


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลุ่มนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
e-Mail : kalasinthreer@gmail.com 

การมีส่วนร่วมขององค์คณะ ในการจัดดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 

ศึกษา วิเคราะหท์ิศทาง ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง 
และผลการดำเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

จัดทำโครงการเพื่อรองรบัการการจัดทำแผนปฏบิัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 

เชิญประชมุคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 

  จัดทำนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

จัดทำโครงการเพื่อบรรจุไว้ใน แผนปฏิบัติการประจำป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

(ต่อ) 
 

   จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวพิากษ์แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ก.ต.ป.น. ประธาน
กลุ่มสถานศึกษา  ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ่ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส เป็นผู้มีส่วนร่วม

ในการวิพากษ์แผน 

    ประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

      ปรับข้อมูลร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2565 ตามข้อสรุปของคณะกรรมการวิพากษ์ 
      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมกาณ พ.ศ. 2565 

     ส่งหนังสือขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อ กศจ. 

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งมติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุม กศจ. กาฬสินธุ์  

ครั้งที่ 2/2565 เมือ่วันที่  27 มกราคม 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุเ์ขต 3 จัดทำหนังสือประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ อัฟโหลดไฟล์ เลม่แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เผยแพรผ่่านหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  http://web.kalasin3.go.th/web/ 
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ศึกษาวิเคราะห์ทิศทาง ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580  
 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 4. แผนปฏิบัติรูปด้านการศึกษา 
 5. แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
 6. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 
 7. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 8. มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
 9. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
 10. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2563 - 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2564) 
 11. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทำโครงการเพื่อรองรบัการการจัดทำแผนปฏบิัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



ชื่อโครงการ       จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565     
                              สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3     
หน่วยงานรับผิดชอบ       สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม        สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
ผู้รับผิดชอบโครงการ      ช่ือ – นามสกุล   นายประภวิษณุ์ จิตจักร.  โทรศัพท์ (มือถือ) 08 7844 4494 
        โทรสาร 0 4386 9584   E-mail  praoawet.19644@gmail.com    
           ช่ือ – นามสกุล   นางลมุล  เนตรคุณ  โทรศัพท์ (มือถือ) 08 3004 5048 
        โทรสาร. 0 4386 9584     E-mail  lamunnet@gmail.com 
        กลุ่ม  นโยบายและแผน         
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) (ศึกษาจากเอกสาร สรุปยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้าน : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

(1) เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ : ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ : ภาครัฐบรหิารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปา้หมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
(2.1) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

(3) การบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาติ : การจัดทำแผนปฏบิัตกิารประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และเผยแพร่ให้สารธารณะได้
รับรู้ รับทราบ ในการดำเนินงานภายใต้ความโปร่งใส 

        แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น : การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ (1) บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคณุภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ 

Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 85 

 แผนย่อย : แผนย่อยการบริหารจดัการการเงินการคลัง 
  เป้าหมายของแผนย่อย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเปา้หมายยุทธศาสตร์ชาต ิ

ตัวช้ีวัดของแผนย่อย : ร้อยละของโครงการที่มผีลสัมฤทธ์ิต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาต ิ
Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ : แผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 องค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิ

   ปัจจัย : แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวไดท้ันสถานการณ ์
1.2  แผนการปฏิรูปประเทศ / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ / แผนความมั่นคงแห่งชาติ  
      (แผนระดับ 2) 

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา 
เป้าหมาย : (4) ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพิ่มความคล่องตัวในการ

รองรับความหลากหลายของการจดัการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 



ประเด็นปฏิรปู : (1) การปฏริูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลำดับรอง 
เป้าหมายรวม : (4) การศึกษาไทยมีทิศทางและการบริหารจัดการทีม่ีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ตาม

แผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อใหส้ามารถยกระดับคณุภาพ ลดความเหลื่อมลำ้ และสามารถแข่งขันได้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

เป้าหมายรวม :  (6) มีระบบบรหิารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย 
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ : (6) การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

เป้าหมาย : เปา้หมายที่ 1 ลดสัดสว่นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

แนวทางการพัฒนา : (2). ปรับปรงุกระบวนการงบประมาณ และสรา้งกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ 

         แผนความมั่นคงแห่งชาติ 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป  -  

1.3  แผนระดับที่ 3  ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 
  1) แผนปฏิบตัิราชการระยะ 3 ปี (2563-2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) แผนปฏิบตัิราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
1.4  ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครฐั 
1.5  ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การแกไ้ขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่าย

การเมืองและฝ่ายราชการประจำ 
1.6 กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง - 
1.7 มติครม.ที่เกี่ยวข้อง – 
1.8 นโยบายสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    

นโยบายที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพและระบบบริหารจัดการศึกษา  
ตัวช้ีวัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 

1.9 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มาตรฐานที่ : มาตรฐานท่ี 1 การบริหารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
ตัวบ่งช้ี : ตัวช้ีวัดที่ 1 การบริหารจดัการที่ด1ี) กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

  กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร  เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การ
บริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ตลอดจน
การปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของ
ส่วนราชการและการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมา
แปลงไปสู่การปฏิบัติ   โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการ



ดำเนินงาน  รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ  จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้   และนำไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อจะได้มีแผนพัฒนาการศึกษา พ .ศ. 2563-2566 (แผน 4 ปี) ฉบับปรับปรุง 2565 
และแผนปฏิบัติการประจำปี  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา   
2.2  วัตถุประสงค ์

2.2.1 เพื่อให้ผูร้ับผดิชอบสามารถวิเคราะหโ์ครงการฯ/จัดทำโครงการฯ/และรายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ   

2.2.2 เพื่อให้บุคลากรมจีิตบริการ ต้อนรับผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจจนผู้บริการเกิดความประทับใจ 
2.2.3  เพื่อกำหนดแผนงานโครงการและกจิกรรมในระยะยาว และระยะสั้นให้สอดคล้องกับ จุดเน้น นโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการกลยุทธ์และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หน่วยงานและสภาพ
ปัญหาความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   

2.2.4  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้เกดิความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ท่ีกำหนดไว้ และสนองต่อ 
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น และแนวทางการดำเนินงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ   

2.5  เพื่อให้มรีะบบการทำงานท่ีชัดเจนและเป็นข้ันตอน มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และมีการตดิตามผล
การดำเนินงาน   
2.3  เป้าหมาย 

2.3.1   เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 3  จำนวน 75 คน 
2) คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. จำนวน 8 คน 
3) ประธานกลุ่มสถานศึกษา จำนวน  10  คน 
4) ตัวแทนผู้บรหิารสถานศึกษา จำนวน 10 คน 

   2.3.2   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
1) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-

