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บทที ่๑ 
บทนำ 

๑. หลกัการและเหตผุล 

 พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๒ ได้กำหนดความมุง่หมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็น 
ไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (มาตรา ๖) และแนวทางการจัดการศึกษายังได้
ให้ความสำคญัแก่ผู้เรียนโดยยัดหลักว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ
ที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  (มาตรา ๒๒)   ในการจัดการศกึษาต้องเน้น
ความสำคัญทั้งความรู้  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับการศกึษา    
ซึ่งเรื่องหนึ่งที่กำหนดให้ดำเนินการ คอืเรื่องความรู้และทกัษะในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
(มาตรา ๒๓) ข้อ(๕) ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนให้คำนึงความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้
มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้รู้จักคิดเป็นทำเป็น  รวมทั้งปลูกฝั่งคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม   และคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชาอีกทั้งมีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา  ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 พันธกิจของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓   คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ
โอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค ตามกลยุทธ์การขยายโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ และมีจุด  
เน้นคือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศึกยภาพเป็นรายบุคคล   
จงึเป็นภารกิจหลักของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 ดังนั้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จึงได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษา 
ให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้  และด้อยโอกาสทางการศึกษา ขึน้มาเพ่ือตอบสนองพันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์และจุดเน้น    
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 

๒. วตัถปุระสงค ์ 
๒.๑ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษา 
๒.๒ เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
๒.๓ เพ่ือป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด 

๓. เปา้หมาย    
เชงิปรมิาณ    

 นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศกึษา จากกลุ่มโรงเรียนในสังกัดทั้ง ๑๐ กลุ่ม กลุ่มๆละ ๒๐ คน 
รับทุนการศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔- กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ เดือน  รวมนกัเรียนรับทุนการศกึษา 
ทั้งหมด ๒๐๐ คน 

เชงิคณุภาพ 
 ๑.นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและ 
เสมอภาค 
 ๒.นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
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 ๓.นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ทำให้ลดอัตราการ  
ออกกลางคัน และปัญหายาเสพติด 
๓. ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั 
 ๑.นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพและ 
เสมอภาค 
 ๒.นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 ๓.นักเรยีนผู้ยากไรแ้ละด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ทำให้ลดอัตราการ  
ออกกลางคัน และปัญหายาเสพติด 
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บทที ่๒ 
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

  ๑. การระดมทรพัยากรเพือ่การจดัการศกึษา 
 โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะด้านวัตถมุีการพัฒนาสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ 
ขึน้มามากมาย จำเป็นอย่างยิ่งที่การจัดการศึกษาใสโรงเรียนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครู เพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันทิศทางการพัฒนาคณุภาพ 
การศึกษาไทยเป็นไปตามบทบัญญตัิในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติการศึกษา 
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ โดยประยุกต์ให้เขา้กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) 
ทีย่ึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยพัฒนาสู่สากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย เพ่ือให้คนมีชีวิตที่ดีงาม เก่งและมีความ 
สุข ให้สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทร ภายใต้ 
การบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการให้มากที่สุดในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย 

๒. ความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา 
 ๒.๑ ทรัพยากร หมายถึง สิ่งที่ เป็นตัวกลางซ่ึงอาจจะอยู่ ในรูปของคน วัสดุ เงินหรืออ่ืนๆที่จะเป็น        
เครื่องช่วยในการดำเนินงานขององค์การสำเร็จได้ 
 ๒.๒ ทรัพยากรในการบริหารที่สำคัญ คือ ๔ Ms ได้แก่ คน (Man) เงนิ (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) 
และการจัดการ (Management)  
 ๒.๓ ทรัพยากรการศึกษา คือ คน (Man) เงนิ (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และการจัดการ 
 (Management) ที่นำมาใช้ในการจัดการศึกษา 

