ต.ป.น.) ของส ำนกังำนเขตพื้นที 
กำรศึกษำไดรั้บกำรเพิ่มพนูประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนสำมำรถร่วมมือขบัเคล่ือนกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำในเขต
พื้นท่ีไดต้ำมมำตรฐำน 
                  2. สถำนศึกษำในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็  เขต 1 ไดรั้บกำรติดตำม 
ตรวจสอบและนิเทศกำรศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนดำ้นกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำอยำ่งเป็นระบบ 
และส่งผลใหมี้กำรยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนในกลุ่มสำระหลกัใหสู้งข้ึน 
                  3. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำไดรั้บควำมร่วมมือในกำรพฒันำคุณภำพและมีควำมพร้อมในกำรเตรียมกำร
รับกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลจำกหน่วยงำนภำยนอก 

      ผลการด าเนนิงาน 

       กำรบริหำรโดยองคค์ณะบุคคล ( ก.ต.ป.น. ) ในส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 

1  มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ท่ี มีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำอยำ่งต่อเน่ือง 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 โครงการที ่5                การพัฒนาการจัดท าหลักสูตรท้องถิน่ 

งบประมาณจัดสรร              ▷   50,000 บาท   
                         หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

ผู้รับผดิชอบโครงการ           ▷  นางสาวคณัฐชนน จันทร์ฟ้าเลื่อม และ คณะ 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

              1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจใหโ้รงเรียนในสงักดั มีกรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และน ำไปใชใ้นกำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน        
                       2. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 ด ำเนินกิจกรรมตำมกรอบหลกัสูตรเพื่อเพิ่ม
คุณภำพในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูใหส้ำมำรถจดัท ำหลกัสูตรทอ้งถ่ิน และน ำไปใช ้ ไดอ้ยำ่งเหมำะสมทั้งดำ้น
วิชำกำรและดำ้นกำรปฏิบติั  
 

 เป้าหมายของโครงการ 
      เชิงปริมาณ 

    1. ประชุมเชิงปฏิบติักำรจดัท ำกรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ศูนยเ์ครือข่ำย  3 คน 
      2. โรงเรียน มีกรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของชุมชนและบริบทของสถำนศึกษำใช้
ในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  

    3. ร้อยละ  80  ของโรงเรียนท่ีน ำกรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ินไปใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
 

  เชิงคุณภาพ  

              ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ผูบ้ริหำร  ครู  บุคลำกรทำงกำรศึกษำและนกัเรียนทุกคน  มีควำมรู้เขำ้ใจในกรอ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินกำรจดักิจกรรมโรงเรียนน ำกรอบหลกัสูตรทอ้งถ่ินไปใชจ้ดักำรเรียนกำรสอนไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ 
    ผลการด าเนินงาน 
          1. โรงเรียนจดัท ำหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ท่ีสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนและตวัช้ีวดั  และน ำหลกัสูตรทอ้งถ่ินไปใชพ้ฒันำ
ผูเ้รียนใหมี้ควำมสำมำรถสอดคลอ้งกบัคุณภำพเดก็ไทยยคุ 4.0 
          2.  ครูมีกำรพฒันำและปรับแนวทำงในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้โดยน ำหลกัสูตรทอ้งถ่ินไปใช ้เพื่อใหส้ำมำรถ
จดักิจกรรมกำรเรียนรู้ไดอ้ยำ่งมีคุณภำพมำกข้ึน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

      โครงการ ที ่6                         พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

            งบประมาณจัดสรร                ▷  50,000 บาท   

                          หน่วยงานรับผดิชอบ             ▷   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

    ผู้รับผดิชอบโครงการ             ▷  นายเรืองศิลป์  เห็มชัย   นายประสบชัย  ทนิบุตร 

 วตัถุประสงค์โครงการ 

 1. เพื่อพฒันำกำรด ำเนินงำนกำรประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ใหมี้ระบบคุณภำพและระบบ
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำท่ีเหมำะสมกบับริบทของสถำนศึกษำและสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรศึกษำท่ี
ก ำหนดไว ้

             2. เพื่อส่งเสริม และสนบัสนุนกำรพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

ใหเ้ขม้แขง็ ยกระดบัคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำใหสู้งข้ึนและพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบส่ี  

             3. เพื่อใหส้ถำนศึกษำ สำมำรถจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ สอดคลอ้งกบับริบท
ของสถำนศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 เป้าหมายของโครงการ  

 เชิงปริมาณ 

  1. สถำนศึกษำ ในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1  จ ำนวน 230  โรงเรียน 
สำมำรถน ำมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยัและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำใชเ้พื่อพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำให้
ไดม้ำตรฐำนตำมท่ีก ำหนด 

 2. สถำนศึกษำ ในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1             จ ำนวน 230  โรงเรียน 
เสนอรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ(SAR) ไดค้รบทุกโรงเรียน 

  3. สถำนศึกษำ ในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1    จ  ำนวน 230 โรงเรียน  
ไดรั้บกำรนิเทศ ติดตำมตรวจสอบและคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อส่งเสริมกำรพฒันำระบบกำรประกนัคุณภำพภำยในให้
เขม้แขง็และมีคุณภำพ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

เชิงคุณภาพ   

  1. สถำนศึกษำในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1    จ  ำนวน  230  โรงเรียน 
สำมำรถน ำมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยัและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมำใชเ้พื่อพฒันำคุณภำพกำรจดักำรศึกษำให้
ไดม้ำตรฐำนตำมท่ีก ำหนดไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

            2. สถำนศึกษำในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1  จ ำนวน 230  โรงเรียน 
สำมำรถจดัท ำรำยงำนประจ ำปีท่ีเป็นรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ(SAR) ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
และเป็นแนวทำงในกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 

  3. สถำนศึกษำ ในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 มีระบบกำรประกนั
คุณภำพภำยในท่ีเขม้แขง็  ไดรั้บกำรยอมรับจำกผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบส่ีได้
อยำ่งมีคุณภำพ 

 ผลผลติ (Output) 

               1 ประสิทธิผลรูปแบบกำรกำรพฒันำระบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและประเมินคุณภำพภำยนอก
แนวใหม่ สู่กำรปฏิบติัอยำ่งมีประสิทธิภำพ  

               2. ประสิทธิผลกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ สอดคลอ้งกบับริบทของสถำนศึกษำ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

  ผลลพัธ์  ( Outcome )  