2566 (ทบทวนปี 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน  
2) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน   
3) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแนวทางในการดำเนินงาน  

ที่ชัดเจนและเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ  
4) สถานศึกษาในสังกัดมีกรอบการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทีส่อดคล้องกับสำนักงานเขต พื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 2.4.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 
(ทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีม่คีวามเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับ
แผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 และครอบคลุมภารกจิการจัดการศึกษาที่
ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, จังหวัดกาฬสินธุ,์ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 12, สำนกังานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 



2.4.2 มีแผนปฏิบตัิการประจำปี เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

       2.5  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 สามารถนำผลการบริหารจัดการในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ส่งผลให้
ได้รับคะแนนประเมินสูงขึ้น [ในระบบ e-MES สพฐ. (การรายผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ, การ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา) การรายงานผลการดำเนินงานในระบบ ARS, 
KRS ] 
2.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน ์

 2.6.1 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
2.6.2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

2.7 พ้ืนที่ดำเนินการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีดำเนินการ )   
ระดับพื้นท่ีดำเนินการ :  ระดับอำเภอ 
รายละเอียดพื้นท่ีการดำเนินการ 
กิจกรรมที่ 1  จัดประชุม ณ สำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ์ เขต 3 ต.นิคมห้วยผึ้ง  

อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ ์
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมวิพากษ์แผนฯ ณ จังหวัดอุบลราชธานี 

 2.8   ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินการ 
            วันท่ีเริ่มต้นโครงการ เดือนพฤศจกิายน 2564 วันสิ้นสดุโครงการ เดือนธันวาคม 2564 

2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ   300,000     บาท  

กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 
(ระบุเดือน) 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
วัสดุ
น้ำมัน 

 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา         พ.ย.64 
พ.ศ. 2563-2566(ปรับปรุง 2565) และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565         

 

 - ค่าอาหารกลางวัน (60 คนX120 บาทX1 มื้อX 3ครั้ง)   21,600      
 - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คนX35 บาทX2 มื้อX3 ครั้ง)   12,600      
 - ค่าจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (60 ชุดX50 บาทX3 
ครั้ง)   9,000  

 

 - ค่าจัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ. 2563-2566 
(ปรับปรุง 2565) และแผนปฎิบตัิการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565    35,500  

 

รวม  34,200 44,500   
กิจกรรมที่ 2 ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-
2566 (ปรับปรุง 2565)  และแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 25645         

ธ.ค.63 

 - ค่าอาหาร 80 คนX400บาทX 2 วัน)   64,000      



กิจกรรมและรายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 
(ระบุเดือน) 

ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 
วัสดุ
น้ำมัน 

 

 - ค่าที่พัก (7 คนX400X3คืน)  8,400    
 - ค่าที่พัก (73 คนX400X1คืน)  29,200    
 - ค่าพาหนะ (2 คัน X 18,000 X 3 วัน)   108,000      
 - ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะทำงาน (7 คนX/240 บาท X2 วัน)  3,360    
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง    8,340  

รวม  212,960  8,340  

รวมท้ังสิ้น 
  247,160 44,500 8,340  

300,000  

(ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ 300,000 บาท 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 
2563-2566(ปรับปรุง 2565) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

78,700    78,700 

2. กิจกรรมที่ 2 ประชุมวิพากษ์
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-
2566 (ปรับปรุง 2565) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 

221,300    221,300 

รวม 300,000    300,000 
 
 
    ลงช่ือ                                             ผู้เสนอโครงการ 

              (นางลมุล  เนตรคณุ) 
                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 
    ลงช่ือ                                             ผู้เห็นชอบโครงการ 

            (นายประภวิษณุ์ จิตจักร) 
               ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 



 
    ลงช่ือ                                             เห็นชอบโครงการ 

            (นายชัยณรงค์ ฤทธ์ิวงค์) 
                       รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 
    ลงช่ือ                                             ผู้อนุมัติโครงการ 

              (นายภัณฑ์รักษ์  พลตือ้) 
                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏบิัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 



 
 

 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 
ที่ 293/2564 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2565) 
 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

-------------------------------------- 
            ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหาร พัฒนาคณุภาพการจัดการศึกษาและเปน็กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ในสงักัดให้มีประสิทธิภาพและประสทิธิผลสงูสุด จงึแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน ประกอบด้วย 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ   มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย เพื่อให้คณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  
พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยให้มีความ 
สอดคล้อง เชื่อมโยงภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อยุธศาสตร์ชาติ 20 ปี, นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานศึกษาธิการภาค 12, จังหวัดกาฬสนิธุ์, สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดกาฬสนิธุ์ ประกอบด้วย  

1.1 นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประธานกรรมการ 
1.2 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.3 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.4 นางวิภา สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.5 นายมนตรี จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.6 นายสปุัน สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
1.7 นายอดิศักดิ์ ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
1.8 นางมยุรี ไชยโชต ิ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
1.9 นายเจษฎา คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
1.10 จอ.ไวกูล มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.11 นางราตรี พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
1.12 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

1.13 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

1.14 นางอาทิตยา บริพันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

1.15 นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการเลขานุการ 
1.16 นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 



1.17 น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.18 นางวชิราพร พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
2.  คณะกรรมการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  มีหน้าที่ สรปุแผนงาน โครงการ ปญัหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยให้มีความสอดคลอ้ง เชื่อมโยงภารกิจการจัดการศึกษา 
ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, จังหวัด
กาฬสินธุ์, สำนักงานศึกษาธิการภาค 12, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสนิธุ์ ประกอบด้วย 
      นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

1. นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
2. จอ.ไวกูล มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4. น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 

 5. น.ส.ธัญชนิาฐ์ ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
 6. น.ส.กิตติยา ศรีวรขันธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน กรรมการ 
7. น.ส.กนกวรรณ วรพล นักจิตรวิทยาฯ กรรมการ 
8. น.ส.ดวงเนตร สนัวิลาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
9. นางประไพภทัร บุญเรือน นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายอรรคพล เนตรคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
      นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

1. นายมนตรี จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายเจษฎา คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ      รองประธานกรรมการ 
3. นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

4. นายเสกสรรค์ มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นางธนัชพร หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
6. นางสะใบแพร มากตา่ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
7. น.ส.ชญาภรณ์ บาลศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางวรางคณา บุษมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
      นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1. นายมนตรี จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางวิภา สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
4. นายสปุัน  สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
5. นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