๓. การบรหิารทรัพยากรการศึกษา คอื การพยายามใช้ทรพัยากรที่มีอยูใ่ห้มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 
    สงูสดุแกส่ถานศกึษา 
 ๓.๑ ขอบข่ายของการบริหารทรัพยากรการศึกษา 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๔๔:๑๖) ไดก้ลา่วถึงการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๔๗-๒๕๕๓ 
โดยเน้นการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาด้วยการพัฒนาการมีส่วนร่วมการบริหารโรงเรียนโดยยึดประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง 
  รุ่งแก้วแดง (๒๕๔๖:๑๖) กล่าวถึงการระดมสรรพกำลังทุกส่วนในสังคมเพ่ือการจัดการศึกษาทุกส่วน 
ของสังคมทั้งครอบครัวชุมชน รัฐ เอกชน องค์ชุมชน สื่อมวลชนจะต้องตระหนักสำนึกรับผิดชอบร่วมกันในการจัดการ 
ศึกษาสทุกขั้นตอนแทนการผลักภาระให้เป็นความรับผิดชอบของรัฐเพียงอย่างเดียว  แต่รัฐต้องมีเจตจำนงทีแ่น่วแน่
และจริงจัง เพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางสติปัญญาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง
กับบุคคลและความเจริญกา้วหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยรวม 
  ในขณะที ่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ (กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๒:๑-
๒๑)  ได้ระบุว่าการระดมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้  หมวด ๑ 
มาตรา ๙(๔) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา หมวด ๗ มาตรา ๕๗ ให้หน่วยงานทางการ
ศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนในการจัดการศึกษา  โดยนำประสบการณ ์ ความรอบรู้  ความชำนาญและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ของบุคคลดังกล่าวมาใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูผู้ทีส่่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา หมวด ๘ ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการจัดการศึกษา มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินจากทั้งของรัฐ 
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๓.๒ ความสำคัญของทรัพยากรการศึกษา 

   ๓.๒.๑ ทำให้สถานศึกษาดำเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มีคุณภาพและได้      
ผลตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
   ๓.๒.๒ เป็นการช่วยส่งเสริมงานวิชาการให้มีคุณภาพ 
   ๓.๒.๓ เป็นการช่วยส่งเสริมการดำเนินงานด้านอ่ืนๆ ในสถานศึกษา 
   ๓.๒.๔ เป็นตัวกลางหรือตัวกระตุ้นที่ทำให้กิจกรรมของสถานศึกษาดำเนินการไปได้ 
   ๓.๒.๕ มีบทบาทต่อกิจกรรมหรือการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาทั้งด้านของปริมาณ 
และคุณภาพจะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ยังมีความเหลื่อมล้ำในด้านต่างๆ อยู่มากโดยเฉพาะด้าน 
คุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตหลักของสถานศึกษาอ้นมีที่มาจากสาเหตุต่างๆ  เช่น  ความขาดแคลนปัจจัยที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นวัสดุ  ครุภัณฑ ์ สื่อการเรยีนการสอน  และแหล่งเรียนรู้ทำให้ส่งผลาต่อคุณภาพ 
ผู้เรียนไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ที่ต้องการจัดการศึกษา 
อบรมให้เกิดความรู่คู่คุณธรรม  ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้าง
เสริมความรู้และปลูกฝั่ง จิตสำนึกท่ีดีงามโดยมีแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา ดังนี้ 

 แนวทางการระดมทรัพยากรเพือ่การจัดการศึกษา 
 สำหรบัแนวทางการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษาพอสรุปได้ดังต่อไปนี้  พระราชบัญญัติการศกึษา
แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒(กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๒:๑๕-๑๖) ให้แนวทางในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัด
การศึกษาไว้ในหมวด ๘  ตั้งแต่มาตราที่  ๕๘-๖๒   ไว้ดังนี้  มาตรา ๕๘  ให้มีการระดมทรัพยากรลากรลงทุนด้าน
งบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน 
ระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา  โดยเป็นผู้จัดและมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา  บริจาคทรัพย์สิน และ
ทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษาและมีส่วนร่วม รับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น 
ทัง้นี้ ให้รัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่งเสริมและให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรดังกล่าว โดยการสนับสนุน
การอุดหนุนและใช้มาตรการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี 
 ในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาของไทยยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร   ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการที่
นักเรียนยังต้องเรียนพิเศษครูยังต้องได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถอีกมากผู้บริหารสถานศึกษาไม่
สามารถบริหาร  จัดการศึกษาในส่วนที่ตนต้องรับผิดชอบได้อย่างเต็มศักยภาพประชาชนไม่มีความเข้มแข็งไม่รู้จัก 
สิทฺธิและหน้าทีข่องตนเองทำให้ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการศึกษาในชุมชน
ของตนเอง 
  ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้ต้องมุ่งเน้นปฏิรูปใน ๔ ด้าน คือ๑)ปฏิรูปด้านสถานศึกษา ๒)ปฏิรูป  
ครู ๓) ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน  และ ๔) ปฏิรูปการบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งการที่จะปฏิรูปทั้ง ๔ ด้าน 
ดังกล่าวนั้น ต้องอาศัยการบริหารจัดการศึกษาท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีอิสระในการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นหลัก (School Based Management’s) ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานและความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน   ได้มุ่งเนน้ให้มีการบริหารจัดการศึกษาโดยสถานศึกษากระจายอำนาจการตัดสินใจไปให้ผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดเด็ก   ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีส่วนร่วมใสการตัดสินใจในการจัดการศึกษา 
ทำให้สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล 
และบริหารทั่วไป    พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้พื้นฐาน 
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ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนครูและผู้แทนชุมชน การบริหารการศึกษาเพ่ือให้ได้คุณภาพนั้นต้อง
อาศยัทรัพยากรทางการศึกษา  โดยผู้บริหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ  เกีย่วกับการบริหารจัดการทรพัยากรทาง 
การศึกษาและสามารถบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายได้ ทรัพยากรทาง 
การศึกษาไม่ว่าจะเป็นคน  เงินวัสดุ  และการบริหารจัดการ   ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นักเรียนทัง้สิ้น 