               1 สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรกำรพฒันำระบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและประเมินคุณภำพภำยนอก
แนวใหม่ สู่กำรปฏิบติัอยำ่งมี  

               2. สถำนศึกษำจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ สอดคลอ้งกบับริบทของสถำนศึกษำ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 ตัวช้ีวดัความส าเร็จ    

               ร้อยละ 90 ของสถำนศึกษำในสงักดั ของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1  มีระบบ
ประกนัคุณภำพภำยในท่ีมีประสิทธิผล สำมำรถจดัท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ไดอ้ยำ่งมีคุณภำพ สอดคลอ้ง
กบับริบทของสถำนศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

  

โครงการที ่7                 นิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2562 

งบประมาณจัดสรร              ▷  70,000 บาท   
หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷   กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   
ผู้รับผดิชอบโครงการ           ▷ นางยุภาพนิ  ทนึหาร 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
 

          ด้านผลผลติ (Outputs) 
                 เพื่อพฒันำกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนใหมี้คุณภำพ 
         ด้านผลลพัธ์ (Outcomes) 
    เพื่อยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำใหไ้ดม้ำตรฐำนตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด
  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 

             นิเทศติดตำมกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนในสงักดั  จ  ำนวน  230  โรงเรียน 
 

    เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณภำพ ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน (O-NET)  ของโรงเรียนในสงักดัสูงข้ึนร้อยละ 3 
 

     ผลการด าเนินงาน 
    ผูบ้ริหำรโรงเรียนและครูผูส้อนใหค้วำมส ำคญักบังำนวิชำกำรมำกข้ึน คุณภำพดำ้นผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัเรียนสูงข้ึน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

โครงการที ่8            นิเทศยกระดบัคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  2563 
 

งบประมาณ  ▷  70,000 บาท 

หน่วยงานรับผดิชอบ  ▷  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ผู้รับผดิชอบโครงการ ▷ นางยุภาพนิ  ทนึหาร 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
       ด้านผลผลติ (Outputs) 

  เพื่อพฒันำกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนใหมี้คุณภำพ 

     ด้านผลลพัธ์ (Outcomes) 

    เพื่อยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำใหไ้ดม้ำตรฐำนตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 
 

เป้าหมายของโครงการ 
 ผลผลติ (Output)  

        เป้ำหมำยเชิงปริมำณ 
   นิเทศติดตำมกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนในสงักดั  จ  ำนวน  230  โรงเรียน 
         เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  1.  กำรบริหำรจดักำรโรงเรียนคุณภำพ 

  2.   ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน (O-NET)  ของโรงเรียนในสงักดัสูงข้ึนร้อยละ 3 
ผลลพัธ์ (Outcome)  

    โรงเรียนในสงักดั  จ  ำนวน  230  โรงเรียน ไดรับกำรนิเทศติดตำมกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนยำ่งมีคุณภำพ 

ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน (O-NET)  ของโรงเรียนในสงักดัสูงข้ึนร้อยละ 3 
 

ผลการด าเนินงาน 
              โรงเรียนในสังกดั  จ  ำนวน  230  โรงเรียน ไดรั้บกำรนิเทศติดตำมกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนย่ำงมีคุณภำพ 

ส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน (O-NET)  ของโรงเรียนในสงักดัสูงข้ึนร้อยละ 3 

ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
     พื้นท่ีกำรนิเทศกวำ้ง  คณะกรรมกำรนิเทศฯไม่เพยีงพอ 
 

ข้อคดิเห็นอ่ืนๆ เกีย่วกบัการด าเนินงานโครงการนี ้
        โครงกำรน้ีสำมำรถพฒันำกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนใหมี้คุณภำพ สำมำรถยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำใหไ้ด้
มำตรฐำนตำมท่ีส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

 
 
 
 
 

โครงการที ่1                       กจิกรรม Big Cleaning Day “จิตอาสา เราท าดีด้วยหัวใจ” 

งบประมาณจัดสรร              ▷                 - 

หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷   กลุ่มอ านวยการ   

ผู้รับผดิชอบโครงการ            ▷ นางศิริวรรณ พลเศษ นายทศพล  ศีรษะภูมิ นางอรวรรณ  หงส์พนัธ์ นางนันทพร 
สุนรบด ี
 

วตัถุประสงค์โครงการ 

  1.เพื่อรักษำควำมสะอำดเรียบร้อยบริเวณโดยรอบตวัอำคำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ร้อยเอด็ เขต 1 

              2. เพื่อสร้ำงควำมสำมคัคีใหเ้กิดข้ึนในองคก์รและ  เสริมสร้ำงวินยักำรรักสะอำด 

 3. เพื่อให้เกิดสภำพกำรท ำงำน กำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนภำยในองค์กร ให้มีควำมเป็น

ระเบียบมีควำมสะอำดควบคู่กนัไปกบักำรเพิ่มประสิทธิภำพและควำมปลอดภยัในกำรปฏิบติังำน 

 4. เพื่อใหบุ้คลำกรในสังกดัมีพฤติกรรมในกำรลดและคดัแยกขยะตำมมำตรกำรลดและคดัแยกขยะมูล

ฝอยในหน่วยงำนภำครัฐ  

 5.  เพื่อขบัเคล่ือนให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นส ำนักงำนท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนืต่อไป 
  เป้าหมายโครงการ 
  เชิงปริมาณ 
                   บุคลำกรในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 จ ำนวน 80 คน  
  เชิงคุณภาพ 
        1. บุคลำกรในสังกดัทุกคน มีควำมตระหนกัถึงจิตอำสำและมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสะอำด และส่ิง
สำธำรณประโยชน์มำกข้ึน 

 
 

ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

   นโยบายท่ี 5 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

                     2. บุคลำกรในสังกดัมีพฤติกรรมในกำรลดและคดัแยกขยะตำมมำตรกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยใน
หน่วยงำนภำครัฐ อยำ่งย ัง่ยนื 
ผลการด าเนินงาน 
    1. อำคำรส ำนกังำนและบริเวณโดยรอบ  มีสภำพแวดลอ้มท่ีดี สะอำด สวยงำม ท ำใหคุ้ณภำพชีวติกำรท ำงำนท่ีดีข้ึน 
    2.  สภำพแวดลอ้ม มีควำมสะอำด สวยงำม น่ำอยู ่น่ำมอง 
    3.  บุคลำกรทุกคนในสงักดั มีควำมต่ืนตวัในกำรดูแลรักษำควำมสะอำดในพื้นท่ี 
   4. บุคลำกรในสงักดัใหค้วำมร่วมมือในกำรลดและคดัแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงำนตำมมำตรกำรภำครัฐ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