6. นายเสกสรรค์   มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 



7. นางสมจิตร  พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
8. นางรัชนี  สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
9. นายอภิรัฐ  เจาะจง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางเครือวัลย์  ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11. นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
12. น.ส.วิชชดุา  ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางสะใบแพร มากตา่ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
15. นางนันทพร ครุฑโต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
16. นายสุรนิทร์ หนองชา้ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางสุวรรณภา เนตรคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
18. น.ส.ธิดารัตน์ พันธุ์ศิร ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
19. น.ส.จริยา จารัตน ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
20. นางยุภาพร ชมภูเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน กรรมการ 
21. น.ส.รุจิรา สระทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
22. น.ส. วรรณพร  ปัสสะ ลูกจ้างชัว่คราว กรรมการ 
23. นางณัตติยา ทวยล ี พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการ 
24. นางธนัชพร หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
25. น.ส.จิณัฐตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
26. นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
27 น.ส.ชญาภรณ์  บาลศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
28 นางวรางคณา บุษมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
      นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
ทางการศึกษา 

1. นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นางวิภา  สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายมนตรี  จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรรมการ 
4. นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
5. นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
6. จอ.ไวกูล มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
7. นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
8. นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศกึษาทางไกลฯ 
กรรมการ 

9. นายเสกสรรค์   มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
10. นางลำไย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ กรรมการ 
11. น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ กรรมการ 
12. น.ส.ลลิตา ใจศิริ เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน กรรมการ 



13. น.ส.นิศาชล เสริฐสถิตย ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร กรรมการ 
14. น.ส.ประภาภรณ์ สงิห์นันท์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร กรรมการ 
15. นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
16. น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
17. นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
18. น.ส.กิตตยา  ศรีวรขันธ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติการ กรรมการ 
19. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
20. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
21. นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายณัฐพล  ทวยลี พนักงานพิมพ ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นายนรากร  บุญเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
      นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. นางวิภา  สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4. นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
5. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
6. น.ส.เพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
7. น.ส.ดวงเนตร    สนัวิลาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
8. นางประไพภทัร  บุญเรือน นักวิชาการศึกษาปฏบิัติการ กรรมการ 
9. น.ส.กิตติยา  ศรีวรขันธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน กรรมการ 
10. น.ส.กนกวรรณ  วรพล นักจิตรวิทยาฯ กรรมการ 
11. น.ส.ภนิดา แก้วมณ ี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน กรรมการ 
12. น.ส.ปรียานันท์  โสภา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ 
13. น.ส.ธัญชนิาฐ์ ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
14. นางหฤทัย  แก่นสำโรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
15 นายอรรคพล  เนตรคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
    

       นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการศึกษา 
1. นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางวิภา  สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. นายมนตรี  จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
5. นางมยุรี  ไชยโชต ิ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
6. นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
7. นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
8. นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 



4. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน้าที่กำกับ  
ติดตาม  โครงการทีไ่ด้รับจัดสรรงบประมาณ รายงานผู้บังคบับญัชา  ประกอบด้วย 

9. นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 

กรรมการ 

10. นางอาทิตยา บริพันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

11. นายสุเมธ ปาละวงศ ์ นักประชาสัมพนัธ์ชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
12. นางรัชนี สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
13. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
14. นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ 
15. น.ส.เมทิกา โคกลือชา

 นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ 

16. น.ส.ภนิดา แก้วมณ ี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางหฤทัย แก่นสำโรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
3.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่เบิกจ่ายเงนิ ควบคุมดแูล จัดทำเอกสารที่เก่ียวกับการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ ประกอบด้วย 

3.1 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ประธานกรรมการ 
3.2 นายอดิศักดิ์ ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
3.3 นายประหยัด วรพล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.4 น.ส.ลำใย ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.5 น.ส.ภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ กรรมการ 
3.6 น.ส.นิศาชล เสริฐสถิตย ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร กรรมการ 
3.7 นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
3.8 น.ส.ลลิตา ใจศิริ เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

4.1 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
4.2 นางวิภา สายรัตน ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
4.3 นายสปุัน สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
4.4 จอ.ไวกูล มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
4.5 นางราตรี พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
4.6 นายอดิศักดิ์ ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
4.7 นางมยุรี ดลเพ็ญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
4.8 นายเจษฎา คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ      กรรมการ 
4.9 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 



 
 

ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ฉบับปรับปรุง 
2565) และวิเคราะห์และบูรณาการแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อให้สอดรับกับนโยบาย จุดเนน้ของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน และให้สามารถนำงบประมาณที่ได้รบัไปบริหารจดัการได้อย่างถูกต้อง บรรลุ
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสดุแก่ทางราชการ 

        ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

 สั่ง   ณ  วันที่ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.10 นายศักดิ์ชัย แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกล
ฯ 

กรรมการ 

4.11 นางอาทิตยา บริพันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

4.12 นายเสกสรรค์ มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
4.13 นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการ/เลขานุการ 
4.14 นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
4.15 น.ส.เมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

4.16 นางวชิราพร พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 



 

                                               
        
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  กลุ่มนโยบายและแผน   

ที ่ ศธ ๐๔๐๒๒/      วันที่  8 พฤศจิกายน 2564 

เรื่อง   เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวน 1565) และ 
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 

เรียน  รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 / ผู้อำนวยการกลุ่ม / ผู้อำนวยการหน่วย / คณะกรรมการตามคำสั่ง  
        สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 293/2564 

 ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  แต่งตั้งคณะกรรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) 
และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามคำสั่งคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 293/2564 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้  และขอเรียน
เชิญท่าน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 
(ทบทวน 2565) และ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 15-17 
พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
 
  
 
 
                                                             
 
 

 
 



กำหนดการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) 

และ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 

ณ  ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
--------------------------------------------------------- 

 
วันที่  15 พฤศจิกายน 
2564 

ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. - 09.30 น. พิธีเปิด และบรรยายพิเศษ โดย นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ  ผอ.สพป.กส. เขต 3 
09.30 น. - 12.00 น. ทบทวนทิศทางพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3 ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) 
12.00 น. - 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 15.00 น. แบ่งกลุ่มย่อย ทบทวนโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-

2566 
15.00 น .- 16.30 น. สรุปผลทบทวนโครงการแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566  

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 
2565)  

08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. - 12.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 

2565) 
 ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร 
   - ทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
   - ทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 ร่วมพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
 กำหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์เขต 3 
 ทบทวนค่านิยมองค์กร/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/นโยบายเพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
12.00 น. - 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 16.30 น. กำหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์เขต 3 (ต่อ) 
 ทบทวนเป้าประสงค์/กลยุทธ์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
 เสนอโครงการ/กิจกรรม 



 
 

กำหนดการ 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) 

