


 
 

 การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (integrity 
and Transparency Assessment Online : ITA Online)  ที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง 
โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมเป็นอย่างดีและได้รับเสียงสะท้อนว่าการประเมินคุณธรรม 
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนั้น  เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานที่ได้รับประเมิน 
ได้มีการตรวจสอบและสอบทานตนเอง  มีการปรับปรุงการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลในส่วน 
ทีย่ังขาดตกบกพร่อง  มีการพัฒนาระบบงานให้เกิดความโปร่งใสมีการปรับปรุงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมทั้งต่อบุคลากรในหน่วยงานและต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี   
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 จึงได้จัดกิจกรรมแสดงการดำเนินการของ
โครงการ และกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     การเปดิโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

คำนำ 



  

คำนำ 
สารบัญ 
1. หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ ศธ 04022/156  
 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่   
 ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ในระยะเวลา 1 ปี (ทุกโรงเรียนในสังกัด) 
2. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ระยะเวลา 1 ปี 
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ (กศจ.กาฬสินธุ์)  
    ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมผาเสวย ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 
4. บันทึกข้อความ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 
    เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
5. สรุปผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
    ตามตัวชี้วัด (Key performance Indicators) ในระยะเวลา 1 ป ี
6. กำหนดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2  
    (6 เดือนหลัง) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 (ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการ 
    จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 597/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563) 
7. บันทึกข้อความ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
    เรื่อง ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching Team) และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล 
    การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 
8. หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ ศธ 04022/2846  
    ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง เชิญประชุมการนิเทศและให้คำปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา 
    /พี่เลี้ยง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
    รอบ 6 เดือนหลัง (แจ้งคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง) 
9. หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ ศธ 04022/2851  
    ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (แจ้งคณะกรรมการประเมินฯ) 
10. หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ ศธ 04022/2853  
    ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง  
    (แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด) 
11. หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ ศธ 04022/1331 
      ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การนิเทศและให้คำปรึกษาของคณะกรรมการที่ปรึกษา/พ่ีเลี้ยง  
      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
12. หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ ศธ 0259/ว 98 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564  

สารบัญ 



   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง  
 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
13. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 597/2563  
 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 และบัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนตำแหน่งฯ 
14. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 
   /พ่ีเลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน  
   ในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 
15. คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 34/2564  
      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
16. บันทึกข้อความ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารบุคคล ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
   เรื่อง เชิญร่วมเป็นเกียรติและให้ขวัญกำลังใจผู้เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน 
   ในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี 
17. องค์ประกอบการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน  
   เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน ผู้บริหารสถานศึกษา  
   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 



































































































































































 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3                          หน้า   
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
คณะผู้จัดทำ 

 
ที่ปรึกษา 

1. นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
2. นาวิภา สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
3. นายสุปัน  สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
คณะทำงาน 

1. นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ์ นักทรัยพากรบุคคล ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร 
2. นางสุวรรณภา  เนตรคุณ นักทรพัยากรบุคคลชำนาญการ 
3. นางสาวธิดารัตน์ พันธุ์ศิริ นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ 
4. นางหฤทัย  แก่นสำโรง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 
จัดทำรายงาน/พิมพ์ 
 นางหฤทัย  แก่นสำโรง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
 
 
 
ออกแบบปก และรายงาน 
 นายนรากร  บุญเกิด  เจ้าหน้าที่ ICT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดทำ 
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