     โครงการที ่2   น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ

งบประมาณจัดสรร              ▷    ขออนุมตัิถัวจ่ายทุกรายการ 

หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ           ▷ นางยุภพนิ  ทึนหาร 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 เชิงปริมาณ 
      1.  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 230  แห่ง น ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำสู่กำรปฏิบัติ 
      2. โรงเรียน 230 แห่ง มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนตำมพระรำ
โชบำย ด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณบดินทรเทพยวรำงกูร 
 เชิงคุณภาพ  

       ผูเ้รียนทุกช่วงวยัมีควำมรักสถำบนัหลกัของชำติ และยึดมัน่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข      ผูเ้รียนรับรู้ขีดควำมสำมำรถของตนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ 

   ความเสี่ยงของโครงการ  
         ปัจจัยความเสี่ยง 
   ระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม ควำมเสี่ยงด้ำนเทคนิค และควำมเสี่ยงด้ำนค่ำใช้จ่ำย 
 แนวทางการบริหารความเสีย่ง 
       ด ำเนินกำรกิจกรรมให้เป็นไปตำมปฏิทินที่ก ำหนด ,ให้มีผู้ปฏิบัติประจ ำห้องจัดกิจกรรม ควบคุม  ระมัดระวัง 
ผลการด าเนนิงาน 

 1  ผูเ้รียนทุกช่วงวยัมีควำมรักสถำบนัหลกัของชำติ และยดึมัน่กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 
อนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 2 ผูเ้รียนรับรู้ขีดควำมสำมำรถของตนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ 
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โครงการที ่3            การจัดการเรียนรู้บูรณาการการคดิ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิ         

                                        พอเพยีงเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน (ฉลาดคดิ ฉลาดท า น้อมน าความพอเพยีง ) 
 

งบประมาณจัดสรร              ▷    113,940 บาท 

หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ           ▷ นางสาวคณฐัชนน   จันทร์ฟ้าเล่ือม 
 

วยงาน                        วัตถุประสงค์โครงการ (Outcomes) 

     1. เพื่อสร้ำงองคค์วำมรู้และจิตส ำนึกในกำรลดปริมำณขยะในโรงเรียนใหก้บัครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
นกัเรียนของโรงเรียนในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็เขต1 

      2. เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรน ำขยะกลบัมำใชป้ระโยชนเ์พิ่มมูลค่ำในโรงเรียนตำมหลกั 3RS 
ของโรงเรียนในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็เขต1 
      3. เพื่อบูรณำกำรกำรจดักำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบติั ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดำ้นกำรจดักำรขยะแบบมีส่วนร่วมใน
โรงเรียน ตำมแนวคิดศำสตร์พระรำชำสู่กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั 
      4. เพื่อพฒันำส่ือกำรเรียนรู้ มีนวตักรรมกำรบริหำรจดักำรขยะ ขยำยองคค์วำมรู้น ำมำใชป้ระโยชน์อยำ่งเป็นรูปธรรม 
      5. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหวำ่งโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงำนอ่ืน ใหมี้ส่วนร่วมในกำรสนบัสนุนกำร
พฒันำคุณภำพชีวิตและส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื 
  เป้าหมายโครงการ (Outputs) 

  1. โรงเรียนทุกโรงในสังกดัมีนโยบำยส่งเสริมควำมรู้และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรลดปริมำณขยะเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม ตำมแนวคิดศำสตร์พระรำชำหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. โรงเรียนมีกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนท่ีสอดแทรกกำรจดักำรเรียนรู้ในสำระกำรเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ส่งเสริมสนบัสนุนกำรสร้ำงพฒันำส่ือกำรเรียนรู้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื 
 3. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลทุกโรงในสงักดั มีนวตักรรมกำรบริหำรจดักำรขยะอยำ่งเป็นรูปธรรม และ
ขยำยองคค์วำมรู้ต่อยอดใชป้ระโยชน์ไดอ้ยำ่งคุม้ค่ำ 
 4. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 มีกำรปรับปรุงและพฒันำเป็นส ำนกังำนตน้แบบ
ส ำนกังำนสีเขียว (Green office) เพื่อใหมี้บริบทท่ีเป็นแบบอยำ่งใหก้บัโรงเรียนในสงักดั ชุมชน และหน่วยงำนอ่ืน 
 กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group) 

 เชิงปริมาณ 
1. นกัเรียนของโรงเรียนในสงักดั จ ำนวน 27,067 คน  
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนในสงักดั จ ำนวน 1,881 คน 
3. โรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสงักดั จ ำนวน 66 โรงเรียน และโรงเรียนในสงักดั จ ำนวน 165 โรงเรียน 

รวมทั้งส้ิน จ ำนวน 230 โรงเรียน 
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4. บุคลำกรในส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 จ ำนวน 80 คน    
 ตัวช้ีวดัเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวช้ีวดัผลลพัธ์ (Outcomes)  

 1. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสงักดัสร้ำงองคค์วำมรู้และจิตส ำนึกในกำรลดปริมำณขยะในโรงเรียนใหก้บัครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนกัเรียน 
 2. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสงักดัส่งเสริม สนบัสนุน และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรน ำขยะกลบัมำใชป้ระโยชน์
เพิ่มมูลค่ำในโรงเรียนตำมหลกั 3Rs 
 3. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสงักดัมีกำรบูรณำกำรกำรจดักำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบติั ปรับเปล่ียนพฤติกรรมดำ้น
กำรจดักำรขยะแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียน ตำมแนวคิดศำสตร์พระรำชำสู่กำรด ำเนินชีวิตประจ ำวนั 
 4. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสงักดัพฒันำส่ือกำรเรียนรู้ มีนวตักรรมกำรบริหำรจดักำร
ขยะ ขยำยองคค์วำมรู้น ำมำใชป้ระโยชน์อยำ่งเป็นรูปธรรม 
 5. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนในสงักดัสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหวำ่งโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงำนอ่ืน ให้
มีส่วนร่วมในกำรสนบัสนุนกำรพฒันำคุณภำพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอยำ่งย ัง่ยนื 
 6. ร้อยละ 100 ของโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบลในสงักดัไดรั้บกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน 
 ผลการด าเนินงาน 