และ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564 

ณ  ห้องประชุมหยาดผึ้ง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
      

วันที่ 17  พฤศจิกายน  2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
08.30 น. - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 น. - 12.00 น. จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 กำหนดทิศทางพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์เขต 3  
 กำหนดนโยบายเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เสนอโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
09.00 น. - 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. - 16.30 น. สรุปทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 สรุปโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพ่ือดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  

 
 
หมายเหตุ    พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 -10.15  และเวลา  14.45 น. - 
15.00 น. 
                 กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จัดทำนโยบาย จุดเน้นและเป้าหมายการจัดการศึกษาของสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 



ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3   

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3    
เพ่ือให้การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและของโลก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  โดยความเห็นชอบผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์  กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

ค่านิยมองค์กร 
   บริหารโปร่งใส ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม  

กรอบแนวคิด 
   องค์กรประสิทธิภาพ องค์กรแห่งความสุข   

วิสัยทัศน์  

     “ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน สู่สังคมอนาคตอย่างยั่งยืน”   

พันธกิจ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ  วิชาชีพ ทักษะชีวิต และคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ 
                4. สร้างโอกาสความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 6. พัฒนาและสร้างเสริมให้สำนักงาน สถานศึกษา ให้เป็นองค์กรการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 7. บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  และเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสให้เป็น
วัฒนธรรมขององค์กร บูรณาการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY)  

 



เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 2. ผู้เรียนทุกระดับ มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 

3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ ความสามารถ 
และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
 4. ผู้เรียนทุกคน ได้รับบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เสมอภาค ทั่วถึง และเท่าเทียม 

5. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  เป็นองค์กรการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ 
 7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  บริหารจัดการศึกษา 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร  บูรณาการการมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล (DIGITAL TECHNOLOGY) เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

นโยบายสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  ได้กำหนดนโยบายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 – 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2565) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
        มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติราชการ 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  

เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มี

คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว  
ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศี ลธรรม 

3. ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  

ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
2. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ หัว และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี  
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม  
อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้ อ่ืน และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม  

3. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

แนวทางการดำเนินการ 
   1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของ
ชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันความเสี่ยงใน
การดำเนินชีวิตทั้งปัจจุบันและอนาคต  



 
นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เป้าประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกระดับมีความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา ภาษา และอื่น ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขัน  

2. ผู้เรียนมีความถนัดและความสนใจ นำไปสู่การพัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นนักคิด เป็น
ผู้สร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ

ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  
2. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้าน

การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy ) และ
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

3. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นที่ตอบสนองต่อการพัฒนากำลังคน  

แนวทางการดำเนินการ 
 1. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีทักษะ สมรรถนะตรงตามความต้องการของ

ตลาดงานและการพัฒนาประเทศ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องค์ความรู้ และ

สิ่งประดิษฐ์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์  

เป้าประสงค์ 
1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนา  

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ  
2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ  

ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต ที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและนำไปปฏิบัติได้  

3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ  

 มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ   
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 

สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะการ

เรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้ 



7. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาศัก
ยกภาพามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้  

ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)  
2. ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-

NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่ านมา  
4. ร้อยละผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ ตามความถนัด  
และความต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและ
วางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ 

5. ร้อยละผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุ
วัฒนธรรม 

6. ร้อยละผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

7. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  

8. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู 

9. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง 
ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ การดำรงอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างสอดคล้อง ตามสภาพความต้องการและ
บริบทของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนความท้าทายที่เป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษที่ 21  

แนวทางการดำเนินการ 
   1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (O-NET, PISA) 
   2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาศักยภาพ
ตามพหุปัญญา 
   3.  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา (การบริหารและจัดการศึกษาด้วยระบบ
คุณภาพ การนิเทศติดตาม) 
   4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาสำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา 



   5. พัฒนาระบบการดำเนินงานทะเบียน - วัดผล การจัดทำจัดเก็บเอกสารหลักฐานการจบ
การศึกษา การออกเอกสารสำคัญทางการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา  
เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development ) 

2. สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในระดับพ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา  

3. สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที่  
4. งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้อง  

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา 

5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

6. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology ) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้ เรียนได้มีโอกาส
เข้าถึงบริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิ  
การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน  

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน

เสมอกัน 
2. ร้อยละของผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสม 

สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคำนึงถึงความจำเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ  และ
ที่ตั้งของสถานศึกษา และความต้องการจำเป็นพิเศษสำหรับผู้พิการ  

3. ร้อยละของสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะ
แนวที่มีประสิทธิภาพ 

5. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนำมาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการดำเนินการ 

   1. เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 



   2. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
   3. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ และตอบสอนงความต้องการของผู้เรียน  
   4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดเก็บเอกสาร และการแปลงข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จ
การศึกษา ปพ.3 

นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ การสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและ

บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่ ถูกต้องและสร้าง

จิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนำไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน  
เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ฯลฯ  

2. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนำ
ขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง  

3. ร้อยละของนักเรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการดำเนินการ 
สร้างจิตสำนึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา   

เป้าประสงค์ 
1. สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา

ครอบคลุม ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  
และด้านการบริหารงานทั่วไป 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปรับเปลี่ยนให้เป็นหน่วยงานให้มีความทันสมัย พร้อมที่
จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ 



ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น

อิสระ  
2. ร้อยละของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้รับการพัฒนาให้เป็น

หน่วยงานที่มีความทันสมัย ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกตำบล  

3. ร้อยละของสถานศึกษา และ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ทั้งระบบ  

4. ร้อยละของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

5. ร้อยละของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency Assessment  : ITA) 

6. ร้อยละของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
วิชาการ ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานในสังกัด  

7. ร้อยละของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีแพลตฟอร์มดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา  

8. ร้อยละของสถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการดำเนินการ 
   1. สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลเพ่ือให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรยีนนิติบุคคลมีการบริหารและการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอำนาจ 

มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
มาตรฐานที ่1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ  

 คำอธิบายมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ยึดหลัก ธรรมาภิ
บาลอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการพัฒนาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจและการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย  มี 3 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  



ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา  
 

มาตรฐานที ่2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  
 คำอธิบายมาตรฐาน  
 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมถึงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขต
พ้ืนที่การศึกษา มี 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที ่3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 คำอธิบายมาตรฐาน  
 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง ผลของการบริหารและการจัดการศึกษา 

ตามบทบาทและภารกิจ ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาท่ีเกิดข้ึนกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
ประกอบด้วย 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้  

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณภาพตามหลักสูตร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4 ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อใน

ระดับท่ีสูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา

รวมทั้งการให้บริการ 

ผลลัพธ์  (Result ) 
 “นักเรียนดี ครูเด่น ผู้บริหารคุณภาพ โรงเรียนเลิศล้ำ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้มาตรฐาน” 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโครงการเพื่อบรรจุไว้ใน แผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 