 โดยสรุปแล้วในการบริหารทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์  ทรัพยากรการเงิน  ทรัพยากรกายภาพ
หรือทรพัยากรข้อสนเทศก็ตามสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องยึดถือเป็นหลักหรือเป็นแนวทางสำคัญ คือ ความเสมอภาคด้าน
คุณภาพของทรัพยากร ความมีประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผลขององค์การโดยจะต้องถือหลักสำคัญว่าองค์การ
หรอืหน่วยงานที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องมีการลงทุนและการลงทุนนั้นจะต้องได้รับผลตอบแทนที่คุ่มค่านั้น
อาจจะมผีลในรูปแบบของผลตอบแทนที่วัดได้หรือที่วัดไม่ได้ก็ได้ เช่น ความมีเกียรติ ความมีชื่อเสียงและการยอมรับ 

 ดังนั้น   อาจกล่าวได้ว่าถ้าจะให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงต้องให้ความสนใจในการระดมทรัพยากร
เพ่ือการจัดการศึกษาและระบบาการบริหารทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษามากข้ึนเพราะเป็นแนวทางสำคัญอันจะ   
นำองค์กรทางการศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างแท้จริง 
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บทที ่๓ 

วธิดีำเนินงาน 
 

 การดำเนนิงานโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษา สพป.
กาฬสินธุ์ เขต ๓ “สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน” ร่วมกับโรงเรยีนบ้านนาคู มีข้ันตอนการดำเนินงาน 
ดังนี้ 

๑. ขัน้เตรยีมการ 
๑.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดทำโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส   

ทางการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ “สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน”  ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคู 
๑.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้     

และด้อยโอกาสทางการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓   “สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน”  ร่วมกบั
โรงเรียนบ้านนาคู 

๒.  ขัน้ดำเนนิงาน 
 ๒.๑ ประชุมคณะรรมการดำเนินโครงการฯ โดยการจัดทำการ์ดอวยพรวันเกิดมอบแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพ่ือระดมทุนการศึกษา 
 ๒.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ 
 ๒.๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ แจ้งใหป้ระธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๑๐ กลุ่ม 
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤตเิรียบร้อย สนใจการเรียนมีครอบครัวมีฐานะยากจน  กลุ่มโรงเรียนละ 
๒๐ คน รวม ๒๐๐ คน ส่งกลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือมอบทุนฯ 

๒.๔ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้  
และด้อยโอกาสทางการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓“สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน” ร่วมกับโรงเรียน
บ้านนาค ูเพ่ือเสนอขออนุมัติเงินทุนการศึกษาและเงนิช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ  ดังนี้ 
  ๒.๔.๑ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยและมีครอบครัวฐานะยากจน 
จำนวน  ๒๐๐ ทุน ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท   
  ๒.๔.๒ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนด้านต่างๆ 
  