 1. ครู นกัเรียน ผูบ้ริหำร ศึกษำนิเทศก ์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เกิดควำมเขำ้ใจ และสำมำรถด ำเนินกิจกรรม
ดำ้นส่ิงแวดลอ้มศึกษำ กำรจดักำรขยะอยำ่งย ัง่ยนื และกำรผลิต บริโภคใหเ้ป็นวิถีชีวิตตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งเหมำะสม 
 2. โรงเรียนในสังกดัมีกำรจดักำรเรียนรู้หรือบูรณำกำรในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งสู่กำรปฏิบติัอยำ่งเป็น
รูปธรรม 
 3. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 และโรงเรียนในสังกดัปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำร
ผลิต กำรบริโภค กำรบริหำรจดักำรขยะท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มอย่ำงย ัง่ยืน สู่วิถีชีวิตท่ียึดหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง น ำไปใชใ้นกำรด ำเนินชีวิตตลอดจนครอบครัวและชุมชน 
 4. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 มีเครือข่ำยดำ้นกำรจดักำรขยะในโรงเรียนและ
ชุมชนปลอดขยะ 
 5. ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 และโรงเรียนตน้แบบในสังกัดมีนวตักรรมท่ี
สำมำรถบูรณำกำรร่วมมือกบัหน่วยงำนอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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นโยบายที่ 6     ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 

 

 โครงการที ่1           การด าเนินงานด้านอ านวยการ ของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1  

งบประมาณจัดสรร           ▷    400,000 บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ        ▷    กลุ่มอ านวยการ   

ผู้รับผดิชอบโครงการ        ▷   นางศริิวรรณ พลเศษ นายทศพล ศีรษะภูมิ  นางสปุรานี จันทราช  
                                     นางอรวรรณ หงสพ์ันธ์ นางนันทพร สุนรบด ี 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

       ผลผลิต (Outputs)  

1.  เพื่อพัฒนำระบบควบคุมภำยในของสถำนศึกษำ และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  

          2.  เพือ่เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 

          3.  เพือ่พัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  

4. เพื่อด ำเนินกิจกรรมวันส ำคัญ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

         ผลลัพท์ (Outcomes) 

          1.  เพือ่ใหส้ถำนศึกษำ และ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 มีควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรควบคุมภำยใน ป้องกนัควำมผดิพลำด 
เสียหำย ส้ินเปลือง หรือกำรทุจริตท่ีอำจจะเกิดข้ึน โดยใหป้ฏิบติัตำมกฎหมำยขอ้บงัคบัมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้งได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพ   
          2. เพื่อผลิตส่ือประชำสมัพนัธ์ เผยแพร่ข่ำวสำรทำงส่ือมวลชนทุกแขนง กำรเคล่ือนไหวทำงกำรศึกษำ  
 ผลกำรด ำเนินงำนใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง ประชำชนทัว่ไปรับทรำบ ส่งผลต่อควำมร่วมมือและสนบัสนุนจำกทุกภำคส่วน  
          3.  เพื่อใหผู้บ้ริหำรสถำนศึกษำในสงักดั สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ระเบียบหลกัเกณฑก์ำร 
บริหำรบำ้นเมืองท่ีดี นโยบำย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งใหส้ำมำรถน ำไปปฏิบติัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
         4.  เพื่อด ำเนินกิจกรรมวนัส ำคญั ใหข้ำ้รำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจำ้หนำ้ท่ี ตระหนกัถึงควำมส ำคญั 
ของชำติ ศำสนำและพระมหำกษตัริย ์ซ่ึงเป็นสถำบนัหลกัของชำติ 
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    เป้าหมาย      

ด้านปริมาณ 

  - จดัประชุมระบบควบคุมภำยในของสถำนศึกษำและ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน  

1 วนั 
                - ผลิตรำยกำรวิทยเุพื่อกำรศึกษำ 1 คร้ัง/สปัดำห์ 

                -  ผลิตรำยกำรวิทยเุพื่อกำรศึกษำเผยแพร่ทำงสถำนีวิทยกุระจำยเสียงทอ้งถ่ิน 4 สถำนี/สปัดำห์  

                - จดัท ำป้ำยนิเทศ  เดือนละ 1 คร้ัง/ป้ำยนิเทศขนำดใหญ่  ปีละ 6 คร้ัง 

                - จดัท ำวำรสำรข่ำวครูร้อยเอด็ ปีละ 2 ฉบบัๆ ละ 1,000 เล่ม 

                - จดัท ำสมุดบนัทึกฉบบัพกพำ เพื่อน ำเสนอขอ้มูล  

              - กำรน ำเสนอข่ำวทำงเวบ็ไซด ์อยำ่งนอ้ยวนัละ 1 ข่ำว 

               - บนัทึกภำพภำรกิจผูบ้ริหำร กิจกรรมส ำนกังำน และสถำนศึกษำเพื่อเผยแพร่ประชำสมัพนัธ์ 

  - จดัประชุมผูบ้ริหำรสถำนศึกษำและเจำ้หนำ้ท่ีผูเ้ก่ียวขอ้ง 230+30 รวม 260 คน  

  - ประชุมบอร์ดบริหำรส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 สปัดำห์ละ 1 คร้ัง 

  - ประชุมบุคลำกรในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 จ ำนวน 2 คร้ัง 

  - ด ำเนินกิจกรรมวนัส ำคญั วนัรัฐพิธี ประเพณีต่ำง ๆ จ ำนวน 16 วนัข้ึนไป       
            ด้านคุณภาพ 

         สพป.รอ.1 มีกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรศึกษำตลอดทั้งปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ไดอ้ยำ่งครบถว้น 

รอบดำ้น และมีประสิทธิภำพสูงสุด ตำมนโยบำย Roi-et the first model   
ผลการด าเนนิงาน 

       ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 มีกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรศึกษำตลอดทั้ง 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  ไดอ้ยำ่งครบถว้น รอบดำ้น และมีประสิทธิภำพสูงสุด ตำมนโยบำยชำติ กระทรวง สพฐ. และ
น ำไปสู่ Roi-et the first model  
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

        โครงการที ่2                  ติดตามตรวจสอบการบริหารงบประมาณ   และทรัพย์สินของส านักงานเขตพืน้ที่     

                                                      การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกดั 
       

                                         งบประมาณจัดสรร              ▷    50,000 บาท 
                                         หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷  หน่วยตรวจสอบภายใน 