         

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๓  กลุ่มนโยบายและแผน   

ที่  ศธ 04022/                                  วันที่  18 พฤศจิกายน  ๒๕๖4 

เรื่อง   ส่งโครงการเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรียน   รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/คณะกรรมการตาม คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 296/2562 

 ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2564  ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) และ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ท่านจัดทำโครงการที่ได้รับ
มอบหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส่งกลุ่มนโยบายและแผน  ภายในวันที่ 20  
พฤษจิกายน 2565 ตามแบบฟอร์มโครงการที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มโครงการ 
ชื่อโครงการ     .....................................................................................................................................     
หน่วยงานรับผิดชอบ    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กรม     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แผนงาน     พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
                                (แผนงาน ดูจากบัญชีจัดสรรที่ไดร้ับงบประมาณ) 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   ช่ือ – นามสกุล   .....................................................  โทรศัพท์ (มือถือ) ............................ 
     โทรสาร...............................  E-mail……….………………….……………….……………………….….. 
     ช่ือ – นามสกุล   .....................................................  โทรศัพท์ (มือถือ) ............................ 
     โทรสาร...............................  E-mail……….………………….……………….……………………….….. 
     กลุ่ม  ...................................................................................................          
ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) (ศึกษาจากเอกสาร สรุปยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้าน………………………………………………………………………………………………………….…………. 

      (1) เป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ ....................................................................................................... 
      (2) ประเด็นยุทธศาสตร์......................................................................................................................... 

(3) การบรรลุเปา้หมายตามยุทธศาสตร์ชาติ........................................................................................ 
......................................... (โปรดระบุว่าโครงการของท่านสามารถส่งผลต่อการบรรลเุป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไรบ้าง)............................................................................................................ 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 
  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิประเด็น …………………………………………………………………..…………….. 
   เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ  .................................................................................... 

ตัวช้ีวัดของแผนแม่บทประเด็น.......................................................................................................... 
Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ......................................................... 
 แผนย่อย ................................................................................................................................................. 

  เป้าหมายของแผนย่อย…………………………………………………………..…….…………………………………………… 
ตัวช้ีวัดของแผนย่อย................................................................................................................................. 
Contribution ต่อเป้าหมายเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ............................................................... 
 องค์ประกอบ  ......................................................................................................................................... 

   ปัจจัย ..................................................................................................................................................... 
   แนวทางการพัฒนาภายใต้แผนย่อย  ...................................................................................................... 

• การบรรลุเปา้หมายตามแผนแม่บทฯ…………………………………...……………..……… 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 (อธิบายว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับเป้าหมายที่ท่านเลือกและมีส่วนในการสนับสนุนให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร) 

• การบรรลุเปา้หมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ………………………………......... 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 



 (อธิบายว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับเป้าหมายที่ท่านเลือกและมีส่วนในการสนับสนุนให้
บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร) 

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) 
  เรื่อง/ประเด็นการปฏริูป………………………………………………………………….……..………………… 

1.4  แผนระดับที่ 3  
   1) กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
    กลยุทธ์ .........................................................................................................................   
    ตัวช้ีวัด…………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
    มาตรฐานที่ ....................................................................................................................  
    ตัวบ่งช้ี............................................................................................................................ 

3) แผนระดับท่ี 3 ตามมติ ครม. วันท่ี 4 ธันวาคม 2560 (โปรดระบุ)........................................ 
4) ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก............................................................................... 
5) ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล................................................................... 
6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง............................................................................................................................ 
7) มติครม.ที่เกี่ยวข้อง............................................................................................................................ 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 
2.1  หลักการและเหตุผล 

     ……………………………………………………………………………………………………………………...……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
    ………………………………………………………………………………………………..………………………..……… 
 

2.3  วัตถุประสงค ์
   2.2.1........................................................................................................................................ 
   …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   2.2.2........................................................................................................................................

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   2.2.3........................................................................................................................................

 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.3  เป้าหมาย 

2.3.1   เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 
1) ............................................................................................................................... 
2) ............................................................................................................................... 

   2.3.2   เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)   
3) ............................................................................................................................... 



4) ............................................................................................................................... 
   2.4  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  2.4.1 ........................................................................................................................................ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.4.2 ........................................................................................................................................ 
       2.5  ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  2.5.1 ........................................................................................................................................ 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  2.5.2 ........................................................................................................................................ 

   2.6  กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับผลประโยชน ์
  2.6.1 ........................................................................................................................................ 
  2.6.2 ........................................................................................................................................  

2.7 พ้ืนที่ดำเนินการ  (ระบุรายละเอียดพื้นท่ีดำเนินการ )   
   ระดับพื้นท่ีดำเนินการ (ระบุเป็นระดับประเทศ หรือ จังหวัด หรือ อำเภอ) 
   ...................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   รายละเอียดพื้นท่ีการดำเนินการ(กรณีพื้นที่ดำเนินการไม่ได้ดำเนินการทั้ง 199 โรงเรียนให้ระบุชื่อโรงเรียน 
อำเภอ กรณีทีด่ำเนินการทั้ง 199 โรงเรียนท่านสามารถระบุเป็นกลุม่สถานศึกษาท่ี และอำเภอ) 
   ...................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  



 2.8   ระยะเวลาดำเนินโครงการ/การดำเนินการ 
            วันท่ีเริ่มต้นโครงการ .............................................. วันสิ้นสดุโครงการ......................................... 
  

2.9 กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ   .........................................     บาท  
กิจกรรม งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย ระยะ 

เวลาปฏิบตั ิ
(ระบุเดือน) 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ วัสดุน้ำมัน 

กิจกรรมที่  1 
  - 
  -  
     รวม 

     

กิจกรรมที่  2 
  - 
  -  
     รวม 

     

รวมทั้งสิ้น 
     

  
(ขออนุมัติถั่วจ่ายทุกรายการ) 
 

2.10  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
        วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการ ………………………………………………….…………………….บาท 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รวม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2  ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

1. …………………………………….….      
2. …………………………………….….      
      