3. ขัน้การรายงานผล 

 ประธานกลุ่มโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนที่มีคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุน 
การศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓“สายธารทุนน้ำใจ สานสาย 
ใยเด็กขาดแคลน”ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคู เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ดังนี ้
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บทที ่ ๔ 
ผลการดำเนนิงาน 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต ๓   อนุมัติเงินโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่
นักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสทางการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓“สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน” 
ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคูเพ่ือมอบทุนการศึกษาและช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑. การดำเนินงาน 
๑.๑ ประชุมคณะรรมการดำเนินโครงการฯ โดยการจัดทำการ์ดอวยพรวันเกิดมอบแก่ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพ่ือระดมทุนการศึกษา 
 ๑.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดสทราบ
วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ 
 ๑.๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ แจ้งให้ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๑๐ กลุ่ม 
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤตเิรียบร้อย สนใจการเรียนมีครอบครัวมีฐานะยากจน กลุ่มโรงเรียนละ 
๒๐ คน รวม ๒๐๐ คน ส่งกลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือมอบทุนฯ 

๑.๔ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้  
และด้อยโอกาสทางการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓ “สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน” เพ่ือเสนอขอ
อนุมัติเงินทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ  ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยและมีครอบครัวฐานะยากจน 
จำนวน  ๒๐๐ ทุน ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท  
  ๑.๔.๒ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโลน่า 
COVID-19  จำนวน ๑๙๖ ทนุ  

๑.๔.๓ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน(ทุนต่อเนื่อง) จำนวน ๓ ทุน  
  ๑.๔.๔ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนด้านต่างๆ 
เป็นเงิน  ๑,๕๐๐ บาท 

๒. ขัน้การรายงานผล 
    ๒.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี

คุณสมบัติได้รับทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสทางการศึกษา 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓  “สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน”   ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคู   โดยมอบผ่าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕    
      ๒.๒  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยและมีครอบครัวฐานะยากจน 
จำนวน  ๒๐๐ ทุน ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท  
     ๒.๓  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโลน่า COVID-19  
จำนวน ๑๙๖ ทุน  
               ๒.๔  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน(ทุนต่อเนื่อง) จำนวน ๓ ทุน  
      ๒.๕  มอบเงนิช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนด้านต่างๆ 
เป็นเงิน  ๑,๕๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้ 
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บทที ่๕ 
สรปุผลการดำเนนิงาน 

๑. วตัถปุระสงค ์ 
๑.๑ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสทางการศึกษา 
๑.๒ เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
๑.๓ เพ่ือป้องกันนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด 

๒. ขัน้เตรยีมการ 
๒.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จัดทำโครงการเสนอต่อผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  
๒.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส    

ทางการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓  “สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน” ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคู 
๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้    

และด้อยโอกาสทางการศึกษา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓  “สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน”  ร่วมกับ  
โรงเรียนบ้านนาคู 
๓. การดำเนินงาน 

๓.๑ ประชุมคณะรรมการดำเนินโครงการฯ โดยการจัดทำการ์ดอวยพรวันเกิดมอบแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพ่ือระดมทุนการศึกษา 
 ๓.๒ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ
วัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ 
 ๓.๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ แจ้งให้ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๑๐ กลุ่ม 
พิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤตเิรียบร้อย สนใจการเรียนมีครอบครัวมีฐานะยากจน กลุ่มโรงเรียนละ 
๒๐ คน รวม ๒๐๐ คน ส่งกลุม่ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือมอบทุนฯ 

๓.๔ ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุน ตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้  
และด้อยโอกาสทางการศึกษา  สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓  “สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน”   ร่วมกับ 
โรงเรยีนบ้านนาคู  เพ่ือเสนอขออนุมัติเงินทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ ดังนี้ 

๔. ขัน้การรายงานผล 
    ๔.๑ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี

คุณสมบัติได้รับทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสทางการศึกษา 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๓  “สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน”   ร่วมกับโรงเรียนบ้านนาคู   โดยมอบผ่าน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาในวันประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔-เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕    
      ๔.๒  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อยและมีครอบครัวฐานะยากจน 
จำนวน  ๒๐๐ ทุน ทุนๆละ ๑,๐๐๐ บาท  
     ๔.๓  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในสังกัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโลน่า COVID-19  
จำนวน ๑๙๖ ทุน  
               ๔.๔  มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน(ทุนต่อเนื่อง) จำนวน ๓ ทุน  
      ๔.๕  มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนด้านต่างๆ 
เป็นเงิน  ๑,๕๐๐   บาท    รายละเอียดดังนี้ 
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