ผู้รับผดิชอบโครงการ           ▷  นายไกรศักดิ์  ภูศรี 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 

               1. เพื่อใหโ้รงเรียนในสงักดั ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1  จ  ำนวน  230 แห่ง ไดรั้บ
กำรสอบทำนในเบ้ืองตน้ เพือ่เป็นขอ้มูลในกำรประเมินควำมเส่ียง และสถำนศึกษำอยำ่งนอ้ย จ ำนวน 100  แห่ง ไดรั้บ
กำรตรวจสอบอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรบริหำรงำนดำ้นกำรเงินกำรบญัชีดว้ยแผนปฏิบติักำรของ
สถำนศึกษำ  
              2. เพื่อตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ครบถว้นของกำรควบคุมดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี , ตลอดจนกำรควบคุมทรัพยสิ์น
และกำรใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์นท่ีถูกตอ้งตำมระเบียบ  กฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของทำงรำชกำรใหเ้ป็นไปตำม
วตัถุประสงคเ์พื่อเกิดประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลโดยมีควำมถูกตอ้ง โปร่งใส คุม้ค่ำและสำมำรถตรวจสอบได ้
     3.  เพื่อใหก้ลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1  
ไดรั้บกำรตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ  รำยกำรบญัชีแยกประเภท  4  บญัชี ไดแ้ก่ บญัชีเงินสดในมือ เงินฝำก
คลงั เงินฝำกธนำคำร และลูกหน้ีเงินยมืรำชกำร กำรพสัดุ และทรัพยสิ์น   และไดรั้บกำรสอบทำนระบบกำรควบคุม
ภำยในจำกหน่วยตรวจสอบภำยใน   
                4.  เพื่อใหก้ลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์ ไดรั้บกำรตรวจสอบกำรบริหำรงบประมำณดำ้นกำรเงิน กำร
บญัชี กำรพสัดุและกำรบริหำรทรัพยสิ์น  และเงินค่ำสำธำรณูปโภคท่ีถูกตอ้งตำมระเบียบ  กฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ เกิดประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลโดยมีควำมถูกตอ้ง ควำมคุม้ค่ำ ควำมโปร่งใส
และสำมำรถตรวจสอบได ้
   เป้าหมายโครงการ 

     เชิงปริมาณ 
 1. ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  สถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด  เขต 1  

จ ำนวน  230  แห่ง  ได้รับกำรสอบทำนในเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลในกำรประเมินควำมเสี่ยง  และสถำนศึกษำอย่ำงน้อย 

จ ำนวน  100  แห่ง  ได้รับกำรตรวจสอบประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำรบริหำรงำนกำรเงินด้วยแผนปฏิบัติกำรของ

สถำนศึกษำ ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง รัดกมุ ของกำรควบคุมดำ้นกำรเงินกำรบญัชี  ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรควบคุม

และควำมคุม้ค่ำกำรใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์น   
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 2. กลุ่มกำรบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์และกลุ่มงำนอ่ืนๆ  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ร้อยเอด็ เขต 1  ไดรั้บกำรตรวจสอบในดำ้นกำรควบคุมบญัชีเงินสด บญัชีเงินฝำกธนำคำร บญัชีเงินฝำกคลงั ลูกหน้ีเงิน

ยมืรำชกำร กำรพสัดุและทรัพยสิ์น ตลอดจนกำรควบคุมทัว่ไป กำรควบคุมกำรเบิกจ่ำย และเงินทดรองรำชกำร เป็นตน้  

     เชิงคุณภาพ 

           สถำนศึกษำในสงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 อยำ่งนอ้ยจ ำนวน 100   
แห่ง  ท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบภำยในแลว้สำมำรถบริหำรงำนดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี กำรพสัดุและกำรสินทรัพย ์         ได้
อยำ่งมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน และทำงรำชกำร ตลอดจนสำมำรถปฏิบติังำนดำ้นกำรเงิน กำร
บญัชี  และกำรพสัดุ เป็นไปในแนวทำงเดียวกนัโดยถูกตอ้งตำมระเบียบ กฎหมำยและวิธีปฏิบติัของทำงรำชกำรท่ี
ก ำหนดไว ้
 

 ผลผลติ  (Outputs) 
         1.  กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพยไ์ดรั้บกำรตรวจสอบใบส ำคญัจ่ำยอยำ่งนอ้ย 5 เดือน 
         2.  สถำนศึกษำในสงักดั อยำ่งนอ้ย 100 แห่ง  ไดรั้บกำรตรวจสอบกำรบริหำรงำนดำ้นกำรเงินดว้ยแผนปฏิบติักำร
ของสถำนศึกษำ,  ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ครบถว้นของกำรควบคุมดำ้นกำรเงิน กำรบญัชี,  ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ
กำรควบคุมและควำมคุม้ค่ำกำรใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์น  ท่ีถูกตอ้งตำมระเบียบ  กฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งของ
ทำงรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์ เกิดประสิทธิภำพ และมีประสิทธิผลโดยมีควำมถูกตอ้ง ควำมคุม้ค่ำ ควำม
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้
 

ผลลัพธ์  (Outcomes) 

    1.  สถำนศึกษำท่ีไดรั้บกำรตรวจสอบมีประสิทธิภำพดำ้นบริหำรกำรเงินดว้ยแผนปฏิบติักำรของสถำนศึกษำ, 
ตรวจสอบควำมถูกตอ้ง รัดกมุของกำรควบคุมดำ้นกำรเงิน - บญัชี ,  ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรควบคุมและควำม
คุม้ค่ำกำร ใชป้ระโยชน์ทรัพยสิ์น  สำมำรถปฏิบติั  ท่ีถูกตอ้งตำมระเบียบ  กฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปตำม
วตัถุประสงค ์เกิดประสิทธิภำพและมีประสิทธิผลประหยดั  โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได ้
    2.  สถำนศึกษำในสังกดัและกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1  มีกำรสอบทำนระบบ
ควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและเพียงพอท่ีลดควำมเส่ียงท่ีท ำให ้สพป.ร้อยเอด็ เขต 1  และสถำนศึกษำสำมำรถ
ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ บรรลุเป้ำหมำยตำมท่ีก ำหนด 
 