      
      

รวม      
 

************************************* 
 

หมายเหตุ  แผนงาน ดูจากบัญชีจัดสรรที่ได้รับงบประมาณ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 



รา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จัดทำคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวพิากษ์แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ก.ต.ป.น. ประธาน
กลุ่มสถานศึกษา  ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง 
ใหญ่ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส เป็นผู้มีส่วนร่วม

ในการวิพากษ์แผน 



 
 
 
 

 
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 

ที่ 296/2564 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์แผนพฒันาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2565) 

 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-------------------------------------- 

            ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ เขต 3 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในสงักัดให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลสงูสุด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะทำงาน ประกอบด้วย 
1.  คณะกรรมการอำนวยการ   มีหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย เพื่อให้คณะทำงานทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา  
พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยให้มีความ 
สอดคล้อง เชื่อมโยงภารกิจการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อยุธศาสตร์ชาติ 20 ปี, นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, สำนักงานศึกษาธิการภาค 12, จังหวัดกาฬสนิธุ์, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย
  

1.1 นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประธานกรรมการ 
1.2 นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.3 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.4 นางวิภา  สายรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.5 นายมนตรี  จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
1.6 นายสปุัน  สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
1.7 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
1.8 นางมยุรี  ไชยโชต ิ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
1.9 นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
1.10 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.11 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
1.12 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

1.13 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

1.14 นางอาทิตยา  บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

1.15 นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการเลขานุการ 



1.16 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.17 นางสาวเมทิกา  โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.18 นางวชิราพร พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
2.  คณะกรรมการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564  มีหน้าที่ในการวิพากษ์แผนพฒันาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และแผน 
ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่จัดทำร่างไว้วา่มคีวามเหมาะสมหรือข้อผิดพลาดควรแก้ไขอย่างไร  
ให้ข้อเสนอแนะ ชี้แนะเพื่อให้การจัดทำแผนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ประกอบด้วย 

1. นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ    ก.ต.ป.น.  ประธานกรรมการ 
2. นายสทิธิพร ไกยเดช ก.ต.ป.น. กรรมการ 
3. นายธีระ ภูด ี ก.ต.ป.น. กรรมการ 
4. นายสวาส บุญอาษา ก.ต.ป.น. กรรมการ 
 5. นายสมศรี สุ่มมาตย ์ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
 6. นายบรรทม ชะสันต ิ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
7. นายเทวิล ศรีสองเมือง ก.ต.ป.น. กรรมการ 
8. นางสุจิตรา อ้วนละมัย ก.ต.ป.น. กรรมการ 
9. นายเจษฎา คะโยธา ก.ต.ป.น. กรรมการ 
10. นายเฉลียว โชตปิระเสริฐ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองสามอ่าง กรรมการ 
11. นายอาทร  คะโยธา ประธานกลุ่มโรงเรียนเสรีไทยนาคู กรรมการ 
12. นายสมสนทิ หาศิริ ประธานกลุ่มโรงเรียนเมิงเขาวง กรรมการ 
13. นายกำจดั คะโยธา ประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองกุฉินาราย ์ กรรมการ 
14. นายสุขสันต์ จฑุารัตน ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำพะยังนารายณ์ กรรมการ 
15. นายสนุทร บนุนท์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบูรพานารายณ์ กรรมการ 
16. นายลิขิต โทจนัทร ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนอำเภอนามน กรรมการ 
17. นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชนิ ประธานกลุ่มโรงเรียนสมเด็จ กรรมการ 
18. นายกรชกร ชวต ิ ประธานกลุ่มโรงเรียนสมเด็จภูพาน กรรมการ 
19. นายวฒันะ บุตรสุวรรณ ์ ประธานกลุ่มโรงเรียคำม่วง กรรมการ 
20. นายทองสุข  เทพารส ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการมีส่วนร่วม กรรมการ 
21. นางกนกพรรณ พลตื้อ ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการมีส่วนร่วม กรรมการ 
22. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีคิรินทร์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
23. นายศิตชิัย  วันตะโพธิ์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
24. นายเดชศักดา  เทศารินทร ์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
25. นางเพ็ญศิริ  แสนศลิป ์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
26. นางสาวมงกุฎ ประครองสุข ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
27. นายจิตติศักดิ์  รองจัต ุ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
28. นางเนตรนภา  รองจัต ุ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
29. นายนิรันดร   สาจันทร ์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
30. นายเดชา  ศรีรักษา ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 



31. นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการเลขานุการ 
32. นางลมุล เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

    
3. คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหนา้ทีจัดทำแผนจัดทำแผนพฒันาการศึกษา พ.ศ.2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และ 
แผนปฏบิัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565  และชี้แจงเหตุผลของการจัดทำโครงการตามแผนปฏบิัติการประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตอบข้อซักถามแก่คณะกรรมการวิพากษ์แผนฯ 

1. นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
2. นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นางวิภา สายรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
4. นายมนตรี จันทวงศ ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
 5. นายสปุัน สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
 6. นายอดิศักดิ์ ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
7. นางมยุรี ไชยโชต ิ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
8. นายเจษฎา คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
9. จอ.ไวกูล มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
10. นางราตรี พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
11. นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

12. นายศักดิ์ชัย แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

13. นางอาทิตยา บริพันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

14. นายเสกสรรค์ มีสารพนัธ ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
15. นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
16. นางสมจิตร พิมพ์รส ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
17. นางสุชัญญา เยื้องกลาง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
18. นางเครือวัลย์ ชิณโสม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
19. นางรัชนี สุขสวัสดิ ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
20. นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
21. นางสาวจิณฐัตา วรรณเกษม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
22. นายอภิรัฐ เจาะจง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
23. นางสาววชิชุดา ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
24. นางสะใบแพร มากตา่ย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ กรรมการ 
25. นางสาวชญาภรณ์ บาลศร ี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
26. นางวรางคณา บุษมงคล เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
27. นางราตรี เอราวัณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
28. น.ส.เพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 



29. นางสาวธัญชินาฐ์ ปัทมารัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
30. นางสาวดวงเนตร  สนัวิลาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
31. นางประไพภทัร บุญเรือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
32. นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน กรรมการ 
33. นางสาวกนกวรรณ  วรพล นักจิตวิทยาฯ กรรมการ 
34. นายอรรคพล  เนตรคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
35. นางนันทพร  ครุฑโต นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
36. นายสุรนิทร์  หนองชา้ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
37. นางสุวรรณภา  เนตรคุณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
38. นางสาวจริยา  จารัตน ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
39. นางสาวธิดารัตน์  พนัธุ์ศิร ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
40. นางยุภาพร  ชมภูเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน กรรมการ 
41. นางสาวรุจิรา สระทอง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
42. นางสาววรรณพร ปสัสะ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
43. นางณัตติยา ทวยล ี พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการ 
44. นางธนัชพร หนองช้าง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ 
45. นางสาวลำใย ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ กรรมการ 
46. นายประหยัด วรพล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
47. นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ กรรมการ 
48. นางสาวนิศาชล เสริฐสถิตย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร กรรมการ 
49. นางสาวประภาภรณ์ สงิห์นันท ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร กรรมการ 
50. นางสาวลลิตา ใจศิริ เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน กรรมการ 
51. นายสุเมธ  ปาละวงษ ์ นักประชาสัมพนัธ์ชำนาญการพเิศษ กรรมการ 
52. นาวสาวภนดิา แก้วมณ ี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ 
53. นายศุภกิตติ์ จิตปรีดา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  กรรมการ 
54. นางหฤทัย  แก่นสำโรง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ 
55. นางเพ็ญศรี สังข์เผือก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ 
56 นายพทสิน ยีว่าศรี พนักงานพิมพ ์ กรรมการ 
57. นายขจรพงศ์ นามสง่า พนักงานพิมพ ์ กรรมการ 
58. นางสาวปรียการญจน์ บุญตะหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
59. นายณัฐพล  ทวยล ี พนักงานพิมพ ์ กรรมการ 
60. นายนรากร  บุญเกิด เจ้าหน้าที่ ICT กรรมการ 
61. นางสาวมนทิรา โกพลรัตน ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
62. นางสาวปัญญพฒัน์ ดลเพ็ญ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
63. นางสาวอัญชิกาญน์  ใจศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
64. นางสาวเบญจมาศ  นุ่มด้วง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
65. นายวชิรวิทย์ จิตจักร เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
66. นายอาทติย์ อรรถวิลัย พนักงานขับรถ กรรมการ 



5. คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2565) 
และแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 3  มีหน้าที่
กำกับ  ติดตาม  โครงการที่ได้รบัจัดสรรงบประมาณ รายงานผูบ้ังคับบัญชา  ประกอบด้วย 

67. นายประกอบใจ เพราะนาไร ่ ยามรักษาการณ ์ กรรมการ 
68. นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ ยามรักษาการณ ์ กรรมการ 
69. นางสาวจารุรรณ นุ่มภักดี แม่บ้าน กรรมการ 
70. นายประภวิษณุ์ จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ 
71. นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
72. นางสาวเมทิกา โคกลือชา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
73. นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

  
 

4.  คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่เบิกจ่ายเงนิ ควบคุมดแูล จัดทำเอกสารที่เก่ียวกับการเบิกจ่าย ให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ ประกอบด้วย 

3.1 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
3.2 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ รองประธานกรรมการ 
3.3 นายประหยัด  วรพล นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.4 นางสาวลำใย  ลาโรจน ์ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการพิเศษ กรรมการ 
3.5 นางสาวภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิร ิ นักวิชาการเงินและบัญชชีำนาญการ กรรมการ 
3.6 นางสาวนิศาชล เสริฐสถิตย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัตกิาร กรรมการ 
3.7 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
3.8 นางสาวลลิตา ใจศิริ เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

    

5.1 นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ 
5.2 นายสปุัน  สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            รองประธานกรรมการ 
5.3 จอ.ไวกูล  มะลิรส ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
5.4 นางราตรี  พูลพัฒน ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
5.5 นายอดิศักดิ์  ทวยล ี ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินและสนิทรัพย์ กรรมการ 
5.6 นางมยุรี  ดลเพ็ญ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                              กรรมการ 
5.7 นางจนัทร์ฉาย ไชยขนัธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มพฒันาครูและบุคลากรฯ 
กรรมการ 

5.8 นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มสง่เสริมการศึกษาทางไกลฯ 

กรรมการ 

5.9 นางอาทิตยา  บริพันธ ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหนา้ที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

5.10 นายเจษฎา  คะโยธา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ      กรรมการ 
5.11 นายประภวิษณุ์  จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการ/เลขานุการ 

    5.12 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ชว่ยเลขานุการ 



 
ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ดำเนินติดตามและรายงานการวิพากษ์แผนพัฒนาการศกึษา พ.ศ. 2563-

2566 (ทบทวนปี 2565)  และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปรับปรงุข้อมูลตามที่คณะกรรมการ
วิพากษ์แผนให้คำแนะนำเพื่อนำไปใช้เปน็แนวทางในการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาและเผยแพรสู่่สารธารณชน ต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นตน้ไป 

   สั่ง   ณ  วันที่ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

 

5.13 นางสาวเมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ชว่ยเลขานุการ 

5.14 นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ชว่ยเลขานุการ 

    
6. คณะกรรมการประสานงาน โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวนปี 2565) และแผนปฏบิตัิ
การประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  มีหน้าที่ประสานงานจัดทำ
ข้อมูล ประกอบด้วยการวิพากษแ์ผนฯ 

6.1 นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา ประธานกรรมการ 
6.2 นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานกรรมการ 
6.3 นายบรรทม ชะสันต ิ ก.ต.ป.น. กรรมการ 
6.4 นายสทิธิพร ไกยเดช ก.ต.ป.น. กรรมการ 
6.5 นายธีระ ภูด ี ก.ต.ป.น. กรรมการ 
6.6 นายทองสุข  เทพารส ผู้ทรงคุณวุฒิดา้นการมีส่วนร่วม กรรมการ 
6.7 นายศิตชิัย  วันตะโพธิ์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
6.8 นายเฉลิมเกียรติ  ศรีคิรินทร์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
6.9 นายสปุัน  สุรันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล            กรรมการ 
6.10 นางเพ็ญศิริ  แสนศลิป ์ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
6.11 นางสาวมงกุฎ ประครองสุข ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
6.12 นายจิตติศักดิ์  รองจัต ุ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
6.13 นางเนตรนภา  รองจัต ุ ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา กรรมการ 
6.14 นางสาวลลิตา ใจศิริ เจ้าพนักงานพัสดชุำนาญงาน กรรมการ 
6.15 นายประภวิษณุ์  จิตจักร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการ/เลขานุการ 
6.16 นางลมุล  เนตรคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.17 นางสาวเมทิกา โคกลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.18 นางวชิราพร  พิมพ์เภา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
6.19 นายอาทติย์ อรรถวิลัย พนักงานขับรถ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ประชุมวิพากษ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 



 
กำหนดการ 

ประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) 
และ วิพากษแ์ผนปฏิบตัิการ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 
ณ  พีรดา รเิวอร์วิว รีสอร์ท (โขงเจียม) จังหวัดอุบลราชธานี 

 
วันที่ 1 ธันวาคม 2564  
 23.00 น. ออกเดินทางจาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 
วันที่ 2 ธันวาคม 2564  
 06.00 น. – 08.00 น. ถึง พีรดา ริเวอรว์ิว รีสอร์ท (โขงเจียม) จังหวัดอุบลราชธานี 
  ปฏิบัติภารกิจสว่นตัว 
  รับประทานอาหารเช้า 
 08.00 น. – 08.30 น. ลงทะเบียน 
 08.30 น. – 09.30 น. พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ (โดย นายภณัฑ์รักษ์  พลตื้อ ผอ.สพป.กาฬสินธุ์เขต 3) 
 09.30 น. – 12.00 น. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