ผลการด าเนนิโครงการ 

            1.  สถำนศึกษำและส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต  1  สำมำรถบริหำร 
จดักำรตำมพนัธะกิจ  ของสถำนศึกษำและส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็  เขต 1  บรรลุตำม
ขอ้ตกลงกำรใหบ้ริกำรสำธำรณะอยำ่งมีประสิทธิภำพ และประหยดั 
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         2.  เจำ้หนำ้ท่ีหรือผูรั้บผดิชอบงำนดำ้นกำรเงิน กำรบญัชีและกำรพสัดุ สำมำรถปฏิบติังำนได ้
อยำ่งถูกตอ้งตำมกฎหมำย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ระบบและวิธีกำรท่ีก ำหนดไว ้ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจกำรบริหำร
งบประมำณ และถือปฏิบติัเป็นแนวเดียวกนั 
        3.  ท ำใหก้ำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำและส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำร้อยเอด็     
เขต 1  มีควำมน่ำเช่ือถือทั้งทำงดำ้น กำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำน (Performance  Auditing ) ซ่ึงเป็นกำรตรวจสอบกำร
ใชท้รัพยำกรเป็นไปตำมขอ้ตกลง ผลผลิตท่ีไดรั้บเป็นไปตำมท่ีก ำหนด และ ดำ้นกำรตรวจสอบทำงกำรเงิน  (Financial  
Auditing) ซ่ึงไดแ้ก่ระบบบญัชี กำรรำยงำนกำรเงิน กำรเบิกจ่ำยเงินถูกตอ้งตำมระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบติั  และมีกำร
ดูแลรักษำทรัพยสิ์นใหป้ลอดภยัจำกกำรทุจริต    
        4.  กำรด ำเนินงำนของเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำเป็นไปตำมระบบกำรควบคุมภำยใน 
ท่ีจดัวำงไว ้ ตลอดจนควำมมีประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

โครงการที ่3    พฒันาและเพิม่ประสิทธิภาพการด าเนินการด้านการเงินของข้าราชการครู  บุคลากร 

                                ทางการศึกษา และลูกจ้างประจ าทีจ่ะเกษียณอายุราชการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณจัดสรร              ▷    60,000       บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷  กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ผู้รับผดิชอบโครงการ           ▷  นายสุชาติ   พุทธลา   นางสายพณิ     ประดุจพงษ์เพชร  นางอญัชล ี   ลีรั้ตนศิริ 
  
วตัถุประสงค์โครงการ 
               1. เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจดำ้นกฎหมำย ระเบียบ และวิธีปฏิบติัท่ีเป็นสำระส ำคญัเก่ียวกบักำร 
ยืน่ขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญดว้ยตนเองทำงอิเลก็ทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและ 
สำมำรถน ำไปปฏิบติัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
                2. เพื่อประชำสมัพนัธ์ใหค้วำมรู้แก่ขำ้รำชกำรและลูกจำ้งประจ ำท่ีพน้จำกรำชกำรและมีสิทธิไดรั้บบ ำเหน็จ
บ ำนำญ ใหส้ำมำรถด ำเนินกำรยืน่ขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญดว้ยตนเอง ติดตำมตรวจสอบขอ้มูลเก่ียวกบักำร 
ขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญได้ด้วยตนเอง อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพ  ผ่ำนระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ หรือผ่ำนระบบ 
โทรศัพท์มือถือ (Smartphone) 

    เป้าหมายโครงการ 
 

                      ด้านปริมาณ 
                       จดัประชุมสัมมนำขำ้รำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ลูกจำ้งประจ ำ ท่ีจะเกษียณอำยรุำชกำรใน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  จ ำนวน  202  คน  ระยะเวลำ  1  วนั 
 

                ด้านคุณภาพ 
                      ขำ้รำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจำ้งประจ ำท่ีจะเกษียณอำยรุำชกำรในปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2563 สำมำรถเขำ้ใจวิธีกำร ขั้นตอน กำรด ำเนินงำนกำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญและเงินอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยำ่งมี
ประสิทธิภำพ 
      ผลการด าเนินงาน 
                   1.  ขำ้รำชกำร บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจำ้งประจ ำท่ีจะพน้จำกรำชกำรและเป็นผูมี้สิทธิไดรั้บบ ำเหน็จ
บ ำนำญ ไดรั้บทรำบขั้นตอนและวิธีปฏิบติัในกำรยืน่ขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญดว้ยตนเองอยำ่งถูกตอ้ง  
สำมำรถติดตำมขอ้มูลเก่ียวกบักำรขอรับบ ำเหน็จบ ำนำญ  ตรวจสอบผลกำรอนุมติัสัง่จ่ำย รวมถึงรำยงำนกำร 
เบิกจ่ำยเงินของตนเองในมิติต่ำง ๆ ดว้ยตนเอง ผำ่นระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์หรือผำ่นระบบโทรศพัทมื์อถือ 
Smartphone 
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                   2.  สำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดรั้บ  ไปประชำสมัพนัธ์ ใหผู้เ้กษียณ และบุคคลท่ีตอ้งทรำบ ต่อไป 
                   3.  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 สำมำรถ ด ำเนินกำรขอรับเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  รวดเร็ว  ทนัเวลำ  เน่ืองจำกผูท่ี้จะเกษียณอำยรุำชกำรไดรั้บควำมรู้ เขำ้ใจ จำกกำรจดัอบรม ซ่ึงเป็นกำร
สร้ำงขวญัและก ำลงัใจ  อยูอ่ยำ่งมีควำมสุขหลงัเกษียณอำยรุำชกำร   
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
โครงการที ่4   การพฒันาและขับเคล่ือนกระบวนการบริหารบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษา ภายใต้การปฏรูิปการศึกษาในภูมิภาค  
งบประมาณจัดสรร              ▷    500,000 บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷   กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผดิชอบโครงการ           ▷   นายประเสริฐ  วรสาร นายสุรชาติ  แสนประดิษฐ์  นายสมศักดิ์  นันทะเสนา 
                                                     นางสาว อารยา  รุ่งโรจน์ 

วตัถุประสงค์โครงการ 

 1. เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล  ตอบสนองต่อ
ควำมตอ้งกำรของหน่วยงำนในเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
 2. เพื่อส่งเสริมบุคลำกรใหมี้ควำมรู้  ควำมสำมำรถและมีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรปฏิบติัภำรกิจท่ีรับผดิชอบ             
ใหเ้กิดผลส ำเร็จตำมหลกักำรบริหำรแบบมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ 
 3. เพื่อส่งเสริมใหข้ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำกำรศึกษำปฏิบติังำนเตม็ตำมศกัยภำพ  โดยยดึมัน่ภำยใตร้ะเบียบ 
กฎหมำย วินยั จรรยำบรรณอยำ่งมีมำตรฐำนแห่งวิชำชีพ 
 เป้าหมายของโครงการ 