(โดย นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์ รอง ผอ.สพป.กส เขต 3) 
 12.00 น. – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น –  16.30 น. รายงานผลการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565)  

(โดย นายประภวิษณุ ์จิตจักร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะ) 
  วิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) 
  สรุปผลการวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ทบทวน 2565) 
 16.30 น. – 17.00 น. พักผ่อนตามอธัยาศัย 
 17.00 น. – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น/กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
วันที่ 3 ธันวาคม 2564  
 08.00 น. – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
 08.30 น. – 09.00 น. รายงานผลการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(โดย นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์ รอง ผอ.สพป.กส เขต 3 พร้อมคณะ) 
 09.00 น. – 12.000 น.  วิพากษ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   - วิพากษ์ทิศทางพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

    กาฬสินธุ ์เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  - วพิากษ์ค่านิยมองค์กร/วิสยัทัศน์/พันธกิจ/นโยบายเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 
 12.00 น. – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. – 16.00 น. วิพากษ์ กลยุทธ์/ตวัชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมายตวัชี้วัด 
  วิพากษ์ โครงการตามแผนปฏบิัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 16.00 น. – 17.00 น. สรุปผลการวิพากษ์แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

(โดย นายชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์ รอง ผอ.สพป.กส เขต 3 พร้อมคณะ) 
  พิธีปิด ประธานกล่าวปิดงาน (โดย ดร.ภณัฑ์รักษ์  พลตื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3) 
 17.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 19.00 น. เดินทางกลับ สพป.กาฬสินธุ ์เขต 3  
วันที่ 4 ธันวาคม 2564  
 02.00 น. เดินทางถึง สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 โดยสวัสดิภาพ 

หมายเหต ุ   1. พกัรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.00 -10.15  และเวลา  14.45 น. - 15.00 น. 
     2. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
     3. แต่งกายดว้ยชุดสภุาพ 

 



 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๒/ว3014                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       กาฬสินธุ์ เขต ๓  อำเภอห้วยผึ้ง  
     จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๒๔๐ 

                                                                 23 พฤศจิกายน ๒๕64 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2565)   
        และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ 
        แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
        เขต 3     

เรียน  คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 296/2564 จำนวน 1 ชุด 
 2. กำหนดการ  จำนวน 1 ชุด 

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จะดำเนินการกิจกรรมประชุม
วิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือวิพากษ์ความเหมาะสมของแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่คณะกรรมการจัดทำแผนฯ ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น  

  เพ่ือให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าโครงการดังกล่าว ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                 (นายมนตรี  จันทวงศ์) 
                                               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
                                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร ๐ ๔๓ ๘๖๙ ๕๘๔ 
โทรสาร ๐ ๔๓ ๘๖๙ ๕๘๔ 
 



 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๒/ว3014                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       กาฬสินธุ์ เขต ๓  อำเภอห้วยผึ้ง  
     จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๒๔๐ 

                                                                 23 พฤศจิกายน ๒๕64 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2565)   
        และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ 
        แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
        เขต 3     

เรียน  ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 296/2564 จำนวน 1 ชุด 
 2. กำหนดการ  จำนวน 1 ชุด 

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จะดำเนินการกิจกรรมประชุม
วิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือวิพากษ์ความเหมาะสมของแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่คณะกรรมการจัดทำแผนฯ ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น  

  เพ่ือให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าโครงการดังกล่าว ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                 (นายมนตรี  จันทวงศ์) 
                                               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
                                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร ๐ ๔๓ ๘๖๙ ๕๘๔ 
โทรสาร ๐ ๔๓ ๘๖๙ ๕๘๔ 
 



 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๒/ว3014                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
       กาฬสินธุ์ เขต ๓  อำเภอห้วยผึ้ง  
     จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๒๔๐ 

                                                                 23 พฤศจิกายน ๒๕64 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2565)   
        และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ 
        แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
        เขต 3     

เรียน  คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 296/2564 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 296/2564 จำนวน 1 ชุด 
 2. กำหนดการ  จำนวน 1 ชุด 

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จะดำเนินการกิจกรรมประชุม
วิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือวิพากษ์ความเหมาะสมของแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่คณะกรรมการจัดทำแผนฯ ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น  

  เพ่ือให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าโครงการดังกล่าว ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                 (นายมนตรี  จันทวงศ์) 
                                               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
                                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทร ๐ ๔๓ ๘๖๙ ๕๘๔ 
โทรสาร ๐ ๔๓ ๘๖๙ ๕๘๔ 



         

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๓  กลุ่มนโยบายและแผน   

ที่  ศธ 04022/                                  วันที่     พฤศจิกายน  ๒๕๖4 

เรื่อง   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2565)   
         และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ 
        แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  
        เขต 3     

เรียน   รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 /ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/คณะกรรมารตาม คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 296/2562 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่ 296/2564 จำนวน 1 ชุด 
 2. กำหนดการ  จำนวน 1 ชุด 

 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จะดำเนินการกิจกรรมประชุม
วิพากษ์แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2566 (ปรับปรุง 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 เพ่ือวิพากษ์ความเหมาะสมของแนวทางการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ที่คณะกรรมการจัดทำแผนฯ ได้ดำเนินการไปแล้ว
นั้น  

  เพ่ือให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าโครงการดังกล่าว ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน   

 
 
                                                                 (นายมนตรี  จันทวงศ์) 
                                               รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
                                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ปรับข้อมูลร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2565 ตามข้อสรุปของคณะกรรมการวิพากษ์ 
      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมกาณ พ.ศ. 2565 



รา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ส่งหนังสือขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 ต่อ กศจ. 



 
 
    ด่วนที่สุด 
 ที่ ศธ 04022/4 

 

 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓  
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๒๔๐ 

                  4 มกราคม 2565 

เรื่อง   ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรียน   ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน  15  เล่ม 
    2. ระเบียบวาระการประชุม     จำนวน    1  ชุด  

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้จัดทำร่างแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  

เพ่ือให้การดำเนินการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เป็นไปตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 ได้ส่งเอกสารร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือขอความ
เห็นชอบ ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
 
 
 
กลุ่มนโยบายและแผน 
โทรศัพท์. 0-4386-9584 
โทรสาร. 0-4386-9584 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งมติคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุม กศจ. กาฬสินธุ์  

ครั้งที่ 2/2565 เมือ่วันที่  27 มกราคม 2565 



 



 



 















 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุเ์ขต 3 จัดทำหนังสือประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ อัฟโหลดไฟล์ เลม่แผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เผยแพรผ่่านหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  http://web.kalasin3.go.th/web/ 



 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านหน้าเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 3  http://web.kalasin3.go.th/web/ 
 
 
 











 