ด้านปริมาณ 
  กำรจดักิจกรรมหลกัทั้ง 3 กิจกรรม  สำมำรถตอบสนองต่อโครงกำรพฒันำและขบัเคล่ือนกระบวนกำร
บริหำรงำนบุคคลของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ภำยใตก้ำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำรไดเ้ตม็ 100% 
 

ด้านคุณภาพ 

  ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยดึหลกักำร
กระจำยอ ำนำจระบบคุณธรรม  จริยธรรมและหลกัธรรมำภิบำล  สำมำรถขบัเคล่ือนกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลและ
ตอบสนองต่อนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร  และตรงตำมมำตรฐำนของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำได ้อยำ่งเตม็
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด  

   ผลผลติ (Output) 
 

 1. กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรบริหำรงำนบุคคลเป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำล  ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำร        ของ
หน่วยงำนได ้
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 2. บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมสำมำรถและมีจิตส ำนึกท่ีดีในกำรปฏิบติัภำรกิจ  เกิดผลส ำเร็จตำมหลกักำรบริหำร
แบบมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ 
 3. ขำ้รำชกำรปฏิบติังำนไดต้รงตำมมำตรฐำนวิชำชีพ  ไดรั้บกำรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  มีควำมมัน่คงและกำ้วหนำ้ 
 

 ผลลพัธ์ 

 กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 มีคุณภำพ  บุคลำกร
ปฏิบติังำนตำมกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ  เป็นไปตำมมำตรฐำนส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ  เช่ือมโยงต่อคุณภำพและประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรองคก์รโดยรวม 

    ตัวช้ีวดัความส าเร็จ 

 กำรพฒันำและขบัเคล่ือนกระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล  ภำยใตก้ำรปฏิรูปกำรศึกษำในส่วนภูมิภำคจะส ำเร็จ
ลุล่วงไดด้ว้ยดีนั้น  จะตอ้งอำศยัหลกักำรบริหำรจดักำรท่ีดี  มีกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลใน
หน่วยงำน  ท่ีสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบติัท่ีมุ่งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ  มีศกัยภำพและเพิ่มสมรรถนะกำรบริหำรงำนบุคคล          
ใหมี้ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด   
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการ ท่ี5                อบรมความรู้เกีย่วกบัวนัิยและการด าเนินการทางวนัิย ข้าราชการครูและบุคลากร 

      ทางการศึกษา  งกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1  
                                         ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 
งบประมาณจัดสรร          ▷  100,000 บาท 

หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷  กฎหมายและคดี 
ผู้รับผดิชอบโครงการ           ▷  นายประเสริฐ วรสาร นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรี พ.จ.ต.พงษ์พนัธ์ พนัธ์หนองหว้า 
 

วตัถุประสงค์ของโครงการ  
 

  1. เพื่อใหข้ำ้รำชกำรครูและบุคลกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัวนิยั และกำรด ำเนินกำรทำงวินยั
 2. เพื่อใหส้ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 มีเครือข่ำยคณะกรรมกำร 
สืบสวน สอบสวน ในสถำนศึกษำต่ำง ๆ สังกดัสำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 
  3. เพื่อส่งเสริมใหส้ถำนศึกษำมีควำมเขม้แขง็ในกำรบริหำรจดักำรศึกษำ สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริง 
และสอบสวนวินยัไม่ร้ำยแรง ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  
  4. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นคณะกรรมกำรสืบสวนข้อเท็จจริง  
คณะกรรมกำรสอบสวนวินยัไม่ร้ำยแรง หรือคณะกรรมกำรสอบสวนวินยัอยำ่งร้ำยแรง มีควำมเขำ้ใจถึงกระบวนกำร
สืบสวน สอบสวน และปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง แม่นย  ำ 

เป้าหมายโครงการ  

   ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สงักดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็  

เขต 1 ต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรสถำนศึกษำหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำย จ ำนวน 230 คน 

 ผลการด าเนินงาน  
         1. ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 มีเครือข่ำยคณะกรรมกำร 

สืบสวน สอบสวน ในสถำนศึกษำต่ำง ๆ สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 
          2 .สถำนศึกษำมีควำมเขม้แขง็ในกำรบริหำรจดักำรศึกษำ สำมำรถด ำเนินกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริง 
คณะกรรมกำรสอบสวนวินยัไม่ร้ำยแรง ไดอ้ยำ่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภำพ ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ี
ท ำหนำ้ท่ีเป็นคณะกรรมกำรสืบสวนขอ้เทจ็จริง คณะกรรมกำรสอบสวนวินยัไม่ร้ำยแรง หรือคณะกรรมกำรสอบสวน
วินยัอยำ่งร้ำยแรง มีควำมเขำ้ใจในกระบวนกำรสืบสวน สอบสวน และปฏิบติัหนำ้ท่ีไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง แม่นย  ำ  
        3. ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเขำ้รับกำรฝึกอบรม มีควำมรู้และควำมเขำ้ใจในเร่ืองของวินยั 
กำรด ำเนินกำรทำงวินยัไดเ้ป็นอยำ่งดี 
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          4. ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีเขำ้รับกำรฝึกอบรม น ำควำมรู้ท่ีไดไ้ปเผยแพร่ แนะน ำ
บุคลำกรในสถำนศึกษำเพื่อป้องกนักำรกระท ำผดิวนิยัและด ำเนินกำรทำงวินยัไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

      โครงการที ่6              การด าเนินงานด้านนโยบายและแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

                                          งบประมาณจัดสรร              ▷    300,000 บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷  กลุ่มนโยบายและแผน   
ผู้รับผดิชอบโครงการ           ▷ นายประเสริฐ วรสาร นายอภินันท์ สวาสดิ์พงษ์  นางเย็นใจ อนิทร์งาม                         
                                                  น.ส. ทพิญา ศุภฤกษ์ ส.อ.หญงิปิยะนารถ ดิษฐาเนตร  นางนัฐชรียา ผวิหอม 
วตัถุประสงค์ของโครงการ 
          ผลผลติ (Outputs)  
            1.  จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
           2 . เพื่อจดัท ำขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563  
           3 . เพื่อจดัท ำแผนปฏิบติักำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
            4.  เพื่อติดตำมกำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
           5.  เพื่อรับกำรติดตำมประเมินผลกำรบริหำรจดักำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
           6.  เพื่อจดัท ำแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 4 ปี (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 – 2566) 
          ผลลพัท์ (Outcomes) 
           .เพื่อใหส้พป.ร้อยเอด็ เขต 1 มีขอ้มูลสำรสนเทศท่ีถูกตอ้งครบถว้นเป็นปัจจุบนั สำมำรถน ำไปวำงแผน 
ในกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ และมีควำมพร้อมในกำรรับกำรติดตำมประเมินผล 
กำรบริหำรจดักำรจำก สพฐ. และผูต้รวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
   เป้าหมาย      
        ด้านปริมาณ 
           1.  จดัท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ  2562 จ ำนวน  200  เล่ม 
           2.  จดัท ำขอ้มูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำ สพป.ร้อยเอด็ เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำนวน 60 เล่ม  
           3.  จดัท ำเอกสำรแผนปฏิบติักำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  จ  ำนวน  100  เล่ม 
           4.  ออกติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน  1 คร้ัง รวม 40 โรงเรียน      
           5. จดัท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรบริหำรจดักำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เสนอคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลจำก สพฐ. และผูต้รวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำรท่ีมำติดตำมประเมินผลปีละ 2 คร้ัง 
           6. จดัท ำเอกสำรแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 4 ปี (ปี พ.ศ. 2563 – 2566) จ ำนวน 200 เล่ม 
 

           ด้านคุณภาพ 

                สพป.รอ.1 มีกำรบริหำรจดักำรไดอ้ยำ่งมีทิศทำงชดัเจน และมีระบบกำรติดตำมประเมินผลรำยงำนผล 
กำรด ำเนินกำรตำมแผนและกำรบริหำรงบประมำณท่ีมีประสิทธิภำพ    
 



82 

 

 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 

              ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอด็ เขต 1 มีกำรบริหำรจดักำร กำรบริหำรงบประมำณ กำร
ติดตำมประเมินผล และกำรรำยงำนผลท่ีมีประสิทธิภำพ  
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

     โครงการท่ี 7      ส่งเสริมและสนับสนุนการ พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ร้อยเอด็  เขต  1 

 
งบประมาณจดัสรร              ▷    100,000 บาท 
หน่วยงานรับผดิชอบ           ▷  กลุ่มงานพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบโครงการ           ▷ นายประเสริฐ  วรสาร  นายด าริ  จันทรวภิาค นางกญัจนพร  ประมูปถัมภ์  
                                                   นางสาวเพชรรัตน์  พลทัศน์ 

วตัถุประสงค์โครงการ 
ผลผลติ  (outputs) 

 1.  เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูป้ระกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำท่ีปฏิบติัตนตำมจรรยำบรรณของวิชำชีพ 
 2.  เพื่อสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่ผูป้ระกอบวิชำชีพครูท่ีมีผลงำน/มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์ ดีเด่น 
  เสียสละ  มุ่งมัน่  ท่ีจะพฒันำนกัเรียนท่ีตนเองรับผดิชอบ 
              3.  เพื่อส่งเสริมยกยอ่ง/เชิดชูเกียรติและสนบัสนุนใหมี้กำรคน้ควำ้ทำงดำ้นเทคโนโลย ี   เพื่อน ำมำใชใ้น 
กำรสอน/กำรปฏิบติังำน  ใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 
 4.  เพื่อใหข้ำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   เห็นควำมส ำคญัของกำรริเร่ิมในกำรท่ีจะสร้ำงส่ือ 
กำรสอน/ส่ือกำรปฏิบติังำน  ผลิตอุปกรณ์หรือนวตักรรมใหม่ ๆ  เพื่อช่วยพฒันำกำรเรียนกำรสอนใหมี้คุณภำพ 
มำกยิง่ข้ึน 
 5.  เพื่อส่งเสริมกำรพฒันำวชิำชีพตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
 6.  ประกำศเกียรติคุณครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีควำมดีเด่นทุกดำ้น  ทุกสำขำ  เพื่อเป็น 
   แบบอยำ่ง  เสริมสร้ำงศรัทธำ  และควำมเช่ือถือในวิชำชีพครูใหเ้ป็นท่ีประจกัษแ์ก่สงัคมทัว่ไป 
 ผลลพัธ์  (outcomes) 
   ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไดรั้บรำงวลั  ประกอบดว้ย เกียรติบตัร  เขม็เชิดชูเกียรติ 
 เป้าหมายโครงการ 

 ด้านปริมาณ  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีโอกำสส่งผลงำนเพื่อเขำ้รับกำรคดัเลือก 

เป็นครูผูส้อนดีเด่น  ทุกคน 

 ด้านคุณภาพ  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ไดพ้ฒันำศกัยภำพและเกิดกำรแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ส่งผลต่อกำรเรียนกำรสอนใหมี้ประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงยิง่ข้ึน 

ผลการด าเนินงาน  

 1.  ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  มีขวญัและก ำลงัใจในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีสูงข้ึน  ท ำใหเ้กิด 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลแก่ทำงรำชกำร   
              2. ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สำมำรถน ำผลงำนไปประกอบกำรพิจำรณำใหบ้ ำเหน็จ 
ควำมชอบ  แต่งตั้งหรือเล่ือนวิทยฐำนะใหสู้งข้ึน 
             3. ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  สำมำรถพฒันำวิชำชีพตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณ 
วิชำชีพครูใหสู้งข้ึน 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

ส่วนที ่ 4 

ผลงำนทีภ่ำคภมูใิจ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

คณะผู้จดัท า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.  นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
 2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ทุกทา่น 
 3. ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  

   
  ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
  งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 1  

  
  1. นายปรญิา นวลรักษา    รองผู้อ านวยการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1                   
 2. นายอภินันท์  สวาสดิ์พงษ ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
  3. นางเย็นใจ  อินทร์งาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
  4. น.ส.ทิพญา  ศุภฤกษ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
  5. นางนัฐชรียา  ผิวหอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
  6. นางปิยะนารถ  ดิษฐาเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
  7. นางจิดาภา  จันทรางศ ุ เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 

 
  ส.อ.หญิงปิยะนารถ  ดิษฐาเนตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


